
 

  

   

  

 

                                                                                                                      
                                                                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 

                                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΑ   
 
 της  29ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   30  η  Οκτωβρίου  2015 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς .  

                 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Οκτωβρίου   του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή    και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     41797/26 -10-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή  (ΑΠΕΙΧΕ στην 342/2015)                                                     ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                         
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                             Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                  
5   Κωνσταντάκης Άγγελος(αναπληρωµατικό Μέλος-ΑΠΩΝ στις 345 & 347/2015 )                                                                                            
6.  Ανουσάκης Νικόλαος         
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)      
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει 
υπόψη της Επιτροπής προς συζήτηση τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια γραφικής ύλης  & λοιπά υλικά γραφείου 
2. Ορισµός Συµβολαιογράφου και δικηγόρου. 
3. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών. 

Τα Μέλη της Επιτροπής οµόφωνα εγκρίνουν  την συζήτηση τους. 
                                                                                                                                                                                                                           
 ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   337 / 2015                                                                                          Α∆Α: 7ΧΗΡΩΕ5-Τ9Ξ                              
 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (ΕΚΠΟΤΑ) για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του εν λόγω έργου κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 1  ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού(ΕΚΠΟΤΑ0 για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου». έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το   µε 
αρθ. Πρωτ. 42135/29-10-2015  διαβιβαστικό του Προέδρου  της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς 
έγκριση  στην  Οικονοµική Επιτροπή το αριθ. 41966/27-10-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρακτικό της το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 



 

  

   

  

 

 
 
 
 

 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 

 
 



 

  

   

  

 

 
 
 
 

 
 



 

  

   

  

 

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη : α) Την έγκριση ως έχει του Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων β) την ανακήρυξη µειοδότη του εν λόγω διαγωνισµού τον κ. 
Μοσχονά- Καρκαβέλα Παναγή µε έκπτωση 9,2049% επί του προϋπολογισµού της µελέτης , ήτοι 39.097,30 € και συνολική 
προσφορά µε Φ.Π.Α   48.089,68 €. 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 
3) Την υπ. αριθ. 266/2015 απόφαση της Ο.Ε όπου εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 52.965,03  € 
από τους Κ.Α 10/6612 38.000,00 €, Κ.Α 15/6612 3.000,00 €,  Κ.Α 30/6612  5.000,00 €, 40/6612 7.000,00 €, 
προϋπολογισµού έτους  2015  για την  εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 
4) την 193/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου εγκρίθηκε η µελέτη για την προµήθειας των εν λόγω 
υλικών που αναφέρονται στο αντικείµενο του θέµατος, και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, µε πρόχειρο 
διαγωνισµό.  

   5)  την  335  /15-10-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   6)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
  Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων. 

2. Ανακηρύττει  µειοδότη του διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων τον κ. 
Μοσχονά- Καρκαβέλα Παναγή µε έκπτωση 9,2049% επί του προϋπολογισµού της µελέτης , ήτοι 39.097,30 € και 
συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α   48.089,68 €. 

3. Μετά τον έλεγχο  της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  ,  αποστέλλεται στον ανάδοχο  
σχετική ανακοίνωση που θα  περιλαµβάνει  τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα  και την τιµή της γραφικής ύλης 
και των λοιπών υλικών γραφείου , ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας 
και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠ-ΟΤΑ).  

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     338  / 2015                                          Α∆Α: ΩΑΖΗΩΕ5-ΘΗΩ                                                      
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του Εφετείου Πατρών. 
                                                                                                                                                                                                                           
Στην συνέχεια η   Πρόεδρος      ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  
δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός 
 δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του Εφετείου Πατρών» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  
 40775/ 16-10-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
  
Στις 8-10-2015 επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών η µε αρ. κατ. 232/2013 έφεση 
της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Cosmote-Κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» κατά του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και κατά της µε αριθ. 
8/2006 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, η συζήτηση της οποία τελικά 
αναβλήθηκε για τις 9-3-2017. 
 Με την ως άνω απόφαση έγινε δεκτή η µε αρ. κατ. 4/2004 αγωγή του τέως ∆ήµου 
Αργοστολίου και απαγορεύθηκε η λειτουργία του εγκατεστηµένου στο δώµα επί της οδού Λεωφόρου 
Βεργωτή αρ. 8 σταθµού βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας καθώς και η τοποθέτηση οποιασδήποτε 



 

  

   

  

 

άλλης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε περιοχή που απέχει λιγότερο από 300 µέτρα από τα όρια της 
πόλης του Αργοστολίου. Με την υπό κρίση έφεση η εταιρία ζητά να εξαφανισθεί η παραπάνω 
απόφαση. 
 Την υπόθεση αυτή από το έτος 2004 χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Μπουρµπούλης, ο 
οποίος και εκπροσώπησε το ∆ήµο Αργοστολίου, κατόπιν απόφασης της τότε ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο. ∆ιατηρεί τον πλήρη φάκελο της 
υπόθεσης και κυρίως έχει την πλήρη γνώση του ιστορικού και των λεπτοµερειών που απαιτούνται για 
τον ορθό χειρισµό αυτής. Ενόψει  δε της επιτυχούς έκβασης που είχε η εν λόγω υπόθεση για το ∆ήµο 
στο πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο δεν είναι ούτε σκόπιµη ούτε συµφέρουσα για το ∆ήµο η αλλαγή του 
χειριζόµενου την υπόθεση δικηγόρου. 
 Ενόψει των ανωτέρω και µε γνώµονα την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου αφενός 
και του κοινωνικού συµφέροντος αφετέρου, αφού η εν λόγω υπόθεση σχετίζεται άµεσα µε ενδεχόµενες 
επιβλαβείς για την υγεία των πολιτών συνέπειες, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει το 
∆ικηγόρο Κεφαλονιάς κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Εφετείου 
Πατρών κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 232/2013 έφεσης της Εταιρίας Cosmote.   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                       
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη  να 
παραστεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών  κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 232/2013 έφεσης 
της Εταιρίας Cosmote ,µε γνώµονα την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου αφενός και 
του κοινωνικού συµφέροντος αφετέρου, αφού η εν λόγω υπόθεση σχετίζεται άµεσα µε 
ενδεχόµενες επιβλαβείς για την υγεία των πολιτών συνέπειες 

2. Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί  µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    339   / 2015                                                                Α∆Α: Ω2Ρ∆ΩΕ5-ΧΝΕ   
ΘΕΜΑ :   Άσκηση ένδικου βοηθήµατος ανακοπής κατά της υπ αρίθ. 52/2015 διαταγής πληρωµής 
και ορισµός δικαστικού επιµελητή. 

   Στην συνέχεια η Πρόεδρος  ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο 
 κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 2ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «  Άσκηση   ένδικου βοηθήµατος 
ανακοπής κατά της υπ αρίθ. 52/2015 διαταγής πληρωµής και ορισµός δικαστικού επιµελητή.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  41385/ 22-10-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
Στις 4-9-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. 52/2015 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου της τελούσας υπό εκκαθάριση εταιρίας µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και Σία Ε.Ε.» για 
ποσό 8.385 ευρώ που αντιστοιχεί σε ληξιπρόθεσµα µισθώµατα της χρονικής περιόδου από 15-09-
2013 έως 30-06-2015. Κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής δεν ασκήθηκε εµπρόθεσµα ανακοπή 
καθώς σύµφωνα µε το µε αριθ. πρωτ. 37430/2015 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας λόγω της 
πολυπλοκότητας του θέµατος, το οποίο εκτείνεται σε βάθος χρόνου, το περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
για τον έλεγχο και την ύπαρξη συµψηφιστικών ροών ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη δεν προέκυπτε 
για την υπηρεσία η αναγκαιότητα άσκησης ενδίκων µέσων. 
 Στις 14-10-2015 κοινοποιήθηκε εκ νέου στο ∆ήµο µας η παραπάνω διαταγή πληρωµής. Από 
την πρώτη επίδοση αυτής (4-9-2015) µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία η Οικονοµική Υπηρεσία είχε 
ολοκληρώσει τον έλεγχο των εγγράφων και των καταβολών που υπήρχαν στο αρχείο και από τον 



 

  

   

  

 

οποίον προέκυψε η ύπαρξη νοµικών και ουσιαστικών λόγων που δικαιολογούν και επιβάλλουν την 
άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852//2010 η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την 
άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήµατος και ενδίκου µέσου. 
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της 
ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 52/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 Παρακαλείται επίσης να ορίσει δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς για την 
επίδοση της ασκηθείσας ανακοπής στην εδρεύουσα στην Κρανιά Αργοστολίου υπό εκκαθάριση 
εταιρία µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και Σία Ε.Ε.».   
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η κ. Χριστοφοράτου ενηµερώνει τα Μέλη ότι ήδη ασκήθηκε η εν λόγω ανακοπή και ζητείται η έγκριση 
της . 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε ψηφίζουν  : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  -  Ζαπάντης 
Ανδρέας Γκισγκίνης Νικόλαος-    Ανουσάκης Νικόλαος  -    Κωνσταντάκης Άγγελος και   Σοφία Γαρµπή 
.                                                                                                                                                                                                                                                        
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                    
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου  
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει το ένδικο βοήθηµα της ανακοπής που ασκήθηκε κατά της υπ’ αριθ. 52/2015 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
2.Ορίζει την δικαστική  επιµελήτρια του Πρωτοδικείου  Κεφαλληνίας  κ. Βικάτου Αριστέα  για την 
επίδοση της ασκηθείσας ανακοπής στην εδρεύουσα στην Κρανιά Αργοστολίου υπό εκκαθάριση 
εταιρία µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και Σία Ε.Ε».   
3. Η αµοιβή της      παραπάνω δικαστικής      επιµελήτριας     ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    340   / 2015                                                                 Α∆Α: Ω∆∆ΨΩΕ5-Β1∆     
ΘΕΜΑ :  Άσκηση ένδικου βοηθήµατος ανακοπής κατά της υπ αρίθ. 95/2015 διαταγής πληρωµής 
και ορισµός δικαστικού επιµελητή. 

