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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  20ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  4 η  Αυγούστου   2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  285  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση εξώδικής πρόσκλησης- διαµαρτυρίας. 

              

Στο Αργοστόλι σήµερα  4 η   Αυγούστου    του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη   και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε  

συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 

 πρωτ.  29977/31-07-2015 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  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2.Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος )                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                     
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                            
                                                                                                                                 Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέα 

Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το   1o θέµα   

 εκτός ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση εξώδικής πρόσκλησης- διαµαρτυρίας.»  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου 

η οποία έχει ως εξής  : 

Με το από 8-10-2010 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης ο πρώην ∆ήµος Παλικής είχε εκµισθώσει στην κ. Ελίζα 

Αλεξανδροπούλου ένα ισόγειο ακίνητο του Β΄ κτιρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο 

∆ηµοτικό Θέατρο, επιφανείας 52,50 τ.µ. προκειµένου να χρησιµοποιήσει αυτό ως καφετέρια. Η µισθώτρια από 

την έναρξη της µίσθωσης µέχρι και σήµερα κάνει ακώλυτη χρήση του µισθίου πλην όµως από το έτος 2011 παρά 

τις επανειληµµένες οχλήσεις της Υπηρεσίας µας αρνείται αδικαιολόγητα να καταβάλει το συµφωνηµένο µίσθωµα. 

Η συνολική οφειλή της ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων πλην των µισθωµάτων των τελών ύδρευσης, 

αποχέτευσης κοινοχρήστων χώρων και προσαυξήσεων αυτών, ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 133.671,82 

ευρώ.  

Με την από 26-06-2015 αίτηση της η µισθώτρια ζήτησε να υπαχθεί η οφειλή της στη ρύθµιση των 100 δόσεων 

σύµφωνα µε το Ν. 4321/2015 πλην όµως δεν υπήρξε συνεπής ούτε στην υποχρέωση που απορρέει από την 



ευεργετική αυτή διάταξη. Επειδή η Οικονοµική Υπηρεσία οφείλει να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες 

προκειµένου να διασφαλίσει αφενός τα έσοδα του ∆ήµου αφετέρου τη δηµοτική της περιουσία καλείται η 

Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει ∆ικαστικό Επιµελητή, ο οποίος µε επιµέλεια της Νοµικής Υπηρεσίας θα επιδώσει 

στη µισθώτρια εξώδικη πρόσκληση-διαµαρτυρία για την καταβολή των οφειλοµένων άλλως την παράδοση του 

ακινήτου.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός προτείνει πριν από οποιαδήποτε ενέργεια να γίνει µία ακόµη παραχώρηση και να 
κληθεί στην Οικονοµική Επιτροπή να παραθέσει τις απόψεις της και ψηφίζει την πρότασή του. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Επιτροπής να οριστεί δικαστικός επιµελητής από την 
σειρά του καταλόγου  των δικαστικών επιµελητών  για να επιδώσει στη µισθώτρια εξώδικη πρόσκληση-
διαµαρτυρία για την καταβολή των οφειλοµένων της και ταυτόχρονα να ενηµερωθεί η µισθώτρια ότι εφόσον 
επιθυµεί µπορεί να παρασταθεί στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις της για την 
πορεία εξόφλησης των µισθωµάτων της. 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος-  Γαρµπή Σοφία –Ανουσάκης 
Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• Την εισήγηση της Αρµόδιας  Υπηρεσίας .   
• Την εισήγηση της Προέδρου . 
 

               
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ορίζει την  δικαστικό επιµελήτρια    του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  κ.  Αριστέα Βικάτου προκειµένου να επιδώσει 

στη µισθώτρια κ. Ελίζα Αλεξανδροπούλου εξώδικη πρόσκληση-διαµαρτυρία για την καταβολή των οφειλοµένων  µισθωµάτων 

του ισόγειου ακίνητου του Β΄ κτιρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου . 

2. Να ενηµερωθεί η  µισθώτρια ότι εφόσον επιθυµεί µπορεί να παρασταθεί στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να εκθέσει 

τις απόψεις της για την πορεία εξόφλησης των µισθωµάτων της. 

2. Η αµοιβή του     παραπάνω δικαστικού      επιµελητή     ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  .  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Η    Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                             Σοφία Γαρµπή  
                                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  20ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  4 η  Αυγούστου   2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  286  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την κάλυψη αναγκών προµήθειας 

ανταλλακτικών  οχηµάτων & µηχανηµάτων (έλεγχος ταχογράφων). 

              

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  4 η   Αυγούστου    του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη   και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ.  29977/31-07-2015 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  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2.Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος )                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                            
                                                                                                                                 Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        
 
Η  Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος,  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενος το  2 ο θέµα   

εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την κάλυψη 

αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών  οχηµάτων & µηχανηµάτων (έλεγχος ταχογράφων)» έθεσε  υπόψη της 

Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 30157/3-08-2015 εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. 

∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   

που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. Σπυρίδωνα ∆ανελάτο   για την 

κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών  οχηµάτων & µηχανηµάτων (έλεγχος ταχογράφων)» 

Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον 
υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς  κ.  Σπυριδώνα  ∆ανελάτο   για την κάλυψη αναγκών προµήθειας 
ανταλλακτικών  οχηµάτων & µηχανηµάτων (έλεγχος ταχογράφων)» 
 
ΠΟΣΟ                                                                                            Κ.Α. 



400,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [Σπυριδώνα  ∆ανελάτο   ] 20.6671 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
β)Έγγραφα Τµήµατος ∆ιαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων & κινητού εξοπλισµού συνεργείων. 
 
 
 
Στην συνέχεια ο 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.» 



 Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  400,00 € από τον Κ.Α  20. 6671 καθώς και η έκδοση 
Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ.  Σπυριδώνα  ∆ανελάτο   για την κάλυψη 
αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών  οχηµάτων & µηχανηµάτων (έλεγχος ταχογράφων)» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

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 υπ αρίθ.  1069/3-08-2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 400,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6671  µε τίτλο 

«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων». 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Σπυρίδωνα  ∆ανελάτο    
ποσού 400,00 από τον Κ.Α 20.6671  για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών  οχηµάτων & 
µηχανηµάτων (έλεγχος ταχογράφων). 
 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   4/11/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σοφία Γαρµπή  
                                                               Α/  ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Α∆Α: 6Σ1ΡΩΕ5-ΛΗΞ       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  20ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  4 η  Αυγούστου   2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   287 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την κάλυψη δαπανών  

                Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ). 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  4 η   Αυγούστου    του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη         και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ.  29977/31-07-2015 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  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2.Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος )                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                              
 
 
Η  Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος,  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενος το  3 ο θέµα   

εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την κάλυψη 

δαπανών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) » έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 30157/3-08-2015 

εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο 

της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. ∆ιονυσίου Τσιλιµιδού   

 για την κάλυψη δαπανών  Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) » 

Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον 
υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς  κ. ∆ιονυσίου Τσιλιµιδού   για την κάλυψη δαπανών  Τεχνικού Ελέγχου 
(ΚΤΕΟ) » 
 
ΠΟΣΟ                                                                                            Κ.Α. 
2.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ιονυσίου Τσιλιµιδού   ] 20.6323 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
β)Έγγραφα Τµήµατος ∆ιαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων & κινητού εξοπλισµού συνεργείων. 
 
 



 
 
Στην συνέχεια ο 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.» 

 Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  2.000,00 € από τον Κ.Α  20.6323 καθώς και η έκδοση 
Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ.  ∆ιονυσίου Τσιλιµιδού   για την κάλυψη 
δαπανών  Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

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 υπ αρίθ.  1070/3-08-2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                         ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6323 µε τίτλο 

«Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ)». 

2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό   
ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 20.6323 για την κάλυψη δαπανών  Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ). 
 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   4/11/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σοφία Γαρµπή  
                                                               Α/  ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

.                                                                                                                          Α∆Α: ΩΛ87ΩΕ5-Η9Η 
                                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  20 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   4  η  Αυγούστου 2015 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   288 / 2015 

 

  ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
του Ανοικτού  Επαναληπτικού  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , για την προµήθεια  ειδών  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   
των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και 
για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  4 η   Αυγούστου  του έτους 2015, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   29977/31 -07-2015 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  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2.Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος )                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                         
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                    
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                
                                                                                                                                 Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το 4 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης 
προσφορών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ανοικτού  Επαναληπτικού  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό 
διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 

υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 30376/4-08-2015  Πρακτικό 
της Επιτροπής Παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών της παραπάνω προµήθειας το οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής: 

 



 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Στην συνέχεια  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση του 
παραπάνω Πρακτικού του  Ανοικτού  Επαναληπτικού  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 



∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, 
ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης  και ανακηρύξουν µειοδότη την εταιρεία «ΑΦΟΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Ανουσάκης Νικόλαος – 
Γαρµπή Σοφία και Άγγελος Κωνσταντάκης .                                                                   
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την    36 /2015 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 
 την  117  /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(έγκριση Μελέτης ) 

   3)  την  225 /2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   4) την 280/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών  προσφορών. 
   4)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. 
   
     Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                  

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής  του Ανοικτού  Επαναληπτικού  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   
των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως 
Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή 
της σύµβασης ανάθεσης . 

2. Ανακηρύσσει  µειοδότη για την προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και 

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης», την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έκπτωση 

26,7515%(26,76%)επί του προϋπολογισµού της Μελέτης ήτοι 141.204,43€ ευρώ και συνολική προσφορά µε 

ΦΠΑ 161338,70 ευρώ 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                     Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        Α∆Α: 7Φ4ΖΩΕ5-ΣΘ2 

                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  20ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  4 η  Αυγούστου   2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   289 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  4  η   Αυγούστου    του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη         και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ.  29977/31-07-2015 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  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2.Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος )                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                 
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                 Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                 Ζαπάντης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  1ο 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. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1036 27/07/2015 999,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 35.6262.03 3959,92 

1037 27/07/2015 446,70 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΥΡΓΙΟΥ 10.6261.06 4553,30 

1038 27/07/2015 553,50 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΥΡΓΙΟΥ 10.6262 7982,80 

1039 30/07/2015 67,48 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6693 2516,92 

1040 30/07/2015 68,14 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6654 325,79 

1041 30/07/2015 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6654 178,19 

1042 30/07/2015 132,84 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6654 45,35 

1043 30/07/2015 137,76 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6662 407,35 

1044 30/07/2015 50,03 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 10.6641 5259,97 

1045 30/07/2015 144,56 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 10.6641 5115,41 

1046 30/07/2015 94,50 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 10.6641 5020,91 

1047 30/07/2015 34,09 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6693 2482,83 

1048 30/07/2015 123,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 45.7336.01 13927,00 

1049 31/07/2015 10,00 
Προµήθεια λοιπού υλικού    ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6654.01 13910,16 

1050 31/07/2015 49,99 
Προµήθεια λοιπού υλικού  ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6654.01 13910,16 

1051 31/07/2015 71,00 
Προµήθεια λοιπού υλικού  (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6654.01 13910,16 

1052 31/07/2015 5,92 
Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού  
(ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6631 1994,08 

1053 31/07/2015 65,50 
Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών 
επιµελητών (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6494 4915,30 

1054 31/07/2015 19,20 
Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών 
επιµελητών (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6494 4915,30 

1055 31/07/2015 10,00 Μεταφορές εν γένει  (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6414 4990,00 

1056 31/07/2015 58,50 
Προµήθεια λοιπού υλικού (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6654.01 13910,16 

1057 31/07/2015 140,22 
Προµήθεια λοιπού υλικού  (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 20.6654.00 11167,12 

1058 31/07/2015 149,68 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6221.00 240,85 

1059 31/07/2015 390,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 7459,26 

1060 31/07/2015 138,60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 7373,16 

1061 31/07/2015 1946,65 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 10.6662 7594,46 

1062 31/07/2015 519,06 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 30.6699.02 7863,23 

1063 31/07/2015 1045,50 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής  εγκαταστάσεων 
θέρµανσης - κλιµατισµού ∆ηµαρχείουκαι λοιπών 
κτιρίων  10.6261.07 7454,50 

1064 31/07/2015 885,60 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 10.6673 2114,40 



1065 31/07/2015 2260,00 
Συντήρηση -  ανακαίνηση  σπηλαίων ∆ρογκαράτης 
- Μελισάνης  70.6261.04 15959,00 

