
                                                                             Α∆Α: ΒΛ14ΩΕ5-ΖΣ6  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                      
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 39 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  5η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  242  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  53522/1-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του 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 οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 243/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                                                                                                                            
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 243/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                
8. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  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 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2023 04/11/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε. Ερίσου) 20. 6641 152.754,88 

2024 04/11/2013 44.755,83 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανοργάνωσης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 5.015,89 

2025 04/11/2013 1599,00 

Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόµων στις  
περιοχές στο ΑΝΤΕΛΙΚΟ _ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ 
(ΣΑΤΑ 12-13) 30.7323.104 0,00 

2026 04/11/2013 3.997,50 
∆ιαπλάτυνση αγροτικού µονοπατιού στην περιοχή 
Αντυπατων Πυλάρου (ΣΑΤΑ 12-13) 30.7323.105 0,00 

2027 04/11/2013 6.875,00 
Επισκευή υπάρχουσας λιθοδοµής στα Λεκατσάτα 
(ΣΑΤΑ 12-13) 30.7323.102 0,00 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει µόνο την 2024/2013 πρόταση υποχρέωσης. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει µόνο την 2024/2013 πρόταση υποχρέωσης µε την παρατήρηση ότι 

έπρεπε να έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή Προµηθειών εάν πράγµατι είναι συµφέρουσα προς τον 

∆ήµο η διαδικασία της προµήθειας µελανιού για το γέµισµα των ΤΟΝΕR  των εκτυπωτών του ∆ήµου  ή 

η προµήθεια των αυθεντικών ΤΟΝΕR. 

Σχετικά µε τις 2025-2026 και 2027/2013 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  δηλώνει ότι είναι 

παράνοµο και προκλητικό να έρχονται για ΄έγκριση στην Επιτροπή δαπάνες  για έργα  που έχουν ήδη 

εκτελεστεί από το 2011 χωρίς τα νόµιµα δικαιολογητικά (αποφάσεις οργάνων για ανάθεση ) και ακόµη 

και τώρα να µην  προσκοµίζονται τα απαραίτητα παραστατικά (προσφορές και  εισήγηση µε υπογραφή 

του αρµοδίου Α/∆ηµάρχου ) για την έγκρισή τους. 

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  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 



                                                                                    Α∆Α: ΒΛ1ΨΩΕ5-Α5Χ             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 39 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  5η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  243 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Εναρµόνιση του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το Οικ.  

            έτος 2014 σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και 

κατάρτιση  σχεδίου του  Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Στοχοθεσία) έτους 2014. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τρίτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  53522/1-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του 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 οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 243/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                                                                                                                            
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 243/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                
8. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο   του τµήµατος Προϋπολογισµού   της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Ματζουράτο     

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εναρµόνιση του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς για το Οικονοµικό έτος 2014 σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και κατάρτιση σχεδίου του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Στοχοθεσία ) έτους 2014» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

Την µε αρίθ. πρωτ. 767/24-10-2013 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του 

σχεδίου του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου µας που έχει ως εξής:  

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α’18), όπως τροποποιήθηκε µε το 
αρθ.76 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και 77 του ν.4172/2013 (Α’ 167) καθώς και στην υπ’αριθµ. 30842/31-7-
2013 (Β’1896) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) παρέχει τη γνώµη του επί του σχεδίου του 
π/υ του ∆ήµου που ενσωµατώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ, µε βάση 
κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του και µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων 
προϋπολογισµών. Στη γνώµη του Παρατηρητηρίου προσδιορίζονται οι ∆ήµοι που α) έχουν καταρτίσει 



µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών 
που παρασχέθηκαν µε την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει 
το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών 
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, δηλαδή µέχρι την 5η Σεπτεµβρίου. 