 Στην συνέχεια η Πρόεδρος  ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο 
 κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 3ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «  Άσκηση   ένδικου βοηθήµατος 
ανακοπής κατά της υπ αρίθ. 95/2015 διαταγής πληρωµής και ορισµός δικαστικού επιµελητή.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  41386/ 22-10-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
Στις 4-9-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. 95/2015 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  των Ανθίας ∆εστούνη και Μαρίας-Χριστίνας ∆εστούνη  για ποσό 32.373 
ευρώ που αντιστοιχεί σε ληξιπρόθεσµα µισθώµατα της χρονικής περιόδου από 15-03-2013 έως 30-06-
2015. Κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής δεν ασκήθηκε εµπρόθεσµα ανακοπή καθώς σύµφωνα µε 
το µε αριθ. πρωτ. 37430/2015 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας λόγω της πολυπλοκότητας του 
θέµατος, το οποίο εκτείνεται σε βάθος χρόνου, το περιορισµένο χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο και 
την ύπαρξη συµψηφιστικών ροών ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη δεν προέκυπτε για την υπηρεσία η 
αναγκαιότητα άσκησης ενδίκων µέσων. 
 Στις 14-10-2015 κοινοποιήθηκε εκ νέου στο ∆ήµο µας η παραπάνω διαταγή πληρωµής. Από 
την πρώτη επίδοση αυτής (4-9-2015) µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία η Οικονοµική Υπηρεσία είχε 



 

  

   

  

 

ολοκληρώσει τον έλεγχο των εγγράφων και των καταβολών που υπήρχαν στο αρχείο και από τον 
οποίον προέκυψε η ύπαρξη νοµικών και ουσιαστικών λόγων που δικαιολογούν και επιβάλλουν την 
άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852//2010 η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την 
άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήµατος και ενδίκου µέσου. 
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της 
ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 95/2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας. 
 Παρακαλείται επίσης να ορίσει δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας για την επίδοση 
της ασκηθείσας ανακοπής στις Ανθία ∆εστούνη και Μαρία-Χριστίνα ∆εστούνη, κατοίκους Αθηνών.   
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η κ. Χριστοφοράτου ενηµερώνει τα Μέλη ότι ήδη ασκήθηκε η εν λόγω ανακοπή και ζητείται η έγκριση 
της . 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε ψηφίζουν  : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  -  Ζαπάντης 
Ανδρέας Γκισγκίνης Νικόλαος-    Ανουσάκης Νικόλαος  -    Κωνσταντάκης Άγγελος και   Σοφία Γαρµπή 
.                                                                                                                                                                                                                                                        
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                        
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει το ένδικο βοήθηµα της ανακοπής που ασκήθηκε κατά της υπ’ αριθ. 95/2015 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
2.Ορίζει τον δικαστικό  επιµελητή του Πρωτοδικείου  Αθηνών   κ. ∆ενδρινό Γεράσιµο   για την 
επίδοση της ασκηθείσας ανακοπής στις Ανθία ∆εστούνη και Μαρία-Χριστίνα ∆εστούνη, κατοίκους 
Αθηνών.   
3.Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    341   / 2015                                                                     Α∆Α: ΩΧΝ5ΩΕ5-Σ3Κ    
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού Επιµελητή για επίδοση της 106/2015 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

   Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Ειδική Σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου η 
οποία  εισηγούµενη το 4ο θέµα  θέτειηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικαστικού Επιµελητή για επίδοση της 
106/2015 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
42198 / 29-10-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
Την 03.09.2015 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η µε αριθµό 
107/2015 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων του Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για τη 
µελέτη και την προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» το οποίο εδρεύει στον Κατελειό κατά 
µεταξύ άλλων και του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 Επί της παραπάνω αιτήσεως εκδόθηκε η µε αριθµό 106/2015 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του Σωµατείου καθώς κρίθηκε ότι δεν 
εκ των ενεργειών µας δεν υφίσταται οιαδήποτε υποβάθµιση περιβάλλοντος. 
 Επειδή την ως άνω απόφαση ο ∆ήµος µας πρέπει να επιδώσει στο αντίδικο για να λάβει 
γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. 



 

  

   

  

 

 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για τον 
ορισµό δικαστικού επιµελητή παρακαλούµε όπως µε απόφασή σας ορίσετε δικαστικό επιµελητή για 
την επίδοση της µε αριθµό 106/2015 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στο 
εδρεύον στον Κατελειό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για τη µελέτη και την 
προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» όπως φέρεται να εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του 
∆.Σ. αυτού Κατερίνα Ξενοπούλου – Τυροκόµου κάτοικος Κατελειού. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά     και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                            
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Ορίζει τον δικαστικό  επιµελητή του Πρωτοδικείου  Κεφαλληνίας   κ. Χαράλαµπο Κουταβά   για 
την επίδοση της µε αριθµό 106/2015 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στο 
εδρεύον στον Κατελειό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για τη µελέτη και την 
προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» όπως φέρεται να εκπροσωπείται από την Πρόεδρο 
του ∆.Σ. αυτού Κατερίνα Ξενοπούλου – Τυροκόµου κάτοικος Κατελειού. 
2.Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    342   / 2015                                                               Α∆Α: 7Β05ΩΕ5-ΥΣΘ                                         
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή  δηλώνει ότι για λόγους δεοντολογίας ΑΠΕΧΕΙ από την 
συζήτηση και την ψηφοφορία του  θέµατος«Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών»   και αποχωρεί . 
Λόγω απουσίας του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Θεόδωρου Φλωράτου και κατόπιν   κλήρωσης 
µεταξύ των δυο παρόντων ισοψηφούντων Μελών : κ .κ Ανουσάκη και Αλυσανδράτου ,  εκλέγετε ως Προεδρεύων της 
συνεδρίασης για την  συζήτηση του εν λόγω θέµατος ο κ. Ανουσάκης ο οποίος δίνει τον λόγο στην Ειδική Σύµβουλο 
του ∆ήµου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία  εισηγούµενη το 5ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός 
δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. 
πρωτ. 42199 /29 -10-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
  
Με την µε αριθµό 223/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η  άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της εδρεύουσας στην Πάτρα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την ακύρωση της µε αριθµό 9913/863 & 
(9230/789) 03.06.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και δόθηκε  η εντολή – εξουσιοδότηση για την κατάθεση 
αυτής στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή στην 
δικηγόρο κα. Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού.  Την 25.10.2013 κατατέθηκε η ως 
άνω αίτηση ακύρωσης από την δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ιωάννα Μαρκέτου ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών. 

Την 23.10.2015 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 24.10.2013 και 
µε αριθµό κατάθεσης 169/2013 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 1. Του Υπουργού 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και 2. Της εδρεύουσας στην Πάτρα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την ακύρωση της µε αριθµό 9913/863 & 
(9230/789) 03.06.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και της συναφή µε αυτή µε αριθµό 10934/938 & 
10664/923/03.06.2013 διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 



 

  

   

  

 

Κατά την συζήτηση της ως άνω υπόθεση λόγω των εξαιρετικά δυσµενών καιρικών συνθηκών 
που επικρατούσαν δεν κατέστη δυνατή η µετάβαση της επί παγία αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου 
µας  για την εκπροσώπηση του ∆ήµου µας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.  ∆εδοµένου δε 
ότι το αίτηµα για χορήγηση αναβολής ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων είναι εξαιρετικά 
επισφαλές και προκειµένου ο ∆ήµος µας να απεµπολήσει τα δικαιώµατά του, εκπροσωπήθηκε από τον 
δικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό ο οποίος παραστάθηκε για λογαριασµό του ∆ήµου µας 
καταθέτοντας και σχετικό υπόµνηµα.  

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3852/2010 για τον 
ορισµό δικηγόρου, παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Επιτροπής σας µε την οποία εγκρίνεται η 
παράσταση του δικηγόρου Πατρών κ. ∆ηµητρίου Γιαννακού ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συζήτηση της από 24.10.2013 και µε 
αριθµό κατάθεσης 169/2013 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 1. Του Υπουργού 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και 2. Της εδρεύουσας στην Πάτρα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την ακύρωση της µε αριθµό 9913/863 & 
(9230/789) 03.06.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και της συναφή µε αυτή µε αριθµό 10934/938 & 
10664/923/03.06.2013 διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 
Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου . 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Eγκρίνει την   παράσταση του δικηγόρου Πατρών κ. ∆ηµητρίου Γιαννακού ως πληρεξούσιου 
δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συζήτηση 
της από 24.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 169/2013 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
κατά : α )Του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και β) Της εδρεύουσας 
στην Πάτρα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την 
ακύρωση της µε αριθµό 9913/863 & (9230/789) 03.06.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και της συναφή µε αυτή µε 
αριθµό 10934/938 & 10664/923/03.06.2013 διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      343 / 2015                                                                     Α∆Α: 6ΣΩΠΩΕ5-ΛΛΙ 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου και συµβολαιογράφου. 
 