1066 31/07/2015 3542,40 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής  εγκαταστάσεων 
θέρµανσης - κλιµατισµού ∆ηµαρχείουκαι λοιπών 
κτιρίων  10.6266.07 3912,10 

1067 3/8/2015 5596,50 

Μελέτη περιβ/κών επιπτώσεων και ειδικής 

οικολογικής αξιολόγησης Αλιευτικού 

Καταφυγίου Αθέρα Δ. Κεφαλλονιάς 70.7413.11 3401,50 

1068 3/8/2015 224470,09 

Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή 

Δ.Ε Λειβαθούς 1ος λογ/μός 30.7323.27 251762,88 

1069 3/8/2015 400,00 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (έκδοση 

ΧΕΠ προπληρωμής επ΄ονόματι υπαλλήλου 

Σπύρου Δαναλάτου 20.6671 0,00 

1070 3/8/2015 2000,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) 20.6323 1200,00 

1071 3/8/2015 5000,00 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 

έργων (Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ). 30. 6641 5000,27 

 

1073 3/8/2015 79.271,72 

Αποκατάσταση όψεων και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού 

σχολείου Ληξουρίου (Έργο Θουκιδίδη 

Βαλεντή)  10.7336.02 296.626,66 

1074 3/8/2015 1.000,00  Παγία Προέδρου  Τ.Κ Χαλιωτάτων  30.7336.03 15.611,61 

1075 3/8/2015 299,50 Παγία Προέδρου Τ.Κ Κουβαλάτων 30.7336.03 15.611,61 

1076 3/8/2015 700,00 Παγία Προέδρου Τ.Κ Κουβαλάτων 30.7336.03 15.611,61 

1077 3/8/2015 857,75 Ασφάλιστρα φορτηγών                    20.6253                           7.253,60 

1078 3/8/2015 80.803,05 20ος λογαριασμός Αποχέτευσης Πόρου Δήμου  

                     

25.7326.18 755.476,60 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  ∆ιονύσιος Αραβαντινός  ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 1036 έως την 1058 -1071- 1073-1074-
1075- 1076. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης Νικόλαος –

Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                         

 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 

 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                        Α∆Α: 6ΨΓ1ΩΕ5-∆ΣΞ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 20ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την 4η  Αυγούστου 2015  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    290  / 2015 
 

   ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  2014 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα    4η   Αυγούστου  του έτους 2015, ηµέρα   Τρίτη              
και ώρα 12 : 00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ :  29977 / 31 -07 -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  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2.Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος )                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                    
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                  
4. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                               
5.  Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                           
                                                                                                                                 Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
                                                                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        
 
Η  Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη  το 2ο  θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης απολογισµού –ισολογισµού 

και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2014» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 

παρακάτω:  

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του 

∆ήµου υποβάλλει δια  µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό 

της διαχείρισης του οικονοµικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο 

λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του 

άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις µεταβολές 



που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταµειακή 

υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή 

επιτροπή τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του 

διµήνου, υποβάλλει τον  απολογισµό και, προκειµένου για ∆ήµους που 

εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό 

και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  δηµοτικό συµβούλιο. 

3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο 

δηµοτικό  συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον 

έλεγχο των  οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον 

ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 

έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων  (ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσµάτων και  προσαρτήµατος) του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές 

και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-

Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών 

προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής-

λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 

∆ήµων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες 

αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. 

Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σηµαντικές 

ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων 

του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται 

να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν 

από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις 

του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή- 

λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Περιφέρειας.» 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το 

οναµατεπώνυµον του δηµάρχου και ταµίου µετά προσδιορισµού της διαρκείας της 

υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν 

τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων 

και άρθρων του προϋπολογισµού.  



α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα 

και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.  

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του 

οικονοµικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου 

χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα 

έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα 

πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: 

α')το χρηµατικόν υπόλοιπον του προηγουµένου έτους,  

β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  

γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  

δ')τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  

ε')τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  

στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον.  

2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν 

την µεταφοράν του χρηµατικού υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν.» 

Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή 

προελέγχει τον απολογισµό.  

 Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος την έγκριση 

του  Απολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς του οικ. Έτους 2014  αναφέρει τα 

παρακάτω :  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2014 
 

Κατατίθεται  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο Απολογισµός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Οικονοµικού έτους 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  άρθρου  163  του  Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας), τα άρθρα 40-44 του από 17-5-59 Β∆/τος (Περί οικονοµικής ∆ιοίκησης και 
Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 
      Ο σηµερινός Απολογισµός είναι ο τέταρτος Απολογισµός της ∆ηµοτικής Αρχής που 
λειτούργησε µε βάση την νέα δοµή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως προέκυψε από την ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση της χώρας µας µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» όπου συνένωσε επτά ∆ήµους και µία 
Κοινότητα. 

Το 2014 ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς καθώς κατά την 26η 
Ιανουαρίου και την 3η Φεβρουαρίου σηµειώθηκαν δύο µεγάλες σεισµικές δονήσεις µε πλήθος 
µετασεισµών που έπληξαν κυρίως την περιοχή της Παλικής µε αποτέλεσµα (όσον αφορά την 
οικονοµική υπηρεσία) να διαχειριστεί ο ∆ήµος µας την απόδοση του βοηθήµατος ένδειας  για την 
αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών  λόγω φυσικών καταστροφών, την απόδοση της οικονοµικής 
ενίσχυσης αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών κ.ά.  Μια χρονιά που η 
γενικότερη οικονοµική συγκυρία της χώρας συνέβαλλε καθοριστικά από την αρνητική της πλευρά στην 
διαµόρφωση του απολογισµού του ∆ήµου µας.  



Σηµαντικά θετικό αντίκτυπο είχε η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης των 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του έτους 2013 εξοφλήθησαν 2.364 
παραστατικά οφειλών ποσού 3.699.879,97€ ενώ κατά το έτος 2014 εξοφλήθησαν 955 παραστατικά 
οφειλών ποσού 1.758.687,02€ ήτοι συνολικά 3.319 παραστατικά ποσού 5.458.566,99€. 
      