Στη γνώµη καταγράφονται και τα ποσά που η Οικονοµική Επιτροπή κάθε ∆ήµου είναι αναγκαίο 
να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού του, 
ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 

Η προαναφερθείσα προθεσµία, καίτοι είναι ενδεικτική, συνιστά πάντως έντονη υπόδειξη στους 
υπόχρεους φορείς για την κατά το δυνατό πιστή τήρησή της, δεδοµένου ότι κατά το χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί από τις 5 Σεπτεµβρίου µέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει τα σχέδια των π/υ να 
αξιολογηθούν από το Παρατηρητήριο, να αποσταλεί η γνώµη του και οι οδηγίες του ΥΠΕΣ στους φορείς 
και παράλληλα να αποµείνει σε αυτούς επαρκής χρόνος ώστε να ολοκληρώσουν τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες και να ψηφίσουν τους προϋπολογισµούς µέχρι τις 15 Νοεµβρίου, προκειµένου ο έλεγχος 
αυτών από τις αρµόδιες για την εποπτεία τους αρχές να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 
και να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους από 1 Ιανουαρίου 2014. Επιπλέον η αξιολόγηση των σχεδίων των 
π/υ και η σύνταξη γνώµης επί αυτών από το Παρατηρητήριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο 
ικανό ώστε τα προκύπτοντα οικονοµικά µεγέθη να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιηµένου 
προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. 

Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ τη ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 µε 
χρονολογική σήµανση “21/10/2013 7:22:00 πµ” διαπιστώνεται ότι µέχρι την προαναφερθείσα ηµέρα και 
ώρα ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ δεν είχε ενσωµατώσει στη βάση το σχέδιο του π/υ του για το οικονοµικό 
έτος 2014. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα κριτήρια που το Παρατηρητήριο λαµβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση των 
σχεδίων των π/υ των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων που ενσωµατώθηκαν στη βάση 
δεδοµένων ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί είναι ρεαλιστικοί, ταυτίζονται µε τα περιλαµβανόµενα 
στις οδηγίες κατάρτισης των π/υ και αφορούν ειδικότερα στα ανώτατα ποσά που δύνανται να 
εγγραφούν σε συγκεκριµένες οµάδες εσόδων, ενώ η τήρηση της αρχής της ισοσκέλισης αξιολογήθηκε 
µε γνώµονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (µετά του αποθεµατικού) έναντι του συνόλου των 
εσόδων (µετά του χρηµατικού υπολοίπου). 
Συγκεκριµένα, τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ είναι τα 
ακόλουθα: 
     1. Ο π/υ είναι ισοσκελισµένος, όταν το σύνολο των εσόδων (οµάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο µε το 
σύνολο των δαπανών (οµάδες 6,7,8 και 9). Στην περίπτωση που το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει 
το σύνολο των εσόδων έως και 500 ευρώ, ο π/υ θεωρήθηκε ισοσκελισµένος 
 
    2. Η πίστωση που εγγράφεται στον π/υ για τα έσοδά από τους ΚΑΠ (ΚΑΕ 0611) είναι ίση µε  το ποσό 
που προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε σε κάθε δήµο πριν τη 
στιγµή της κατάρτισης του π/υ του επί δώδεκα, µειωµένο κατά 1,9%. Λαµβάνεται υπόψη το ποσό που 
προκύπτει για κάθε δήµο από την υπουργική απόφαση απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήµους της 
Χώρας µε Α∆Α: ΒΛ9ΡΝ-ΚΥ7 (ή Α∆Α:ΒΛΩ1Ν-3ΓΓ για το δήµο Περάµατος). 
 