   Στην συνέχεια η Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο 
 κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός συµβολαιογράφου - 
δικηγόρου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  42013/27 -10-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  
 αναφέρει  τα  παρακάτω: 

 

Την 1η  ∆εκεµβρίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η από 16-12-2014 (αρ.κατ.73/2014) 
αίτηση αναίρεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ  Παναγιώτη Αγγελάτου και Γερασίµου Σκλαβουνάκη 
και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 381/2014 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Πατρών για την άσκηση της 
οποίας η Οικονοµική Επιτροπή είχε λάβει την µε αριθ. 531/2014 απόφαση της. 
 Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο γίνεται είτε µε παράσταση του 
πληρεξουσίου δικηγόρου στο  ακροατήριο είτε µε την κατάθεση δηλώσεως του άρθρου 242 ΚΠολ∆ικ, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο αρµόδιο τµήµα του Αρείου Πάγου, το αργότερο µέχρι την 
προηγούµενη της συζητήσεως ηµέρα. Σε περίπτωση που κατατίθεται δήλωση, απαιτείται και η 



 

  

   

  

 

προσκόµιση ειδικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου, µε το οποίο διορίζεται πληρεξούσιος 
δικηγόρος ο υπογράφων τη δήλωση. 
Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία της 10ης Μαρτίου 2016 ενώπιον του Αρείου Πάγου για την συζήτηση  
της αίτησης αναίρεσης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα παρασταθεί µε την κατά νόµο προβλεπόµενη δήλωση. 
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή: 
α) Να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία  πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου 
προκειµένου να παραστεί µε δήλωση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιµο  της  10 Μαρτίου 
2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο για τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 59/2014 αίτησης 
αναίρεσης και β) Να ορίσει συµβολαιογράφο προκειµένου να συντάξει ειδικό συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο που θα συνοδεύει την κατ’ άρθρο 242 ΚΠολ∆ικ  δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου 
Νίκης Χριστοφοράτου, για την παράσταση της κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.    
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς ψηφίζουµε ΚΑΤΑ όσον αφορά τον ορισµό του 
συµβολαιογράφου και δικηγόρου και επισηµαίνουµε την  συνεχιζόµενη τακτική της ∆ηµοτικής Αρχής 
που καλυπτόµενη πίσω από την νοµιµότητα  ότι δηλαδή είναι µία διαδικασία που δεν µπορεί να 
αποφύγει προσφεύγοντας σε όλα τα  ένδικα µέσα  µέχρι τον Άρειο Πάγο ,συµβάλει στην αύξηση του 
κόστους από πλευράς του ∆ήµου έάν υπολογίσουµε τις προσφυγές που έχουν κάνει από το 
πρωτοβάθµιο µέχρι τον Άρειο Πάγο. Εµείς προτείνουµε να µην συνεχιστεί αυτή η διαδικασία αλλά οι 
συγκεκριµένοι υπάλληλοι να µπουν στις θέσεις τους και να τους καταβληθούν τα δεδουλευµένα έτσι 
όπως τα έχουν επιβάλει όλα τα προηγούµενα δικαστήρια και µε αυτό το σκεπτικό καταψηφίζουµε την 
εισήγηση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω:  Η θέση η δική µας είναι η ίδια που είχαµε καταθέσει 
και στην συζήτηση της αίτησης αναίρεσης , δηλαδή εφόσον έχουν δικαιωθεί µέχρι σήµερα δικαστικά 
οι εργαζόµενοι να καταταγούν σε θέσεις Αορίστου χρόνου στο ∆ήµο , να τους καταβληθούν άµεσα τα 
δεδουλευµένα τους και να µην συνεχιστεί η διαδικασία της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο και 
καταψηφίζουµε. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει τα παρακάτω: Μπορεί να είναι επιβεβληµένη από πλευράς 
∆ήµου η άσκηση των ένδικων µέσων , παρόλα αυτά πολιτικά εµείς θέλουµε να δικαιωθούν οι 
εργαζόµενοι και να µην ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο και καταψηφίζουµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  - Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος-   Ανουσάκης 
Νικόλαος και  Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                            
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου 
Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου προκειµένου να παραστεί µε δήλωση ενώπιον του Αρείου 
Πάγου κατά τη δικάσιµο  της  10 Μαρτίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο για τη 
συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 59/2014 αίτησης αναίρεσης 
2.Ορίζει την συµβολαιογράφο κ. Άννα Κεκάτου  προκειµένου να συντάξει  ειδικό συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο που θα συνοδεύει την κατ’ άρθρο 242 ΚΠολ∆ικ  δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου 
Νίκης Χριστοφοράτου, για την παράσταση της κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.    
3.Η αµοιβή της ανωτέρω συµβολαιογράφου  θα προσδιοριστεί  σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      344 / 2015                                                                    Α∆Α: 7ΚΚ8ΩΕ5-ΥΜΝ 
 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για την δια δηλώσεως παράστασης στο Εφετείο Πατρών. 
   Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. 

Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 3ο θέµα  εκτός ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για την 



 

  

   

  

 

δια δηλώσεως παράστασης  στο Εφετείο Πατρών.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  42286/ 30-

10-2015 εισήγηση της  ,  στην οποία  αναφέρει   τα  παρακάτω: 
  
Στις 19-11-2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών η από 25-09-2013 
(αρ. κατ. 201/2014 έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ  του Πέτρου Ζάχου και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 
85/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος 
να καταβάλει στον αντίδικο το συνολικό ποσό των 52.504,40 ευρώ νοµιµότοκα. 
 Για την άσκηση της παραπάνω έφεσης η Οικονοµική Επιτροπή έχει λάβει την µε αριθ. 
209/2013 απόφαση. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει 
την υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για την δια δηλώσεως παράσταση 
στο Εφετείο Πατρών κατά τη δικάσιµο της 19-11-2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο για την 
υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει την ίδια άποψη που ανέφερε στην 209/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής δηλαδή προτείνει εφόσον οι εν λόγω εργασίες έχουν γίνει , να εξοφληθεί η 
οφειλή και να µην οριστεί δικηγόρος και ψηφίζει την πρότασή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή έχουµε γνώση της πραγµατικότητας και είναι 
διαχρονική και τότε και σήµερα και   έχει δύο πλευρές , ότι δηλαδή και ο συγκεκριµένος έχει κάνει το 
αναφερόµενο έργο το οποίο το έχει αποδεχθεί η ∆ηµοτική Αρχή παραλαµβάνοντας τα παραστατικά του 
άσχετα εάν τα όργανα του ∆ήµου δεν λειτούργησαν για να πάρουν τις αντίστοιχες αποφάσεις για να 
καλύψουν αυτή την διαδικασία και ο αντίδικος προφανώς έκανε τις εργασίες µε απευθείας αναθέσεις 
όπως γίνεται και τώρα  χωρίς να αναζητά τα δικαιολογητικά   , επειδή και οι δύο λοιπόν έχουν ευθύνη 
και έχουνε συµµετοχή η σωστότερη θέση είναι ΛΕΥΚΟ & αυτό ψηφίζουµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Σοφία Γαρµπή  - Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος-   Ανουσάκης 
Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος και ∆ιονύσιος Αραβαντινός.                                                            
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 209/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Σε συνέχεια της  209/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία 
αποφασίστηκε η  άσκηση  του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της 85/2013 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και εξουσιοδοτήθηκε η  κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση  του εν λόγω ενδίκου µέσου της έφεσης :  
  Ορίζει την επί παγία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , κ. Χριστοφοράτου Νίκη πληρεξούσια 
δικηγόρο για την δια δηλώσεως παράσταση στο Εφετείο Πατρών κατά τη δικάσιµο της 19-11-2015 
ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο για την υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  345   / 2015                                                                      Α∆Α: Ω∆ΙΜΩΕ5-Α1Λ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  6ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 



 

  

   

  

 

απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 

έκθεσης 

Ημ/νία 

έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 

Προυπ. Υπόλοιπο 

677 22/04/2015 71.418,68 

Πεζοδρομική διαδρομή Αγίου Νικολάου 

Πόρου (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 30.7324.15 0,00 

1293 13/10/2015 615,00 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ] 30. 6462 9.080,72 

1295 19/10/2015 885,60 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 00. 6463 9.114,40 

1296 19/10/2015 444,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 10. 6661 1.162,35 

1297 19/10/2015 193,77 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 10. 6661 1.162,35 

1298 19/10/2015 28,04 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 20. 6635 11.321,59 

1299 19/10/2015 61,50 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 20.6682.03 7.196,26 

1300 19/10/2015 60,22 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 20.6682.03 7.196,26 

1301 19/10/2015 125,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 35. 6265 1.788,99 

1302 19/10/2015 86,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 35. 6265 1.788,99 

1304 21/10/2015 450,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ. 10.7135.03 2.772,44 

1305 21/10/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ. 10.6261.07 2.262,10 

1306 21/10/2015 400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ. 20. 6644 4.355,00 

1307 21/10/2015 18.281,20 

Οικονομική Ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών 

οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών 

(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)-[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ] 00.6739.04 30.477,61 

1308 21/10/2015 5.000,00 

Δράση για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 

πρόχειρου καταυλισμού Κρανιάς[ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2015] 00.6495.04 1.000,00 

1309 21/10/2015 1.800,00 

Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών 

εφαρμογής 

προγράμματοςπροστασίαςαδέσποτων 

σκύλων[ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2015] 70.6162.22 0,00 

1310 23/10/2015 95,94 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 172/2015 ΑΠ. 