 
    Ο Απολογισµός   του Οικονοµικού έτους 2014  παρουσιάζει : 
 
1. ΕΣΟ∆Α  

α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντ
α όπως τελικά 

διαµορφώθηκαν 

Βεβαιωθέντα Παραγραφές 
∆ιαγραφές 

Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

1 Τακτικά έσοδα  24.135.342,33 23.157.986.30 576.084,17 16.681.003,89 5.900.898,24 
2 Έκτακτα έσοδα 30.076.121,92 18.421.805.22 37.148,80 18.249.164,61 135.491,818 
3 Χρηµατικό 

υπόλοιπο προηγ. 
χρήσης 

1.690.855,86 1.690.855.86 

 

0,00 1.690.855,86 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 55.902.320,11 43.270.647,38 613.232,97 36.621.024,36 6.036.390,05 

 

 

2. ΕΞΟ∆Α  

α/α Περιγραφή  Προϋπολογισθέντα 
όπως τελικά 
διαµορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Υπόλοιπα 
πιστώσεων 

Πληρωθέντα 
έξοδα 

1 Έξοδα  55.656.501,07 35.215.478,25 23.341.022,82 32.315.478,25 
2 Αποθεµατικό 245.819,04 0,00 245.819,04 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 55.902.320,11 32.315.478,25 23.586.841,86 32.315.478,25 

 

 
 
3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ   

α/α Κ.Α.  Τίτλος  προϋπολογ
ισθέντα 

ενταλθέντ
α έξοδα 

Ποσό 
υπέρβασης  

1 Τακτικά έξοδα  
2 Έκτακτα έξοδα 

∆εν υπάρχουν υπερβάσεις 

 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ   

 

α/α Περιγραφή Ποσό 

1 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 1.690.855,86 
2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2014 4.305.546,11 
   
 
 
     Αναλυτικά  τα Οικονοµικά  στοιχεία  του Απολογισµού έχουν  ως εξής : 
 
 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 2014 (Ιανουάριος - ∆εκέµβριος) 

    

ΚΑΕ Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εισπραχθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 16.232.858,22 15.304.879,96 

1 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 616.094,22 804.356,79 

2 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.832,89 64.406,74 

3 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

4.942.567,31 3.176.563,65 

4 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.678.498,48 2.320.994,17 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 271.590,68 404.559,50 

6 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

8.637.634,64 8.478.422,93 

7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 45.640,00 55.576,18 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 23.939.694,54 15.018.134,42 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

11.779.504,56 10.889.285,94 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 11.525.784,13 3.393.804,69 

14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 90.127,11 74.277,51 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 167.386,46 260.732,19 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 376.892,28 400.034,09 

2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

1.476.134,04 838.204,51 

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.301.034,04 672.604,51 

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 175.100,00 165.600,00 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

6.638.348,25 708.088,64 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

6.638.348,25 708.088,64 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

5.924.429,20 3.060.860,97 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 

3.448.000,00 2.640.161,45 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.476.429,20 420.699,52 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.690.855,86 1.690.855,86 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

1.690.855,86 1.690.855,86 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2014 55.902.320,11 36.621.024,36 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 2014 (Ιανουάριος - ∆εκέµβριος) 



        

ΚΑΕ Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Πληρωθέντα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 28.623.166,46 23.933.086,77 

0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15.735.588,17 13.869.293,70 
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.517.500,11 2.079.727,33 
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.877.602,35 2.306.700,58 
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.907.084,42 2.337.354,67 
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.793.590,36 1.560.048,65 
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 427.515,73 313.453,22 
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 51.516,92 25.477,29 
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 56.426,32 32.228,72 
50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 147.502,83 116.143,85 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.108.839,25 1.292.658,76 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 12.398.620,14 2.243.045,28 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 492.963,38 35.245,91 
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 484.900,14 10.002,85 
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 135.982,04 43.886,37 
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4.065.802,36 1.172.573,04 
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.544.597,85 605.131,28 
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 216.332,80 20.534,12 
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 30.765,00 6.765,00 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.427.276,57 348.906,71 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.634.714,47 6.139.346,20 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.921.351,19 4.372.931,04 

811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών 
δαπανών (ΠΟΕ) 1.760.083,39 1.333.828,48 

812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 391.100,64 198.793,23 
813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 0,00 0,00 
821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 200.000,00 174.994,53 
822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 810.000,00 577.436,87 
823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.278.000,00 1.837.903,05 
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 210.000,00 116.790,08 
825 Πάγιες προκαταβολές 90.000,00 81.000,00 
826 Λοιπές επιστροφές 182.167,16 52.184,80 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 2.801.113,03 1.766.415,16 



831 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Λειτουργικών ∆απανών Π.Ο.Ε. 2.004.975,27 1.088.408,35 

832 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Επενδυτικών ∆απανών Π.Ο.Ε. 796.037,76 678.006,81 

833 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων  
Εκτέκτων Εξόδων Π.Ο.Ε. 100,00 0,00 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 5.912.250,25 0,00 
851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού 
έτους 5.912.250,25 0,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 245.819,04   
911 Αποθεµατικό 245.819,04 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 2014 55.902.320,11 32.315.478,25 

 
 

 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος  θέτει υπό την κρίση  των Μελών της Επιτροπής τα 

Πεπραγµένα της Χρήσης 2014 (από 1-01-2014 έως 31-12-2014) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
προκειµένου να καταρτίσει η Οικονοµική Επιτροπή  την σχετική Έκθεση  Ελέγχου 
Απολογισµού, Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων  Χρήσης 2014 η οποία θα αποστελλεί στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.  

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMI ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (από 1.1.2014 έως 31.12.2014) 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
της 31.12.2014 του ∆ήµου Κεφαλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα 
εξής: 
 
 

1. Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως ποσού 
284.313,22 €, οι οποίες αφορούσαν α) κατά ποσό 21.375,82 € το κόστος προµήθειας 
λογισµικών προγραµµάτων και β) κατά ποσό 262.937,40 € το κόστος εκπόνησης 
µελετών. 