       3. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων (ΚΑΕ 0614) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόµενο της τελευταίας 
τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του π/υ του επί τέσσερα. 
Λαµβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την υπουργική απόφαση κατανοµής 
ποσού από τους ΚΑΠ σε όλους τους δήµους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων τους κατά το έτος 2013 µε Α∆Α:ΒΛΩ8Ν-734. 
∆εδοµένου ότι το ποσό που αφορά τους σχολικούς τροχονόµους έχει συνυπολογιστεί στη συγκεκριµένη 
απόφαση κατανοµής που αφορά στα λειτουργικά των σχολείων, στο σχετικό µη κατηργηµένο ΚΑΕ 0615 
είτε δεν θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό είτε εάν έχει εγγραφεί, το άθροισµά του µε το ποσό του ΚΑΕ 
0614, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της 
παρούσης παραγράφου. 
      4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για α) την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (ΚΑΕ 0621) και 
β) οι αντίστοιχες εγγραφές εξόδων (ΚΑΕ 674) είναι µειωµένες κατά 8,4% σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
ποσά του οικονοµικού έτους 2012. Εποµένως τα ποσά που εγγράφονται στους προαναφερθέντες 
κωδικούς πρέπει να ταυτίζονται.  
 Τα ποσά που λαµβάνονται υπόψη για κάθε δήµο προκύπτουν από τις υπουργικές αποφάσεις 
επιχορήγησης δήµων από τους ΚΑΠ προς καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νόµο 
δικαιούχους µε τους Α∆Α: Β44ΝΝ-Ρ16, Β41ΛΝ-ΞΟΩ, Β4ΛΟΝ-Ν6Ρ, Β4ΛΟΝ-ΛΓΓ, Β4ΛΓΝ-ΗΛΜ, Β4ΛΓΝ-
Ψ65, Β4ΛΥΝ-7Ψ1, Β4ΛΤΝ-Ι∆2, Β4ΛΜΝ-06Ω, Β4ΛΜΝ-ΧΡ6, Β4ΛΜΝ-ΜΡΣ, Β4Λ4Ν-ΧΜ6, Β4ΛΩΝ-Λ6Ψ, 
Β4ΓΠΝ-Α61, Β4ΤΝΝ-ΕΥΨ, Β45ΑΝ-Λ12, ΒΕΥΦΝ-2ΤΞ, ΒΟΝ2Ν-Λ36, ΒΟΖΦΝ-ΩΤΖ και Β4ΓΟΝ-310 
 



        5. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 1311 ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήµων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόµενο της τελευταίας µηνιαίας κατανοµής που 
αποδόθηκε στο δήµο πριν το χρόνο κατάρτισης του π/υ του επί δώδεκα, µειωµένο αυτό κατά 53%. 
Λαµβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει για κάθε δήµο από την Υ.Α. κατανοµής πιστώσεων των 
ΚΑΠ των δήµων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων µε Α∆Α: ΒΛΩΕΝ-ΝΛΠ. 

 
Στην περίπτωση που στο σχέδιο του π/υ εγγράφονται ποσά που διαφοροποιούνται µέχρι και κατά 50 
ευρώ έναντι αυτών που προκύπτουν για κάθε δήµο από τις Υ.Α. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 
έως 5, το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται. 
 

       6. ∆εν εγγράφεται ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων» 
 
       7. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω 
αναφερόµενη ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑ∆Α 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν 
υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύνανται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2014, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της προαναφερθείσας σχετικής ΚΥΑ. 
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. : KAE32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 
σε συνδυασµό µε εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85)» 

Ενόψει των ανωτέρω, λαµβανοµένου υπόψη και του υποχρεωτικού κατά νόµο χαρακτήρα των 
οδηγιών που περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ.30842/31-7-2013 ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ συµµορφούµενος 
µε αυτές ενδείκνυται να εγγράψει στο σχέδιο του π/υ του ποσά, τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν 
των ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1. ο οποίος συντάσσεται προς υποβοήθησή του.  

Πίνακας 1. Όρια εγγραφών στο σχέδιο του π/υ του δήµου σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
υπ’αριθµ.30842/31-7-2013 ΚΥΑ και τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων του ΥΠΕΣ για το έτος 2012 και 
την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2013. 