Δ.Σ.[ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΒ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ] 00. 6463 9.018,46 

1311 23/10/2015 276,00 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 30. 6462 8.804,72 



 

  

   

  

 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] 

1312 23/10/2015 159,90 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 00. 6463 8.858,56 

1313 26/10/2015 184,50 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 00. 6463 8.674,06 

1314 26/10/2015 1.211,55 

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014] 00. 6463 7.462,51 

1315 27/10/2015 141,30 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 20. 6634 169,60 

1316 27/10/2015 117,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 35. 6634 3.495,00 

1317 27/10/2015 52,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 35. 6634 3.443,00 

1318 27/10/2015 135,43 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 35. 6634 3.307,57 

1319 29/10/2015 145,33 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ. 35. 6634 3.162,24 

1320 29/10/2015 243,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ. 35. 6634 2.919,24 

1321 29/10/2015 168,32 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ. 20.6682.03 7.027,94 

1322 29/10/2015 279,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ. 20.6682.03 6.747,95 

1323 29/10/2015 590,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ. 20.6682.03 6.157,95 

1324 29/10/2015 123,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ. 35. 6699 9.326,65 

1325 29/10/2015 245,80 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά. 10.7134.00 1.096,84 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
O  κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων: από την 1296 έως την 
1306 και από την 1315 έως την  1324 και την 1309/2015 . 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων: 677-1293-1295 και από 
1308 έως και  την 1314 µε την παρατήρηση  ότι πάγια θέση του είναι απόδοση των Πάγιων Προκαταβολών των 
Προέδρων να γίνονται πρώτα στα Συµβούλιά τους για να ελέγχουν τα παραστατικά και στην συνέχεια στην 
Οικονοµική Επιτροπή. 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   αφού δηλώνει ότι συµφωνεί µε την παρατήρηση του κ. Ζαπάντη ,ψηφίζει τις 
παραπάνω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων εκτός των : 677-1307 και 1325. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης Νικόλαος –  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Με την διπλή ψήφου της Προέδρου : 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 



 

  

   

  

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   346  / 2015                                                                       Α∆Α: ΩΤ0ΟΩΕ5-Ρ4Ν 
 ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  Επέκταση 
Φ.Ο.Π.   
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη 
ο οποίος εισηγούµενος   το  7  ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπολόγου  
Υπαλλήλου ∆ήµου για την επέκταση Φ.Ο.Π»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 39949/12-10-
2015 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   
που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ . Παγουλάτου Κων/νου  για την  
Επέκταση Φ.Ο.Π » 
Ζητείται η έκδοση Εντάλµατος Προ ̟πληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , κ. Παγουλάτο 
Κων/νο για την επέκταση  Φ.Ο.Π. 
Σηµειώνεται ότι η έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παρούσα επέκταση ΦΟΠ, έχει 
̟πραγµατο̟ποιηθεί µε την 332/ 2013 απόφαση του ∆Σ .                
ΠΟΣΟ                                                                                                                          Κ.Α. 
  7.700,78  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ )             20.7325.02  (ΦΟΠ 1 /30-10-2015 
πρόταση σύµφωνα µε την 332/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου)   
                                                                                                    
Στην συνέχεια ο  Α/  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 
λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 



 

  

   

  

 

 Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Παγουλάτο 
Κων/νο  ποσού 7.700,78 από τον Κ.Α 20.7325.02 για την Επέκταση Φ.Ο.Π 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω : Επειδή η απόφαση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας 
Μονοπωλάτων είναι από το 2011 προτείνουµε να έλθει στην Οικονοµική Επιτροπή  η απόφαση του νέου 
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μονοπωλάτων και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ∆ηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης 
Άγγελος  -. Σοφία Γαρµπή  .                                                                                                                                                                                                                                 
και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• την 332/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• την    υπ αρίθ.  ΦΟΠ 1 /30-10-2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

• Την 9/24-11-2011 απόφαση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Μονοπωλάτων. 

                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 7.700,78€ και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  20.7325.02  µε τίτλο 
« Επέκταση Φ.Ο.Π  » στην Τοπική Κοινότητα Μονοπωλάτων της ∆.Ε Παλικής. 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Κων/νο Παγουλάτο 
ποσού 7.700,78  € από τον Κ.Α 20.7325.02   για Επέκταση Φ.Ο.Π  στην Τοπική Κοινότητα Μονοπωλάτων της 
∆.Ε Παλικής. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/12/2015. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   347  / 2015                                                                   Α∆Α: 74ΧΞΩΕ5-ΗΟΣ 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Γ ’ Τριµήνου 2015  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
 
  Στην συνέχεια   εισηγούµενη     το 8  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
Προϋπολογισµού Γ ΄ Τριµήνου 2015  και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής 
τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 



 

  

   

  

 

Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία 
έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα 
Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
Με την αριθ. 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 
2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Γ΄ τριµήνου 
του έτους 2015 όπως παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

 

 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.862.118,01 10.677.221,45 67,31 10.463.755,54 65,97 98,00 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

856.719,03 871.513,01 101,73 706.465,00 82,46 81,06 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

80.760,41 20.031,66 24,80 20.031,66 24,80 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.568.327,74 1.937.501,76 54,30 1.910.075,66 53,53 98,58 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.094.456,95 2.182.445,30 104,20 2.161.453,50 103,20 99,04 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 257.811,96 61,72 257.811,96 61,72 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

8.809.752,15 5.359.429,19 60,84 5.359.429,19 60,84 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

34.400,00 48.488,57 140,96 48.488,57 140,96 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 11.830.809,09 1.218.752,02 10,30 1.125.003,27 9,51 92,31 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

0,00 487,20 #DIV/0! 487,20 #DIV/0! 100,00 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

503.217,52 369.866,72 73,50 369.866,72 73,50 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

10.968.279,41 566.968,16 5,17 566.968,16 5,17 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

147.200,00 273.422,44 185,75 179.673,69 122,06 65,71 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

177.112,16 8.007,50 4,52 8.007,50 4,52 100,00 



 

  

   

  

 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.677.168,93 1.573.955,89 93,85 1.430.841,85 85,31 90,91 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.573.955,89 93,85 1.430.841,85 85,31 90,91 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

6.036.390,05 5.809.073,53 96,23 481.847,25 7,98 8,29 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

6.036.390,05 5.809.073,53 96,23 481.847,25 7,98 8,29 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

6.727.073,48 2.157.979,00 32,08 2.157.395,04 32,07 99,97 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.443.000,00 1.701.352,72 49,41 1.700.768,76 49,40 99,97 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

3.284.073,48 456.626,28 13,90 456.626,28 13,90 100,00 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

4.305.546,11      

 Σύνολα εσόδων 46.439.105,67 21.436.981,89 46,16 15.658.842,95 33,72 73,05 

 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 

30/9/2015 
Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 21.143.812,67 19.472.363,71 108,58 12.601.806,48 59,60 12.316.238,54 11.948.565,48 56,51 94,82 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.894.422,54 5.655.037,66 104,23 4.098.538,05 69,53 4.089.675,23 3.906.885,81 66,28 95,32 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.119.818,78 1.074.964,71 104,17 513.194,40 45,83 505.016,88 495.739,12 44,27 96,60 

62 Παροχές τρίτων 2.308.145,85 1.787.488,74 129,13 1.176.861,47 50,99 1.080.090,79 1.050.204,34 45,50 89,24 

63 Φόροι - τέλη 288.032,00 279.832,00 102,93 61.708,72 21,42 61.708,72 60.908,77 21,15 98,70 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 519.172,49 333.277,36 155,78 161.524,40 31,11 139.186,13 132.317,43 25,49 81,92 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 

2.202.183,51 2.046.500,00 107,61 1.769.068,13 80,33 1.769.068,13 1.769.068,13 80,33 100,00 



 

  

   

  

 

πίστεως 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.538.771,27 1.169.355,82 131,59 467.232,26 30,36 355.563,61 329.096,83 21,39 70,44 

67 
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 7.194.878,96 7.047.520,15 102,09 4.310.172,80 59,91 4.272.422,80 4.160.838,80 57,83 96,54 

68 Λοιπά Έξοδα 78.387,27 78.387,27 100,00 43.506,25 55,50 43.506,25 43.506,25 55,50 100,00 

7 Επενδύσεις 11.820.568,21 4.196.883,06 281,65 1.136.466,66 9,61 1.028.739,33 395.359,65 3,34 34,79 

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

205.189,44 114.102,78 179,83 42.172,42 20,55 30.083,65 29.179,60 14,22 69,19 

73 Έργα 10.011.448,91 3.550.724,81 281,96 1.042.554,93 10,41 955.190,20 333.317,13 3,33 31,97 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.603.929,86 532.055,47 301,46 51.739,31 3,23 43.465,48 32.862,92 2,05 63,52 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.426.231,67 6.098.390,10 220,16 5.417.514,34 40,35 3.767.186,71 3.606.522,28 26,86 66,57 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.482.763,10 4.265.625,31 105,09 3.625.548,64 80,88 2.022.966,75 1.870.980,28 41,74 51,61 

82 Αποδόσεις 3.615.167,16 1.832.764,79 197,25 1.791.965,70 49,57 1.744.219,96 1.735.542,00 48,01 96,85 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.328.301,41 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 48.493,12         

 Σύνολα δαπανών 46.439.105,67 29.767.636,87 156,01 19.155.787,48 41,25 17.112.164,58 15.950.447,41 34,35 83,27 

 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο 
οποίος  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 42259  / 29-10-2015  Έκθεση ∆ράσεων 
Επίτευξης Στόχων Γ Τριµήνου έτους 2015 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                   Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 

                                            Γ` Τριµήνου έτους 2015 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον καθορισµό 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆), την 
εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 για τον έλεγχο 
της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2015 σας εκθέτουµε τα εξής: 

 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 2 
της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος Γ 
Τριµήνου 

1.989.781,44 87.492,92 5.416.022,40 8.539.541,19 2.936.198,44  



 

  

   

  

 

 Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του τρίτου τριµήνου 2015 µε βάση το εγκεκριµένο 
τροποποιηµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2015 (απόφαση 161/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου). 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, υπάρχει 
θετική απόκλιση µεγαλύτερη του 10% στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 
υποοµάδες του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους. 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 415.282,85 510.024,05 94.741,20 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 18.500,41 18.389,15 -111,26 

Α4.1.03 (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και ∆ικαιώµατα 390.090,00 1.200.182,85 810.092,85 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και Παροχή 
Υπηρεσιών 1.053.863,66 1.446.802,64 392.938,98 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  51.783,50 111.202,10 59.418,60 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 6.900,00 15.240,00 8.340,00 

Α4.1.11 
(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  0,00 0,00 0,00 

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 2.499,99 0,00 -2.499,99 

2015 

Εκτέλεση Π/Υ 
Γ Τριµήνου 
2015 3.409.977,03 84.347,70 6.409.345,66 5.931.456,72 3.217.947,07  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο 1.420.195,59 -3.145,22 993.323,26 2.608.084,47 -281.748,63 3.319.659,10 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  71,38% -3,6% 18,35% 30,55% -9,15% 61,30% 



 

  

   

  

 

Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  6.531,03 63.652,74 57.121,71 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 8.760,00 5.617,63 -3.142,37 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 35.570,00 38.865,87 3.295,87 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 0,00 0,00 0,00 

  1.989.781,44 3.409.977,03 1.420.195,59 

Στον παραπάνω δείκτη, κατά το Γ τρίµηνο σηµειώθηκε σηµαντική θετική απόκλιση σε σχέση µε το στόχο που 
είχε τεθεί και ιδιαίτερα στις επιµέρους οµάδες εσόδων που αφορούν στα εξής:  

- Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία (01), µε σηµαντική θετική απόκλιση κυρίως στην είσπραξη των µισθωµάτων 
της χρήσης (κωδ.0114) η οποία φτάνει στα 126,22% επιπλέον του στόχου. Στο τρίµηνο αυτό εµφανίζεται η 
µεγαλύτερη ικανότητα εξόφλησης τρεχουσών υποχρεώσεων των χρεωστών προς το ∆ήµο σε συνδυασµό µε τον 
χαµηλό εισπρακτικό στόχο που είχε τεθεί. Στην οµάδα αυτή εµφανίζονται επίσης µε σηµαντική θετική απόκλιση 
ποσοστού 37,7% σε σχέση µε το στόχο τα έσοδα από την εκµετάλλευση της παραλίας «Μύρτου».  

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03), όπου εµφανίζεται µεγάλη θετική απόκλιση λόγω του 
γεγονότος ότι την χρονική περίοδο Αυγούστου – Σεπτεµβρίου εκκαθαρίστηκαν και εισπράχθηκαν έσοδα µέσω 
της ∆ΕΗ που αφορούσαν στους µήνες από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο του 2015. 

- Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και Παροχή Υπηρεσιών όπου η συνολική θετική απόκλιση που εµφανίζεται 
οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες εισπράξεις σε σχέση µε το στόχο των παρακάτω υποκατηγοριών εσόδων: 

α) στα τέλη κοινοχρήστων χώρων (κωδ.0461.00) εµφανίζεται σηµαντική θετική επίδοση σε ποσοστό 271,34% 
επιπλέον του στόχου που είχε τεθεί, λόγω της εντατικοποίησης των ελέγχων µέσω της αρµόδιας επιτροπής του 
∆ήµου παρακολούθησης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων. 

β) στα τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων (κωδ. 0451 & 0452.02) εµφανίζεται θετική επίδοση σε ποσοστό 8,17% 
επιπλέον του στόχου που είχε τεθεί. 

γ) στα έσοδα από την εκµετάλλευση του σπηλαίου Μελισσάνης (κωδ.0432.01) όπου εµφανίζεται θετική απόκλιση 
στις εισπράξεις της περιόδου σε ποσοστό 31,7% επιπλέον του στόχου λόγω της γενικότερης αύξησης της 
επισκεψιµότητας στο συγκεκριµένο σπήλαιο την φετινή τουριστική περίοδο. Μικρότερο ποσοστό θετικής 
απόκλισης 3,52% σηµειώθηκε και στις εισπράξεις της περιόδου από την εκµετάλλευση του σπηλαίου 
∆ρογκαράτης (κωδ. 0432.02) ενώ στις εισπράξεις από την λειτουργία του Αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας 
(κωδ.0434.02) σηµειώθηκε αυξηµένο ποσοστό 108,12% επιπλέον του στόχου.  

- Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα όπου η συνολική θετική απόκλιση που εµφανίζεται, οφείλεται στην 
αυξηµένη εισπραξιµότητα των παρακάτω υποκατηγοριών εσόδων: 

α)στις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής (κωδ.1511.02) στις οποίες σηµειώθηκε την συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο είσπραξη ποσού 22.749,92€ ενώ δεν είχε καταχωρηθεί αναµενόµενο έσοδο. 



 

  

   

  

 

β)στα πρόστιµα 2% (από εκπρόθεσµη καταβολή) (κωδ.1511.01) όπου σηµειώθηκε ποσοστό αυξηµένων 
εισπράξεων σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί 261,04% (επιπλέον ποσό από το στόχο 3.654,44€). 

γ)στα πρόστιµα ΚΟΚ τροχαίας (κωδ.1512.02) όπου εισπράχτηκε ποσό 26.029,10€ πολύ υψηλότερο σε σχέση µε 
τον στόχο. 

δ)στα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (κωδ.1514) όπου εισπράχθηκε ποσό 
9.123,73€ ενώ δεν είχε καταχωρηθεί αναµενόµενο έσοδο.  

- Σύµφωνα τώρα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του Ν.4257/2014 όπου αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9 του 
άρθρου 266 του Ν.3852/2010 που αφορά στη σύνταξη έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
κάθε τρίµηνο του οικονοµικού έτους και στην υποχρεωτική αναµόρφωσή του, προστίθεται η υποχρέωση 
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και έπειτα από την υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του τρίτου τριµήνου. 

Ακολούθως και σε σχέση µε τα παραπάνω κατά το Β τρίµηνο του έτους σηµειώθηκε στο κριτήριο των «Ιδίων 
Εσόδων» αρνητική απόκλιση πάνω από 10% (-16,43%) ενώ στο τρίµηνο που εξετάζουµε (Γ) σηµειώθηκε 
σηµαντική θετική απόκλιση πάνω από 10% (+71,38%) κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 
3 παρ. γ της ΚΥΑ 7261/2013 δεν ενεργοποιείται η οδηγία για υποχρεωτική προσαρµογή - αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού µετά από συνεχόµενες σε δυο τρίµηνα αρνητικές επιδόσεις (µεγαλύτερες από -10%) στο ύψος 
πιο ρεαλιστικών στόχων.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου στην περίπτωση που κατά το 
τελευταίο τρίµηνο του έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισµού αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση 
άνω του 10%, η απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του 
επόµενου οικονοµικού έτους.  

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από παρελθόντα 
έτη), παρουσιάζει αρνητική απόκλιση µικρότερη από 10% στο Γ τρίµηνο (-3,6%). Στην κατηγορία αυτή 
εντάσσονται οι υποοµάδες κωδικών του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους. 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 77.910,43 77.910,43 0,08 1.494,60 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 868.335,65 868.335,65 189,50 19.089,83 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 138.646,86 138.646,86 0,00 1.130,56 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3.072,56 3.072,56 0,00 0,00 

3217 
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδοµικών σχεδίων 1.286,39 1.286,39 0,00 0,00 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 466.953,58 466.953,58 0,00 1.922,93 



 

  

   

  

 

3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων Π.Ε 128.682,49 128.682,49 0,00 1.141,73 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 638.243,30 638.243,30 0,00 12.629,32 

3218.04 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 376.417,31 376.417,31 0,04 3.263,74 

3219.01 Λοιπά έσοδα 659.957,15 659.957,15 466,62 5.637,06 

3219.02 
Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων 1.099.167,15 1.099.167,15 12.166,80 12.115,11 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 68.281,35 68.281,35 0,00 3.908,82 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης 
πεζοδροµίων 452.420,80 452.420,80 0,00 8.729,38 

3219.05 Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων ΟΓΑ 5.172,50 5.172,50 0,00 0,00 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 266.204,30 266.204,30 1.378,88 2.550,59 

3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 7.483,26 7.483,26 0,00 0,00 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 164.102,03 164.102,03 0,00 583,63 

3219.10 
Έσοδα από αντικατάσταση 
υδροµετρητών  1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 

3219.11 Έσοδα από Παραβάσεις ΚΟΚ 213.294,23 213.294,23 0,00 2.982,10 

3219.12 Έσοδα από ενοίκια Παραλίας 165.909,18 165.909,18 0,00 1.062,87 

3219.13 Έσοδα από Προσαυξήσεις 1.007,39 1.007,39 0,00 0,52 

3219.18 
Μισθώµατα Καλιεργήσιµης Γής(άρθρο 
255 ∆ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 0,00 0,00 

3219.21 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.430,90 2.430,90 0,00 0,00 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 899.422,49 899.422,49 261,94 3.863,69 

3219.23 
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις 3.626,00 3.626,00 0,00 103,07 



 

  

   

  

 

3219.26 Έσοδα από αφαλάτωση νερού  2.199,40 2.199,40 0,00 0,00 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 71.682,81 71.682,81 0,00 1.745,60 

  ΣΥΝΟΛΟ 321 6.787.500,59 6.787.500,59 14.463,86 83.955,15 

      

3221.01 
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν 
να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις  2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 21.070,99 21.070,99 2,23 233,84 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 13.489,54 13.489,54 1,84 158,71 