 



 
2. Πάγιο Ενεργητικό 

α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Στην κλειόµενη χρήση έγιναν οι κατωτέρω επενδύσεις: 

 
 Κατηγορία (Είδος) Επένδυσης Ποσά σε € 

Γ.ΙΙ.1α Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 14.820,00 
Γ.ΙΙ.3γ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 17.388,07 
Γ.ΙΙ.6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 44.220,93 
Γ.ΙΙ.7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.752.738,51 
 Σύνολο 1.829.167,51  

 
 

β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
απαιτήσεις 

Την 31.12.2014 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις: 
 

 
α/α Εταιρεία - Συμμετοχή Είδος Αριθμός Ποσοστό Αξία Μείον Καταβληθείσα

Τίτλων Τίτλων Συμμετοχής Κτήσης Οφειλόμενη Αξία Κτήσης

31.12.2014 Αξία Κτήσης 31.12.2014

31.12.2014

1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. Μετοχές 37.088,00 99,80% 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Τίτλος 1,00 100,00% 586,94 0,00 586,94

3 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. Τίτλος 1,00 100,00% 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02

4 Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Τίτλος 1,00 100,00% 1.161.186,79 0,00 1.161.186,79

Σύνολο 6.619.233,88 400.250,13 6.218.983,75  
 

Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως η οποία 
είναι µικρότερη από την τρέχουσα. 

Στην κλειόµενη χρήση έγιναν: 
α) αναστροφή της πρόβλεψης υποτίµησης, ποσού 233.332,44 Ευρώ, η οποία 

είχε διενεργηθεί σε προηγούµενες χρήσεις για την εταιρεία: «∆ιαδηµοτική 
Επιχείρηση Καθαριότητας Α.Ε.» επειδή σύµφωνα µε τις οικονοµικές της καταστάσεις 
της 31.12.2014 δεν συντρέχει λόγος υποτίµησης της συµµετοχής αυτής του ∆ήµου. 
και β) απεγράφη η συµµετοχή του ∆ήµου στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κεφαλονιάς ¨∆.Ε.Υ.Α.Κ.¨ ποσού 1.161.186,79 Ευρώ, η οποία δεν είχε 
συµπεριληφθεί στην Απογραφή Έναρξης του ∆ήµου. Η απογραφή αυτή πρέπει να 
επικυρωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2014 

ανήλθε στο ποσό των 6.036.390,05 €.  
 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2014 ανήλθε 

στο ποσό των 994.254,14 € και αφορούσε α) απαίτηση από Ελληνικό ∆ηµόσιο 
(Φ.Π.Α. 2014) ποσού ευρώ 400.911,38 €, β) εξόφληση ∆ανείου ∆ΕΥΑ Σάµης ποσού 
ευρώ 519.630,10 € και γ) εξόφληση ∆ανείου ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων ποσού ευρώ 
73.712,66 € 



 
3.3.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2014 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω χρεόγραφα 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθμός Αξία Μείον: Πρόβλεψη Αξία Κτήσης

 Συμμετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίμηησης μετά την

31.12.2014 31.12.2014 Υποτίμηση 

31.12.2014

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 5.553,55 941,85

2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 1.950,20 4.759,62

3 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00

4 ΕΔΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Σύνολο 22.075,22 16.373,75 5.701,47  
 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ 

τιµής κτήσεως και τρέχουσας τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε: α) πιστωτική 
διαφορά υποτίµησης ποσού 14.423,55 € και χρεωστική διαφορά υποτίµησης ποσού 
1.864,20 €. 

 
3.4.  ∆ιαθέσιµα 
Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2014 

ανήλθαν στο ποσό των 4.305.546,11 €. (Ταµείο 28.087,14 € και Καταθέσεις όψεως 
και προθεσµίας € 4.277.458,97 €). 
 

4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 31.12.2014 
ανήλθε στο 

 ποσό των 75.055,48 € και αφορά έξοδα µισθοδοσίας επόµενης χρήσεως. 
 
4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 

31.12.2014 ανήλθε στο ποσό των 1.238.076,55 € και αφορά: α) έσοδα από πρόστιµα 
ποσού 83.168,06 €, β) Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 780.941,03 € και γ) έσοδα 
Τακτικές επιχορηγήσεις ποσού 373.967,46 €. 

 
 
5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 

 Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2013 280.061.780,40 
Πλέον Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω απογραφής 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
1.161.186,79 

Πλέον 
 
Πλέον 

Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω ληφθείσας 
επιχορήγησης για εξόφληση Ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  
Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση 
παγίων στοιχείων 

2.036.456,79 
 

2.806.287,61 

Μείον Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για 
κτήση παγίων στοιχείων 

-7.784.794,39 



Πλέον Αποτέλεσµα, έλλειµµα, κλειόµενης χρήσεως  -783.749,91 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2014 277.497.167,05  

 
 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2014 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την 

αντιµετώπιση µελλοντικών κινδύνων: 
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία (η οποία καλύπτει το 
ύψος της αποζηµίωσης του προσωπικού του ∆ήµου 
που δικαιούται αποζηµίωση από τον ∆ήµο κατά την 
αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης). Από το 
ανωτέρω ποσό της πρόβλεψης στην κλειόµενη 
χρήση σχηµατίσθηκε ποσό 225.000,00 €.   

€ 305.000,00 

2. Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα 
προκύψει από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των 
επίδικων αξιώσεων τρίτων κατά του ∆ήµου. Η 
πρόβλεψη αυτή σχηµατίσθηκε στην κλειόµενη 
χρήση 

€ 1.647.758,51 

 Σύνολο € 1.952.758,51 
 
 
7. Υποχρεώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2014 ανήρχοντο στο ποσό των 

14.473.897,12 € µειωµένες εκείνων της 31.12.2013 κατά 3.444.156,26 €. Αναλυτικά 
έχουν ως κατωτέρω: 

Είδος  Υποχρέωσης Ποσά σε € 
∆άνεια Τραπεζών 608.411,25 
∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 8.686.419,63 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 
Προµηθευτές 2.581.623,70 
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 104.405,92 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 121.712,54 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 2.150.931,67 
Πιστωτές διάφοροι 161.832,41 
Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2014 14.473.897,12  

 
 
 
8. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου-Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 
 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2014 κρίνεται σχετικά 

ικανοποιητική. 
Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 2014 έχουν 

ως εξής:  
 

2.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης      

       



 31/12/2014   31/12/2013 

       