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. (αρθ.3παρ.Β.1 

ΚΥΑ 30842/2013) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ, ΟΤΑΝ ΣΤΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012/2013 (€) 

10.586.130,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ, ΟΤΑΝ ΣΤΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012/2013 (€) 

10.586.130,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ, ΟΤΑΝ ΣΤΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ.-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012/2013 (€) 

10.586.130,00 

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. (αρθ.3 παρ.Β.2 

ΚΥΑ.30842/2013) 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 µείον 
ΚΑΕ 85), ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΝΙΟΣ 
2012/2013 (€) 

726.098,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 µείον 
ΚΑΕ 85), ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 
2012/2013 (€) 

726.098,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 µείον 
ΚΑΕ 85), ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ.-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012/2013 (€)  

726.098,00 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ  
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΕ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΤΗΣ ΚΥΑ 

30842/2013 
ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

4.625.610,31 

ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91)» : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, 
Ενότητα Α. της ΚΥΑ (€) 

217.307,61 

ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων» : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

2.204.585,29 

ΚΑΕ 674 «Προνοιακά επιδόµατα»- ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα 2.204.585,29 



Α. της ΚΥΑ(€) 
ΚΑΕ 1311«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων»  : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ (€) 

845.041,20 

ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών» 0 
 

Σηµείωση: Για τον προσδιορισµό των ποσών του πίνακα ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του έτους 2012 
και 2013 που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ µε χρονολογική σήµανση 
“21/10/2013 7:22:00 πµ”. 
Τα µέλη του Παρατηρητηρίου, µετά από διαλογική συζήτηση, έκαναν δεκτά τα ανωτέρω. 

 
                                                                                                                                  Η Πρόεδρος 
 
                                                                                                                                 Γ. Μαραγκού 
                                                                                                Σύµβουλος Ελεγκτικού  Συνεδρίου 
 Tα µέλη του Παρατηρητηρίου 
 

Έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, όπου καταγράφεται η γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., βάσει της οποίας ορίζονται τα όρια των 
εγγραφών στο σχέδιο του Προϋπολογισµού του ∆ήµου µας σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
υπ’αριθµ.30842/31-7-2013 ΚΥΑ και τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων του ΥΠΕΣ για το έτος 2012 και 
την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2013, η Υπηρεσία µας πρέπει να προβεί σε αλλαγές στα χρηµατικά 
ποσά των υποδεικνυόµενων κωδικών εσόδων-εξόδων επί του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
Οικονοµικού έτους 2014 προκειµένου να επιτευχθεί η αναγκαία συµµόρφωση.  

Το Παρατηρητήριο στο έγγραφο του και συγκεκριµένα στον πίνακα 1. αναφέρει: 
Α. Το προτεινόµενο ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό της Οµάδας Εσόδων Ι. (άρθρο 3 παρ. Β.1 
ΚΥΑ 308423/2013) που περιλαµβάνει τους ΚΑΕ 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21 και 
22 είναι 10.586.130,00€. 

      Η υπηρεσία µας έχει προϋπολογίσει ποσό 10.584.664,00 οπότε δεν υπερβαίνουµε το ανωτέρω 
όριο και δεν θα προβούµε σε καµία αλλαγή. 

Β. Το προτεινόµενο ανώτατο ποσό εισπραχθέντων της Οµάδας Εσόδων ΙΙ. (άρθρο 3 παρ. Β.2 
ΚΥΑ 308423/2013 είναι 726.098,00€. 

 Έτσι αφού στον ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» έχει προϋπολογιστεί ποσό 5.879.712,51 ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού 
έτους» πρέπει να έχει προϋπολογισθέν ποσό 5.153.614,51€ (5.879.712,51€ µείον 
726.098,00€). 

Η υπηρεσία µας έχει προϋπολογίσει στον ΚΑΕ 80.8511.01 «Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων» ποσό 5.153.614,28€. 

Γ. Στον ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» προτείνει 
ποσό 4.625.610,31€.  

 Η υπηρεσία µας έχει προϋπολογίσει ποσό 4.625.610,34€ . 

∆. Στον ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91)» προτείνει ποσό 217.307,61€. 

Η υπηρεσία µας έχει προϋπολογίσει ποσό 217.307,60€.  

Ε. Στον ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων» προτείνει ποσό 
2.204.585,29€.  

Η υπηρεσία µας έχει προϋπολογίσει ποσό 1.914.855,80€. 

Ανάλογα και στους Κ.Α. Εξόδων  674 «Προνοιακά επιδόµατα» προτείνει ποσό 2.204.585,29€, 
ενώ η υπηρεσία µας είχε προϋπολογίσει ποσό 1.914.855,80€. 