  ΣΥΝΟΛΟ 322 36.560,53 36.560,53 4,07 392,55 

 ΣΥΝΟΛΟ 32 6.824.061,12 6.824.061,12 14.467,93 84.347,70 

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσίασε για το έτος 2015 πρώτη φορά αρνητική απόκλιση 
µικρότερη του -10% καθώς η εφαρµογή του ν.4321/2015 (100 δόσεις) ο οποίος ρύθµιζε εκ νέου ληξιπρόθεσµες 
οφειλές µε ευνοϊκούς όρους έληξε στις 31/7/2015. Οι χρεώστες που ρύθµισαν τις οφειλές τους στο µεγαλύτερο 
ποσοστό τους τηρούν τις µηνιαίες δόσεις πλην όµως αυτές λόγω του µεγάλου αριθµού τους αντιστοιχούν σε 
µικρά χρηµατικά ποσά. Σε κάθε περίπτωση για την αύξηση της εισπραξιµότητας παλαιών οφειλών πρέπει να 
συνεχιστεί η εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το ∆ήµο, η παροχή 
ταµιακών διευκολύνσεων σε οφειλέτες, οι ενέργειες για την εφαρµογή αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα 
µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις χείρας τρίτου κλπ.) σε οφειλές για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής µετά 
την λήξη της περιόδου αναστολής βάσει της ΚΥΑ 49214/21-7-2015 (ΦΕΚ 1525/21-7-2015) η οποία συνεχίζεται 
βάσει της ΥΑ 70905, ΦΕΚ Β 2110/2015 µέχρι και την 31 Οκτωβρίου του 2015.  

Σηµειώνουµε τέλος, όπως παρουσιάζεται και στον σχετικό πίνακα, σε αυτή την κατηγορία εσόδων εισπράχτηκαν 
παλαιές οφειλές κυρίως από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης, τέλη παρεπιδηµούντων και τέλη επί των 
ακαθαρίστων εσόδων, έσοδα από µισθώµατα και τέλη χρήσης πεζοδροµίων. 

Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό 18,35% λόγω κυρίως της υψηλής 
αποδοτικότητας των «ιδίων εσόδων» στο σύνολο των Εσόδων. Οι αρνητικές αποκλίσεις που σηµειώθηκαν στις 
υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων στις οποίες γενικά τέθηκαν για αυτό το τρίµηνο χαµηλοί στόχοι, αντισταθµιστήκαν 
από την µεγάλη διαφορά στόχου – επίτευξης στην κατηγορία των «ιδίων εσόδων».  

Σε επιµέρους κατηγορίες εσόδων και σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί οι «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις» 
(Α3) παρουσίασαν αρνητική απόκλιση 72,06% όµως σύµφωνα µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ η κατηγορία 
δεν λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων. Υστέρηση ποσού –4% 
παρουσιάζει και ο κωδικός 0611 του Προϋπολογισµού (ΚΑΠ) σε σχέση µε το στόχο που είχε προσδιοριστεί 
βάσει του άρθρου 3, ΦΕΚ 2059/Β/29-7-2014 για τον καθορισµό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον 
Προϋπολογισµό του έτους 2015, λόγω της παρακράτησης 4% ως προβλεπόµενου ποσοστού χρηµατοδότησης 
του Προγράµµατος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α`). Ακολούθως όπως και στα πρώτα δυο 
τρίµηνα του έτους δεν υπήρξε απόδοση ποσού οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 
3756/2009, σηµειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του έτους σύµφωνα 
µε τις µηνιαίες καταβολές των προηγούµενων ετών ανέρχεται στο ύψος του 1.095.599,40€ (ΚΑΕ 0619.05-06). 
Τέλος στο έσοδο µε τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ 



 

  

   

  

 

αυτών εγγυήσεων ∆ΕΥΑΚ ΤΠ∆ έως 31/12/2010» εισπράχτηκε στο τρίµηνο αυτό το ποσό των 145.000€ ενώ 
συνολικά µέχρι και σήµερα η επιχείρηση έχει αποδώσει στο ∆ήµο για τις συγκεκριµένες εγγυήσεις το ποσό των 
516.630,10€.  

Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό 30,55% καθώς οι πληρωµές βρίσκονται σε 
χαµηλότερο επίπεδο από τις προβλεπόµενες. Στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών εµφανίζονται µε θετική 
απόκλιση σε ποσοστό 20,76% το κόστος προσωπικού (Β1 του πίνακα στοχοθεσίας) λόγω µειωµένων πληρωµών 
σε διάφορες κατηγορίες εξόδων όπως στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων και επιστηµονικών συνεργατών, 
νοµικών συµβούλων, γενικού γραµµατέα, εκτάκτων υπαλλήλων (περίπου 90.000,00€ συνολική µισθοδοτική 
δαπάνη στην υπηρεσία καθαριότητας) και στις παροχές σε είδος (ένδυση κλπ). Επίσης η υποκατηγορία 
δαπάνης εµφανίζεται µειωµένη σε σχέση µε τον προϋπολογισθέντα στόχο λόγω συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων 
το συγκεκριµένο τρίµηνο, πράξεων περικοπών αποδοχών και µεταβολών µισθοδοτικών κλιµακίων. Επίσης στην 
κατηγορία των δαπανών για επενδύσεις (Β4 του πίνακα στοχοθεσίας) παρουσιάζεται θετική απόκλιση σε 
ποσοστό 73,51% καθώς οι πληρωµές βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις προβλεπόµενες κυρίως σε 
δαπάνες διαφόρων συντηρήσεων (συντηρήσεις εξωτερικού φωτισµού συνολικού ποσού 47.000,00€), 
προµηθειών (προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος ποσού 36.900,00€, προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης & 
καθρεπτών ποσού 21.556,11€, προµήθεια αδρανών υλικών συνολικού ποσού 96.000,00€, προµήθειες 
εξοπλισµών παιδικών χαρών ποσού 55.817,00€), αλλά και έργων όπως η προβλεπόµενη δαπάνη για το κτίριο 
Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων ποσού 114.543,11€ καθώς και δαπάνες συντηρήσεων – βελτιώσεων – 
αποκαταστάσεων κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων. Στην κατηγορία των µεταβιβάσεων σε τρίτους (Β6 του 
πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται θετική απόκλιση σε ποσοστό 26,93% κυρίως λόγω της διαφοράς των 
πληρωµών στο τρίµηνο από τον προβλεπόµενο στόχο στις αποδόσεις σε Νοµικά Πρόσωπα (απόδοση σε 
σχολικές επιτροπές υπόλοιπο ποσού τριµήνου 37.848,39€ από συνολικό ποσό στόχου 65.495,26€, στον ΟΚΑΠ 
υπόλοιπο ποσού 110.365,07€ από την µηνιαία κατανοµή που συνολικά ανέρχονταν στο ποσό των 274.999,98€, 
στον ΦΟ∆ΣΑ υπόλοιπο ποσού 131.333,33€ από την µηνιαία κατανοµή δαπάνης που συνολικά ανέρχονταν στο 
ποσό των 909.999,99€, στην ΚΕ∆ΗΚΕ υπόλοιπο ποσού 50.000,00€ από την συνολική πρόβλεψη των 
225.000,00€, απόδοση σε σχολικές επιτροπές για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων συνολικού ποσού 
75.900,00€). Στην κατηγορία των λοιπών λειτουργικών δαπανών (Β7 του πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται θετική 
απόκλιση ποσοστού 29,66% κυρίως λόγω της διαφοράς πληρωµών σε σχέση µε τις προβλεπόµενες πιστώσεις 
σε προµήθειες υποκαταστηµάτων (73.285,93€), συντήρηση και τεχνική υποστήριξη µηχανογραφικών 
προγραµµάτων (47.678,00€), προµήθεια σκυροδέµατος & ασφαλτοµίγµατος (120.000,00€) και σε εργασίες 
διαµόρφωσης παραλιών δηµοτικών ενοτήτων (113.879,15€). 

Σηµειώνεται τέλος ότι συνολικά οι θετικές µη κατανεµηµένες πιστώσεις εξόδων στον Πίνακα Στοχοθεσίας που 
προκύπτουν λόγω των τροποποιήσεων του προϋπολογισµού από την αλλαγή των στόχων και µετά, επηρεάζουν 
θετικά τις αποκλίσεις διότι διευρύνουν συνολικά την διαφορά των πιστώσεων µε τις πραγµατοποιηθείσες 
πληρωµές. Συνεπώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού η οποία 
προβλέπεται να συµπεριλάβει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις βασιζόµενη στα τελικά διαµορφωθέντα 
στοιχεία («τεκµαρτούς στόχους»), θα παρουσιάζει διευρυµένες θετικές αποκλίσεις εξόδων, αλλά και αντίστοιχα 
αρνητικές αποκλίσεις στα έσοδα οι οποίες βέβαια όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα στοχοθεσίας (στήλη «µη 
κατανεµηµένα»), είναι λιγότερες από την θετική επίπτωση των µειωµένων εξόδων σε σχέση µε το στόχο.  

Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που µεταφέρθηκαν στην χρήση, παρουσιάζουν 
αρνητική απόκλιση σε ποσοστό -9,15%. Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από τις ενυπόγραφες δεσµεύσεις 
που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή επέµβασης των Εκλεκτικών Κλιµακίων (ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του 
Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ άλλων και τους λόγους που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει 
αύξηση. Αυτό αποτυπώνεται στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου κατά το τέλος του Γ τριµήνου του έτους 2015 
επηρεάζοντας αρνητικά το καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης κριτήριο της 
«σύνθετης απόκλισης» του συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των απλήρωτων 
υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Στο τέλος του Γ τριµήνου η παραπάνω καθοριστική 
σχέση εµφανίζεται σε υψηλά θετικά επίπεδα (61,30%) λόγω του ότι επηρεάζεται από την θετική απόκλιση που 
παρουσιάζουν τόσο το σύνολο των εσόδων όσο και των εξόδων σε σχέση µε τους στόχους παρόλο του 
αρνητικού πρόσηµου στην µεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων.  