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 11.145.943,32 3,78%   9.430.568,17 3,15% 

Σύνολο Ενεργητικού 294.673.636,255    298.946.369,722  

       

       

Πάγιο Ενεργητικό 281.705.512,35 95,60%   287.714.994,25 96,24% 

Σύνολο Ενεργητικού 294.673.636,25    298.946.369,72  

       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και 

πάγιο ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 277.497.167,05 1917,22%   280.061.780,40 1563,01% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 14.473.897,12    17.918.053,38  

       

Ίδια Κεφάλαια  277.497.167,05 94,17%   280.061.780,40 93,68% 

Σύνολο Παθητικού 294.673.636,25    298.946.369,72  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του Δήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 14.473.897,12 4,91%   17.918.053,38 5,99% 

Σύνολο Παθητικού  294.673.636,25    298.946.369,72  

       

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του Δήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  277.497.167,05 98,51%   280.061.780,40 97,34% 

Πάγιο Ενεργητικό 281.705.512,35    287.714.994,25  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Δήµου από τα 

Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό  11.145.943,32 217,67%   9.430.568,17 145,07% 

Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 5.120.506,24    6.500.559,88  

       



Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του Δήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό 

καλύπτει  πλήρως την 31/12/2014 τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       

2.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και 

αποδοτικότητας      

       

Ολικά  Αποτελέσµατα 

Εκµεταλλεύσεως -7.527.783,21 -48,77%   -8.444.839,63 -52,43% 

Πωλήσεις 15.435.065,86    16.107.608,55  

       

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήµου χωρίς το συνυπολογισµό των 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων. 

       

Καθαρά αποτελέσµατα 

χρήσεως (προ φόρων) -783.749,91 -0,28%   -1.956.780,67 -0,70% 

Ίδια Κεφάλαια 277.497.167,05    280.061.780,40  

       

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήµου 

       

Μικτά  Αποτελέσµατα 

Εκµεταλλεύσεως -10.836.123,87 -70,20%   -4.707.267,82 -29,22% 

Πωλήσεις  15.435.065,86    16.107.608,55  

       

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των 

πωλήσεων του Δήµου 

 
 

9.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 
 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσό σε Ευρώ Ποσοστό 
Συµµετοχής 
επί του 
συνόλου 

1.  Έσοδα   
72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα και προσαυξήσεις 842.901,24 2,36% 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή υπηρεσιών) 7.136.830,16 20,02% 
74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 17.904.867,49 50,22% 
75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από δωρεές 471.044,44 1,32% 
76  Έσοδα κεφαλαίων 64.406,74 0,18% 



81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 7.784.794,39 21,83% 
82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.160.357,79 3,25% 
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων 54.463,71 0,15% 
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 235.196,64 0,66% 
 Σύνολο Εσόδων 35.654.862,60 100,00% 

2. Έξοδα - ∆απάνες    
25. Αναλώσιµα υλικά 953.853,60 2,62%  
26. Ανταλλακτικά παγίων 71.455,59 0,20%  
60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.032.971,90 16,56%  
61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
975.484,90 2,68%  

62. Παροχές τρίτων 2.475.641,14 6,79%  
63. Φόροι Τέλη 46.647,51 0,13%  
64. ∆ιάφορα έξοδα 12.375.612,68 33,96%  
65. Τόκοι και συναφή έξοδα 719.807,41 1,98%  
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.298.458,55 25,52%  
67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις 

Επιδοτήσεις και ∆ωρεές 
997.900,00 2,74%  

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 14.223,65 0,04%  
82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 603.797,07 1,66%  

83. Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 1.872.758,51 5,14%  

 Σύνολο Εξόδων 36.438.612,51 100,00%  
 Καθαρά Αποτελέσµατα Έλλειµµα Χρήσεως -783.749,91  

 
 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις (Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα 
∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της χρήσεως 2014 (περίοδος από  
1.1. έως 31.12.2014) καθώς και τον Απολογισµό της ίδιας περιόδου σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την αρµόδια υπηρεσία. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 
Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός  αναφέρει τα παρακάτω : 
Εδώ στην έγκριση του απολογισµού του 2014 λέτε ότι οι σεισµοί ήταν η αιτία για 
την αρνητική εικόνα του οικονοµικού απολογισµού του ∆ήµου. 
Κανείς δεν αµφισβητεί ότι οι σεισµοί ήταν ένα γεγονός το οποίο σίγουρα συνέτεινε 
στην αρνητική εικόνα του απολογισµού αλλά αυτό δεν µπορεί να αποτελεί 
δικαιολογία γιατί και το 2013 που δεν υπήρξαν οι σεισµοί η εικόνα δεν ήταν 
θεωρώ καλύτερη. 
Λέτε ότι ο ∆ήµος διαχειρίστηκε την απόδοση της οικονοµικής ενίσχυσης για την 
αποκατάσταση των ζηµιών των οικοσκευών , την απόδοση του βοηθήµατος 



ένδειας και της αποκατάστασης άµεσων βιοποριστικών αναγκών, εµείς έχουµε 
θέσει ένα ερώτηµα το οποίο το θέτουµε και σε όλους τους τόνους και συνεχώς και 
αδιαλείπτως. Λέµε λοιπόν αυτά τα χρήµατα των χορηγών ,ποιοι ήταν οι χορηγοί , 
που πήγαν τα χορηγηθέντα και σε ποιους, να υπάρξει µια εξαντλητική  αναλυτική  
κατάσταση . 
Το επόµενο ερώτηµα είναι για τα 2.000.000,00 € της Κ.Ε.∆.Ε να υπάρξει µία 
αναλυτική καταγραφή που δαπανήθηκαν γιατί από αυτά µόνο 100.000,00 € 
φαίνεται να έχουν εξαντληθεί σε επιδόµατα. 
Όπως εµφανίζεται εδώ  το κόστος λειτουργίας του ∆ήµου ανεβαίνει παρόλο που 
µειώνεται το προσωπικό. Όσον αφορά τα έσοδα υπάρχει µία στέρηση των 
εισπραχθέντων της τάξης του 60% από των βεβαιωθέντων. 
Εµείς έχουµε εκφράσει την άποψή µας για τα ζητήµατα αυτά στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο στην συζήτηση για τον Προϋπολογισµό και στην παρούσα φάση 
Απολογισµό – Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης 2014 ψηφίζουµε ΚΑΤΑ. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης Άγγελος 

- Σοφία Γαρµπή και Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

• την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

• Τα στοιχεία του Απολογισµού-Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 

2014 όπως υποβλήθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία . 

• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  

Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2014  , όπως κυρώθηκε µε      
           την  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

            την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Α. Εγκρίνει ως έχουν  τον Απολογισµό της χρήσεως 2014 καθώς και τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµό-Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, 

Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της ίδιας περιόδου (από  1.1. 

έως 31.12.2014). 

 
Β. Συντάσσει  την Έκθεση Ελέγχου Απολογισµού, Ισολογισµού  και 

Αποτελεσµάτων  Χρήσεως Οικονοµικού Έτους 2014 της Οικονοµικής Επιτροπής για 

την προώθησή της  και την απαραίτητη έγκρισή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως 

παρακάτω:  

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (από 1.1.2014 έως 31.12.2014) 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
της 31.12.2014 του ∆ήµου Κεφαλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα 
εξής: 
 
 

3. Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως ποσού 
284.313,22 €, οι οποίες αφορούσαν α) κατά ποσό 21.375,82 € το κόστος 
προµήθειας λογισµικών προγραµµάτων και β) κατά ποσό 262.937,40 € το κόστος 
εκπόνησης µελετών. 

 
 
4. Πάγιο Ενεργητικό 

α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Στην κλειόµενη χρήση έγιναν οι κατωτέρω επενδύσεις: 

 
 Κατηγορία (Είδος) Επένδυσης Ποσά σε € 

Γ.ΙΙ.1α Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 14.820,00 
Γ.ΙΙ.3γ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 17.388,07 
Γ.ΙΙ.6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 44.220,93 
Γ.ΙΙ.7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.752.738,51 
 Σύνολο 1.829.167,51  

 
 

β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Την 31.12.2014 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις: 
 

 
α/α Εταιρεία - Συμμετοχή Είδος Αριθμός Ποσοστό Αξία Μείον Καταβληθείσα

Τίτλων Τίτλων Συμμετοχής Κτήσης Οφειλόμενη Αξία Κτήσης

31.12.2014 Αξία Κτήσης 31.12.2014

31.12.2014

1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. Μετοχές 37.088,00 99,80% 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Τίτλος 1,00 100,00% 586,94 0,00 586,94

3 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. Τίτλος 1,00 100,00% 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02

4 Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Τίτλος 1,00 100,00% 1.161.186,79 0,00 1.161.186,79

Σύνολο 6.619.233,88 400.250,13 6.218.983,75  
 

Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως η οποία 
είναι µικρότερη από την τρέχουσα. 

Στην κλειόµενη χρήση έγιναν: 



α) αναστροφή της πρόβλεψης υποτίµησης, ποσού 233.332,44 Ευρώ, η 
οποία είχε διενεργηθεί σε προηγούµενες χρήσεις για την εταιρεία: «∆ιαδηµοτική 
Επιχείρηση Καθαριότητας Α.Ε.» επειδή σύµφωνα µε τις οικονοµικές της 
καταστάσεις της 31.12.2014 δεν συντρέχει λόγος υποτίµησης της συµµετοχής 
αυτής του ∆ήµου. 
και β) απεγράφη η συµµετοχή του ∆ήµου στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κεφαλονιάς ¨∆.Ε.Υ.Α.Κ.¨ ποσού 1.161.186,79 Ευρώ, η οποία δεν 
είχε συµπεριληφθεί στην Απογραφή Έναρξης του ∆ήµου. Η απογραφή αυτή πρέπει 
να επικυρωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2014 

ανήλθε στο ποσό των 6.036.390,05 €.  
 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2014 ανήλθε 

στο ποσό των 994.254,14 € και αφορούσε α) απαίτηση από Ελληνικό ∆ηµόσιο 
(Φ.Π.Α. 2014) ποσού ευρώ 400.911,38 €, β) εξόφληση ∆ανείου ∆ΕΥΑ Σάµης 
ποσού ευρώ 519.630,10 € και γ) εξόφληση ∆ανείου ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων 
ποσού ευρώ 73.712,66 € 

 
3.3.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2014 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω 

χρεόγραφα 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθμός Αξία Μείον: Πρόβλεψη Αξία Κτήσης

 Συμμετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίμηησης μετά την

31.12.2014 31.12.2014 Υποτίμηση 

31.12.2014

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 5.553,55 941,85

2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 1.950,20 4.759,62

3 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00

4 ΕΔΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Σύνολο 22.075,22 16.373,75 5.701,47  
 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ 

τιµής κτήσεως και τρέχουσας τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε: α) πιστωτική 
διαφορά υποτίµησης ποσού 14.423,55 € και χρεωστική διαφορά υποτίµησης 
ποσού 1.864,20 €. 

 
3.4.  ∆ιαθέσιµα 
Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2014 

ανήλθαν στο ποσό των 4.305.546,11 €. (Ταµείο 28.087,14 € και Καταθέσεις 
όψεως και προθεσµίας € 4.277.458,97 €). 
 

4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 
31.12.2014 ανήλθε στο 

 ποσό των 75.055,48 € και αφορά έξοδα µισθοδοσίας επόµενης χρήσεως. 
 
4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 

31.12.2014 ανήλθε στο ποσό των 1.238.076,55 € και αφορά: α) έσοδα από 



πρόστιµα ποσού 83.168,06 €, β) Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 780.941,03 € και 
γ) έσοδα Τακτικές επιχορηγήσεις ποσού 373.967,46 €. 

 
 
5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 

 Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2013 280.061.780,40 
Πλέον Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω απογραφής 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
1.161.186,79 

Πλέον 
 
Πλέον 

Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω ληφθείσας 
επιχορήγησης για εξόφληση Ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  
Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση 
παγίων στοιχείων 

2.036.456,79 
 

2.806.287,61 

Μείον Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για 
κτήση παγίων στοιχείων 

-7.784.794,39 

Πλέον Αποτέλεσµα, έλλειµµα, κλειόµενης χρήσεως  -783.749,91 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2014 277.497.167,05  

 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2014 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την 

αντιµετώπιση µελλοντικών κινδύνων: 
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία (η οποία καλύπτει το 
ύψος της αποζηµίωσης του προσωπικού του 
∆ήµου που δικαιούται αποζηµίωση από τον ∆ήµο 
κατά την αποχώρησή του λόγω 
συνταξιοδότησης). Από το ανωτέρω ποσό της 
πρόβλεψης στην κλειόµενη χρήση σχηµατίσθηκε 
ποσό 225.000,00 €.   