ΣΤ. Στον ΚΑΕ 1311«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» προτείνει  ποσό 845.041,20€. 



Η υπηρεσία µας έχει προϋπολογίσει ποσό 845.041,20€, οπότε δεν προβαίνουµε σε καµία 
αλλαγή. 

Αφού λάβαµε υπόψη τις ανωτέρω υποδείξεις αναπροσαρµόζουµε τα χρηµατικά ποσά που αφορούν 
τους ανωτέρω  ΚΑΕ εσόδων και εξόδων και προχωράµε στις πιο κάτω αναφερόµενες αναλυτικά 
διορθώσεις: 

 

  ΚΑΕ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 80.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων  5.153.614,28 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 80.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων  5.153.614,51 

   

 
 
 
 

  ΚΑΕ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΣΟ∆ΩΝ 0611 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.625.610,34 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 0611 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.625.610,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ΚΑΕ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΣΟ∆ΩΝ 0614 

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας 
εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 217.307,60 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 0614 

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας 
εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 217.307,61 

    

  ΚΑΕ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΣΟ∆ΩΝ 0621 ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα 1.914.855,80 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 0621 ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα 2.204.585,29 
 

  ΚΑΕ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 



ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.01 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς 
αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 895.000,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.01 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς 
αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 1.025.643,00 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.02 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, 
αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία AIDS( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 108.900,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.02 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, 
αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία AIDS( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 124.440,00 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.03 

Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - 
σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 25.000,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.03 

Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - 
σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 29.100,52 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.04 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 409.500,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.04 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 469.340,27 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.05 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 71.100,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.05 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 82.010,56 



ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.06 
Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 4.032,61 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.06 
Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 13.167,47 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.07 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 9.000,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.07 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 10.714,28 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.08 

Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών 
δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 57.000,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.08 

Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών 
δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 66.666,56 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.09 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 245.000,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.09 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 280.627,79 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.10 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 48.100,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.10 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 55.776,00 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.11 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 6.500,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.11 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 7.275,13 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.6741.12 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 25.000,00 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 15.6741.12 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 29.100,52 



 

  ΚΑΕ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟ∆ΩΝ 9111 Αποθεµατικό 575.103,42 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 9111 Αποθεµατικό 575.103,17 
 

Μετά τις παραπάνω αλλαγές το σύνολο του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 ανέρχεται σε ποσό 
45.826.939,47€. 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 

       

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α 

    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 

    ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α           

01 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.242.758,68 870.998,77 875.100,00 875.100,00 875.100,00 

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 143.000,00 51.140,39 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

03 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.882.288,79 1.890.463,45 4.943.187,31 4.943.187,31 4.943.187,31 

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.911.250,00 1.619.262,97 2.204.888,61 2.204.888,61 2.204.888,61 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 459.458,39 262.991,36 408.363,47 408.363,47 408.363,47 

06 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 8.453.605,11 4.329.159,99 8.143.102,61 8.143.102,61 8.143.102,61 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 139.500,00 52.277,00 114.775,00 114.775,00 114.775,00 

  Σύνολα 0 18.231.860,97 9.076.293,93 16.789.417,00 16.789.417,00 16.789.417,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α           

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 6.843.805,46 1.764.238,81 133.270,00 133.270,00 133.270,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 14.399.630,59 3.940.291,76 12.200.139,16 12.200.139,16 12.200.139,16 

14 
∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 14.500,00 11.710,08 17.200,00 17.200,00 17.200,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 603.822,68 133.515,91 346.530,00 346.530,00 346.530,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 367.167,16 128.166,47 290.677,16 290.677,16 290.677,16 

  Σύνολα 1 22.228.925,89 5.977.923,03 12.987.816,32 12.987.816,32 12.987.816,32 

2 

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

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.366.424,56 1.500.508,36 1.258.942,56 1.258.942,56 1.258.942,56 

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 66.282,72 28.346,72 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

  Σύνολα 2 2.432.707,28 1.528.855,08 1.283.942,56 1.283.942,56 1.283.942,56 

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

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 3.104.077,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.039.234,24 7.039.952,78 5.879.712,51 5.879.712,51 5.879.712,51 