-Ακολούθως και σε σχέση µε την πορεία του βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης» όπως περιγράφεται 
παραπάνω, η συγκράτηση των δαπανών, η µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε περιορισµό 



 

  

   

  

 

στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή και η περεταίρω 
εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας κατά τους επόµενους µήνες, θεωρούµε ότι δεν θα 
δηµιουργήσει µελλοντικά µεγάλες αποκλίσεις (>-10%) στο καθοριστικό κριτήριο που θέτει το Παρατηρητήριο. 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου στην 
περίπτωση που κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισµού αποδώσει για πρώτη 
φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των αποτελεσµάτων 
του πρώτου τριµήνου του επόµενου οικονοµικού έτους. Τέλος, δεν θεωρούµε ότι συντρέχουν λόγοι 
ενεργοποίησης των σχετικών άρθρων που προβλέπουν υποχρεωτική αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του 
έτους 2015 σε χαµηλότερα επίπεδα προσαρµογής.  
 
   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών : Γεράσιµος Ε.Παυλάτος . 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ.Ανδρέας Ζαπάντης ανέφερε τα εξής : Τα εισπραχθέντα έσοδα µέχρι   και το Γ΄ Τρίµηνο 2015 είναι µόνο 
33,72% των προϋπολογιζόµενων εσόδων 2015. Εποµένως υπάρχει απόκλιση της τάξης του  66,28%  από τις 
προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισµού 2015. 
Η απόκλιση στις δαπάνες µέχρι και το Γ΄ Τρίµηνο 2015 είναι 65,65% των προβλέψεων του προϋπολογισµού.  
Οι αποκλίσεις αυτές είναι σηµαντικές παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει αναµορφώσεις του προϋπολογισµού και τα 
προϋπολογιζόµενα έσοδα είναι πλέον 46.439.105,67 Ευρώ έχουν µειωθεί δηλαδή από την αρχική πρόβλεψη 
55.526.545,12 Ευρώ. 
Αντίστοιχα οι προϋπολογιζόµενες δαπάνες 2015 είναι πλέον 46.439.105,67 Ευρώ σηµαντικά λιγότερες από την 
αρχική πρόβλεψη του Προϋπολογισµού που ήταν 55.526.545,12 Ευρώ.  
Το βασικό ποσό που έχει µειωθεί είναι εκείνο που αφορά το κωδικό 73 (Έργα) ο οποίος από αρχική πρόβλεψη 
18.265.051,23 Ευρώ έχει γίνει πλέον 10.011.448,91 Ευρώ. 
Παράλληλα οι  δαπάνες που έχουν τιµολογηθεί  είναι 19.155.787,48 Ευρώ ενώ τα αντίστοιχα εισπραχθέντα 
έσοδα µέχρι και το Γ΄Τρίµηνο 2015 είναι 15.658.842,95 Ευρώ.  
Η αναντιστοιχία ανάµεσα στα εισπραχθέντα έσοδα και στις  δαπάνες που τιµολογούνται αποτυπώνει τη 
δηµιουργία επιπλέον  υποχρεώσεων από το ∆ήµο και οδηγεί στη δηµιουργία οφειλών.   
Σχετικά µε την έκθεση δράσεων επίτευξης στόχων παρατηρεί ότι η θετική απόκλιση σε σχέση µε κάποιους 
στόχους οφείλεται στο γεγονός ότι είχε τεθεί χαµηλή στοχοθεσία για το Γ΄ Τρίµηνο, όπως αναφέρεται και στην 
εισήγηση, για να µην αναγκαστεί ο ∆ήµος να οδηγηθεί σε υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισµού. 
Όµως, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, αρνητικές αποκλίσεις για το τελευταίο Τρίµηνο 2015 θα 
συνυπολογιστούν κατά την εξέταση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Πρώτου Τριµήνου του επόµενου έτους 
2016.  
Επίσης στην απόφαση  αυτή πρέπει να καταγραφεί το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη 
του Γ΄ Τριµήνου 2015 και συγκεκριµένα να έχει αναλυθεί το ποσό του υπολοίπου σε έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα , 
σε έκτακτα έσοδα ειδικευµένα  και σε τακτικά έσοδα . 
Επίσης πρέπει να διευκρινιστούν τα έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα και να δοθούν αναλυτικά οι δεσµεύσεις που 
αφορούν τα έκτακτα έσοδα ειδικευµένα. 
Στην απόφαση  πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του Γ΄τριµήνου 
2015.  
Επίσης ερωτά για τα εντάλµατα που έχουν επιστραφεί αθεώρητα από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
καθώς και για τις οφειλές προς το ∆ήµο και τις οφειλές του ∆ήµου προς προµηθευτές και δικαιούχους που τυχόν 
έχουν παραγραφεί την περίοδο αυτή. 
Ο κ. Γεράσιµος Παυλάτος αναφέρει ότι το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέχρι  30/09/2015 είναι  
3.217.947,07 € 
Επίσης το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στις 30/09/2015 είναι  : 4.013.941,65 € 
και αναλύεται σε  
έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα                   1.140.884,95 € 
έκτακτα έσοδα ειδικευµένα                   1.942.744,27 € 
και τακτικά έσοδα                                    930.312,43 € 
Τα έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα προέρχονται από  ∆ΕΥΑΚ κ.λ.π 
Τα έκτακτα έσοδα ειδικευµένα αφορούν  ΣΑΤΑ_ Π.∆.Ε κ.λ.π 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει στη συνέχεια ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 



 

  

   

  

 

Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος αναφέρει τα παρακάτω:  Η εµφανιζόµενη ως επιτυχία αύξηση των εσόδων κατά το Γ 
΄Τρίµηνο 2015 είναι επί της ουσίας ψευδεπίγραφη αφού :  
α)Στο Γ΄ Τρίµηνο προστίθενται τα έσοδα από την  λειτουργία των παραλιών (Μύρτος κ .λ,π)  και 
 β) σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια υπάρχει εµφανής υστέρηση εσόδων. 
Προκύπτει επίσης σηµαντική µείωση των εσόδων από την είσπραξη παλαιών οφειλών.  
Η ανικανότητα και όχι µόνο του ∆ήµου να εισπράξει παλαιές οφειλές είχε προφανείς αρνητικές επιπτώσεις τόσο 
στην λειτουργία των σχολείων , της ΚΕ∆ΗΚΕ , των κοινωνικών δοµών  , όσο και στην εξόφληση υποχρεώσεων 
προς προµηθευτές του. 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει στη συνέχεια ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 

Ο κ. Νικόλαος Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Η συζήτηση του θέµατος για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του Γ τριµήνου 2015 του ∆ήµου Κεφαλονιάς [ουσιαστικά του 9µηνου 1.1-31.09.2015]  ταυτίζεται µε την 
τοποθέτηση της κάθε παράταξης απέναντι στην εφαρµοζόµενη πολιτική ΕΕ,∆ΝΤ, κυβέρνησης και στην τοπική διοίκηση. Ως 
Λαϊκή Συσπείρωση έχουµε αφετηρία της τοποθέτησης µας και των διεκδικήσεων µας την εξυπηρέτηση και κάλυψη των 
σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Σε αυτό δεν κάναµε και δεν θα κάνουµε ούτε ένα βήµα πίσω. Σήµερα ζούµε την πραγµατικότητα 
του 3ου µνηµονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που είναι προσθετικό στα προηγούµενα δυο που έφεραν ΠΑΣΟΚ και Ν∆. 
Στο πλαίσιο αυτό η κρατική χρηµατοδότηση της τοπικής διοίκησης µειώνεται περεταίρω. Μετράµε ήδη φέτος εκτός από την 
µείωση των ΚΑΠ, την µη απόδοση των δόσεων του 2015 για τα παρακρατηθέντα, την µη χρηµατοδότηση για την επιστροφή 
των εργαζοµένων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και των Σχολικών Φυλάκων, την ήδη πετσοκοµµένη ΣΑΤΑ πού οι δόσεις 
σταµάτησαν στο Μάιο, την λειψή απόδοση της ΣΑΤΑ για τα σχολεία κ.α. Το µνηµόνιο κάνει ειδική αναφορά στα έσοδα των 
∆ήµων : 
1. Με αφαίρεση του Φόρου Ζύθου από τους ∆ήµους και την µεταφορά υπέρ του δηµοσίου.  
2. Η µείωση του λαϊκού εισοδήµατος, η ανεργία, η ένταση της φοροεπιδροµής επηρεάζει αρνητικά τα «ίδια έσοδα» του 

∆ήµου. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση σπρώχνει τον ∆ήµο στην αύξηση των ανταποδοτικών όπως οµολόγησε 
πρόσφατα η ∆ηµοτική Αρχή (∆.Α.). 