€ 305.000,00 

2. Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα 
προκύψει από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των 
επίδικων αξιώσεων τρίτων κατά του ∆ήµου. Η 
πρόβλεψη αυτή σχηµατίσθηκε στην κλειόµενη 
χρήση 

€ 1.647.758,51 

 Σύνολο € 1.952.758,51 
 
7. Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2014 ανήρχοντο στο ποσό των 

14.473.897,12 € µειωµένες εκείνων της 31.12.2013 κατά 3.444.156,26 €. 
Αναλυτικά έχουν ως κατωτέρω: 

Είδος  Υποχρέωσης Ποσά σε € 
∆άνεια Τραπεζών 608.411,25 
∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 8.686.419,63 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 
Προµηθευτές 2.581.623,70 
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 104.405,92 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 121.712,54 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 2.150.931,67 
Πιστωτές διάφοροι 161.832,41 
Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2014 14.473.897,12  

 
 
 
 
 



 
8. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου - Αριθµοδείκτες Οικονοµικής 

∆ιάρθρωσης 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2014 κρίνεται σχετικά 

ικανοποιητική. 
 
 
Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 2014 έχουν ως 
εξής:  

 
2.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής 
διάρθρωσης      

       

 31/12/2014   31/12/2013 

       
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 11.145.943,32 3,78%   9.430.568,17 3,15% 

Σύνολο Ενεργητικού 
294.673.636,255    298.946.369,722  

 
      

       

Πάγιο Ενεργητικό 281.705.512,35 95,60%   287.714.994,25 96,24% 
Σύνολο Ενεργητικού 

294.673.636,25    298.946.369,72  
       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο 
ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 277.497.167,05 1917,22%   280.061.780,40 1563,01% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 14.473.897,12    17.918.053,38  

       

Ίδια Κεφάλαια  277.497.167,05 94,17%   280.061.780,40 93,68% 

Σύνολο Παθητικού 294.673.636,25    298.946.369,72  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του ∆ήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 14.473.897,12 4,91%   17.918.053,38 5,99% 
Σύνολο Παθητικού  

294.673.636,25    298.946.369,72  
  

     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του ∆ήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  277.497.167,05 98,51%   280.061.780,40 97,34% 

Πάγιο Ενεργητικό 281.705.512,35    287.714.994,25  

       



Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του ∆ήµου από τα Ίδια 
Κεφάλαια. 

       
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό  11.145.943,32 217,67%   9.430.568,17 145,07% 
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 5.120.506,24    6.500.559,88  
  

     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του ∆ήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει  πλήρως 
την 31/12/2014 τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       
2.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και 
αποδοτικότητας      

       
Ολικά  Αποτελέσµατα 
Εκµεταλλεύσεως -7.527.783,21 -48,77%   -8.444.839,63 -52,43% 

Πωλήσεις 
15.435.065,86    16.107.608,55  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του ∆ήµου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων 
και ανόργανων αποτελεσµάτων. 

       
Καθαρά αποτελέσµατα 
χρήσεως (προ φόρων) -783.749,91 -0,28%   -1.956.780,67 -0,70% 

Ίδια Κεφάλαια 
277.497.167,05    280.061.780,40  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του ∆ήµου 

       
Μικτά  Αποτελέσµατα 
Εκµεταλλεύσεως -10.836.123,87 -70,20%   -4.707.267,82 -29,22% 
Πωλήσεις  

15.435.065,86    16.107.608,55  
  

     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του 
∆ήµου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 
 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσό σε Ευρώ Ποσοστό 
Συµµετοχής 

επί του 
συνόλου 

1.  Έσοδα   

72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα 
και προσαυξήσεις 842.901,24 2,36% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 
(παροχή υπηρεσιών) 7.136.830,16 20,02% 

74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 17.904.867,49 50,22% 
75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και 

από δωρεές 471.044,44 1,32% 
76  Έσοδα κεφαλαίων 64.406,74 0,18% 
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 7.784.794,39 21,83% 
82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.160.357,79 3,25% 
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) 

καταβληθέντων 54.463,71 0,15% 
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων 

χρήσεων 235.196,64 0,66% 
 Σύνολο Εσόδων 35.654.862,60 100,00% 

2. Έξοδα - ∆απάνες    
25. Αναλώσιµα υλικά 953.853,60 2,62%  
26. Ανταλλακτικά παγίων 71.455,59 0,20%  
60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.032.971,90 16,56%  
61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
975.484,90 2,68%  

62. Παροχές τρίτων 2.475.641,14 6,79%  
63. Φόροι Τέλη 46.647,51 0,13%  
64. ∆ιάφορα έξοδα 12.375.612,68 33,96%  
65. Τόκοι και συναφή έξοδα 719.807,41 1,98%  
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.298.458,55 25,52%  
67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις 

Επιδοτήσεις και ∆ωρεές 
997.900,00 2,74%  

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 14.223,65 0,04%  
82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 603.797,07 1,66%  

83. Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 1.872.758,51 5,14%  

 Σύνολο Εξόδων 36.438.612,51 100,00%  
 Καθαρά Αποτελέσµατα Έλλειµµα 

Χρήσεως 
-783.749,91  

 
 



 

Γ. Καταρτίζει   τον Απολογισµό, Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς Οικονοµικού Έτους 2014 σύµφωνα µε την παραπάνω  

εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  και όπως  ακριβώς  εµφανίζονται στις 

συνηµµένες καταστάσεις οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής για την 

προώθησή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                   Πιστό Αντίγραφο  
                                                  Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
 
                                                  Σοφία Γαρµπή  
                                    Α/ ∆ήµαρχος  Οικονοµικών.          
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

1. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. 
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 
3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
4. ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ. 
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. 
7. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 
8. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

 
 
 