3. Μονιµοποιείται το περιεχόµενο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τα διαθέσιµα και τα αποθεµατικά των ∆ήµων. 
4. Οι αποκλίσεις από τον προϋπολογισµό του  ∆ήµου θα αντιµετωπίζονται µε  µειώσεις δαπανών. 
Αυτό το περιβάλλον προσδιορίζει και την αντιλαϊκή  πολιτική της ∆.Α που αποτυπώνεται στην εκτέλεση του προϋπολογισµού 
το πρώτο 9µηνο του 2015. Ορισµένα στοιχεία είναι ενδεικτικά : 
ΕΣΟ∆Α: 
1.Ως πρώτου µεγέθους επιτυχία εµφανίζει η ∆.Α. την µεγάλη αύξηση των ιδίων εσόδων κατά 71,3%, δηλαδή της φοροληστείας 
των λαϊκών νοικοκυριών µέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και φόρους. Εισέπραξε το Γ΄ Τρίµηνο 1.420.195,59 ευρώ επιπλέον 
του στόχου, όταν καλύπτει τους µεγάλους οφειλέτες  αποκρύβοντας  τα στοιχεία τους όπως τα έχουµε ζητήσει εδώ και 2 µήνες. 
2. Στα έσοδα από οφειλές των Προηγούµενων Οικονοµικών Ετών (ΠΟΕ) στον κωδικό 3219.03 Λοιπά έσοδα- Ιχθυοτροφεία 
είναι προϋπολογισθέντα 68.281,35 και εισπράχθηκαν 3.908,82 δηλαδή το 5,7% µόνο. 
3. Οι επιχορηγήσεις από το κράτος για επενδύσεις (έργα )είναι µειωµένες κατά 72,06% από τα προϋπολογισθέντα σε µια 
περίοδο µάλιστα µετά τους καταστρεπτικούς σεισµούς της προηγούµενης χρονιάς.  
 
ΕΞΟ∆Α: 
4.Θεωρείται θετική απόκλιση επειδή έχουν γίνει κατά 30,55% λιγότερες πληρωµές από τις προβλεπόµενες κύρια µέσω της 
µείωσης του εργατικού κόστους κατά 20,76%, τις µείωσης των δαπανών για έργα κατά 73,51%, της µείωσης της 
χρηµατοδότησης των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου ΦΟ∆ΣΑ (∆ιαχείριση απορριµµάτων), ΚΕ∆ΗΚΕ (Πολιτισµός-
Αθλητισµός), ΟΚΑΠ (Κοινωνική πολιτική) κατά 26,93% και της µείωσης των δαπανών για την λειτουργία των παραλιών και 
άλλων έργων κατά 29,66%. 
5.Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του ∆ήµου αυξήθηκαν κατά 9,15%. 
6. Οι πληρωµές των δανείων έφτασαν το 9µηνο στα 1.769.068,13.   
Με βάση τα παραπάνω διεκδικούµε και ζητάµε να γίνει υπόθεση των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων: 
*Η πλήρης κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ∆ήµου, µε αύξηση της φορολόγησης του 
µεγάλου κεφαλαίου στο 45%, την φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας, την 
κατάργηση του στα είδη πρώτης ανάγκης, στην υγεία αι το φάρµακο, στο σχολείο κ.λ.π. 
*Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισµό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της µισθοδοσίας των 
εργαζοµένων. 
*Να λυθεί το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων στον ∆ήµο µε ευθύνη και χρηµατοδότηση από το κράτος. 
*Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική ∆ιοίκηση και των οφειλοµένων σε αυτή. 
*Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς λόγω των καταστρεπτικών σεισµών και της πληµµύρας. 



 

  

   

  

 

*Μείωση ανταποδοτικών τελών και φόρων µε ουσιαστική ελάφρυνση για λαϊκά στρώµατα, ανέργους, µικροµάγαζα. Μέτρα για 
πλήρη απαλλαγή από αυτά (για λαϊκά νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις) σε περιοχές όπως Παλλική, Ερισσος, Σάµη και 
συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες.  
∆εν έχουµε καµιά αυταπάτη ότι λύση αυτών δεν πρόκειται να έρθει από µόνη της µέσα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την 
Οικονοµική Επιτροπή, αλλά µόνο αν γίνει υπόθεση των ίδιων των εργαζοµένων  και των συµµάχων τους και οργανωµένα µε 
πλαίσιο σύγκρουσης, ρήξης και ανατροπής µε αυτή την πολιτική του µονόδροµου της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Στα 
πλαίσια αυτής της γραµµής µπορούν να αποκρουσθούν αντιλαϊκά µέτρα και να υπάρξουν και κάποιες κατακτήσεις. Ένα 
πρώτο βήµα είναι η απεργία στις 12 Νοέµβρη που η εργατική τάξη µπορεί να δείξει το µπόι της. 
Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε το παραπάνω θέµα».  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  -  –Ανουσάκης Νικόλαος –Σοφία Γαρµπή   . 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα 
οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και 
Περιφερειών» 

− την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2015  και 
εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την έκθεση 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  Γ τριµήνου του έτους 2015. 

− Με την διπλή ψήφο της Προέδρου : 
 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, αφού 
έλεγξε την υλοποίηση του προϋπολογισµού του Γ’ τρίµηνου του έτους 2015 υποβάλλει την Έκθεση της προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται στον 
παρακάτω  πίνακα  . 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.862.118,01 10.677.221,45 67,31 10.463.755,54 65,97 98,00 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 

856.719,03 871.513,01 101,73 706.465,00 82,46 81,06 

2 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 

80.760,41 20.031,66 24,80 20.031,66 24,80 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.568.327,74 1.937.501,76 54,30 1.910.075,66 53,53 98,58 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

2.094.456,95 2.182.445,30 104,20 2.161.453,50 103,20 99,04 



 

  

   

  

 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 257.811,96 61,72 257.811,96 61,72 100,00 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.809.752,15 5.359.429,19 60,84 5.359.429,19 60,84 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 48.488,57 140,96 48.488,57 140,96 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 11.830.809,09 1.218.752,02 10,30 1.125.003,27 9,51 92,31 

11 

Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 

0,00 487,20 #DIV/0! 487,20 #DIV/0! 100,00 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

503.217,52 369.866,72 73,50 369.866,72 73,50 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 

10.968.279,41 566.968,16 5,17 566.968,16 5,17 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 

147.200,00 273.422,44 185,75 179.673,69 122,06 65,71 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 177.112,16 8.007,50 4,52 8.007,50 4,52 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.677.168,93 1.573.955,89 93,85 1.430.841,85 85,31 90,91 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.573.955,89 93,85 1.430.841,85 85,31 90,91 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

6.036.390,05 5.809.073,53 96,23 481.847,25 7,98 8,29 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 

6.036.390,05 5.809.073,53 96,23 481.847,25 7,98 8,29 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 

6.727.073,48 2.157.979,00 32,08 2.157.395,04 32,07 99,97 

41 
Εισπράξεις υπέρ του 
δηµόσιου 

3.443.000,00 1.701.352,72 49,41 1.700.768,76 49,40 99,97 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.284.073,48 456.626,28 13,90 456.626,28 13,90 100,00 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 

4.305.546,11      

 Σύνολα εσόδων 46.439.105,67 21.436.981,89 46,16 15.658.842,95 33,72 73,05 

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων Γ΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται 
στον παρακάτω  πίνακα  . 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 

30/9/2015 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 



 

  

   

  

 

ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 21.143.812,67 19.472.363,71 108,58 12.601.806,48 59,60 12.316.238,54 11.948.565,48 56,51 94,82 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.894.422,54 5.655.037,66 104,23 4.098.538,05 69,53 4.089.675,23 3.906.885,81 66,28 95,32 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.119.818,78 1.074.964,71 104,17 513.194,40 45,83 505.016,88 495.739,12 44,27 96,60 

62 Παροχές τρίτων 2.308.145,85 1.787.488,74 129,13 1.176.861,47 50,99 1.080.090,79 1.050.204,34 45,50 89,24 

63 Φόροι - τέλη 288.032,00 279.832,00 102,93 61.708,72 21,42 61.708,72 60.908,77 21,15 98,70 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 519.172,49 333.277,36 155,78 161.524,40 31,11 139.186,13 132.317,43 25,49 81,92 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

2.202.183,51 2.046.500,00 107,61 1.769.068,13 80,33 1.769.068,13 1.769.068,13 80,33 100,00 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.538.771,27 1.169.355,82 131,59 467.232,26 30,36 355.563,61 329.096,83 21,39 70,44 

67 
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 7.194.878,96 7.047.520,15 102,09 4.310.172,80 59,91 4.272.422,80 4.160.838,80 57,83 96,54 

68 Λοιπά Έξοδα 78.387,27 78.387,27 100,00 43.506,25 55,50 43.506,25 43.506,25 55,50 100,00 

7 Επενδύσεις 11.820.568,21 4.196.883,06 281,65 1.136.466,66 9,61 1.028.739,33 395.359,65 3,34 34,79 

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

205.189,44 114.102,78 179,83 42.172,42 20,55 30.083,65 29.179,60 14,22 69,19 

73 Έργα 10.011.448,91 3.550.724,81 281,96 1.042.554,93 10,41 955.190,20 333.317,13 3,33 31,97 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.603.929,86 532.055,47 301,46 51.739,31 3,23 43.465,48 32.862,92 2,05 63,52 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.426.231,67 6.098.390,10 220,16 5.417.514,34 40,35 3.767.186,71 3.606.522,28 26,86 66,57 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.482.763,10 4.265.625,31 105,09 3.625.548,64 80,88 2.022.966,75 1.870.980,28 41,74 51,61 

82 Αποδόσεις 3.615.167,16 1.832.764,79 197,25 1.791.965,70 49,57 1.744.219,96 1.735.542,00 48,01 96,85 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.328.301,41 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 48.493,12         

 Σύνολα δαπανών 46.439.105,67 29.767.636,87 156,01 19.155.787,48 41,25 17.112.164,58 15.950.447,41 34,35 83,27 

 
 
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
 
                                                                                     ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
 
                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 Σοφία Γαρµπή  
 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 

 