  Σύνολα 3 10.143.311,95 7.039.952,78 5.879.712,51 5.879.712,51 5.879.712,51 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ           

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.292.000,00 1.735.782,62 3.228.000,00 3.228.000,00 3.228.000,00 



42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 200.000,00 12.206,20 2.102.846,75 2.102.846,75 2.102.846,75 

  Σύνολα 4 3.492.000,00 1.747.988,82 5.330.846,75 5.330.846,75 5.330.846,75 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ           

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.989.560,24 3.989.560,24 3.555.204,33 3.555.204,33 3.555.204,33 

  Σύνολα 5 3.989.560,24 3.989.560,24 3.555.204,33 3.555.204,33 3.555.204,33 

  Σύνολα 60.518.366,33 29.360.573,88 45.826.939,47 45.826.939,47 45.826.939,47 
 

 

ΜΕΡΟΣ ΙI : ∆ΑΠΑΝΕΣ 

              

    
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 

    ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

6 Έξοδα χρήσης           

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.363.000,00 4.090.157,78 6.368.466,00 6.368.466,00 6.368.466,00 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.410.170,00 630.477,48 1.217.770,00 1.217.770,00 1.217.770,00 

62 Παροχές τρίτων 2.268.589,50 748.597,20 2.204.490,00 2.204.490,00 2.204.490,00 

63 Φόροι - Τέλη 50.032,00 3.365,61 63.032,00 63.032,00 63.032,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 505.700,00 79.187,02 410.180,00 410.180,00 410.180,00 

65 
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστης 5.202.077,71 1.417.075,23 2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.276.331,17 338.133,11 1.406.600,00 1.406.600,00 1.406.600,00 

67 

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων 
σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - 
 Επιδοτήσεις - ∆ωρεές 8.676.920,68 4.724.815,20 8.155.892,89 8.155.892,89 8.155.892,89 

68 Λοπά έξοδα 32.000,00 8.953,08 83.391,08 83.391,08 83.391,08 

  Σύνολα 6 25.784.821,06 12.040.761,71 22.024.821,97 22.024.821,97 22.024.821,97 

7 Επενδύσεις           

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 623.191,00 37.603,77 335.668,60 335.668,60 335.668,60 

73 Έργα 12.450.561,21 2.374.769,72 10.588.060,37 10.588.060,37 10.588.060,37 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 2.338.665,92 351.602,82 1.438.163,60 1.438.163,60 1.438.163,60 

  Σύνολα 7 15.412.418,13 2.763.976,31 12.361.892,57 12.361.892,57 12.361.892,57 

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές 
αποδόσεις και προβλέψεις           

81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3.859.844,33 1.746.700,73 1.215.740,69 1.215.740,69 1.215.740,69 

82 Λοιπές αποδόσεις 3.446.723,97 1.911.357,32 4.495.766,56 4.495.766,56 4.495.766,56 

83 
Επιχορηγούµενες Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  6.036.503,94 2.201.212,01 0,00 0,00 0,00 

85 

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός του οικονοµικού 
 έτους 5.877.760,59 0,00 5.153.614,51 5.153.614,51 5.153.614,51 

  Σύνολα 8 19.220.832,83 5.859.270,06 10.865.121,76 10.865.121,76 10.865.121,76 

9 Αποθεµατικό           

91 

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για την 
δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων 
στον 
 προϋπολογισµό 100.294,31 0,00 575.103,17 575.103,17 575.103,17 

  Σύνολα 9 100.294,31 0,00 575.103,17 575.103,17 575.103,17 

  Σύνολα 60.518.366,33 20.664.008,08 45.826.939,47 45.826.939,47 45.826.939,47 
                                                                     Ο Προϊστάµενος : Μανζουράτος Θεόδωρος 



 

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

Ο κ.Ζαπάντης Ανδρέας επισηµαίνει ότι : 
 
1. Έπρεπε , εκτός από την εισήγηση της υπηρεσίας για τον προϋπολογισµό 2014 , να υπάρχει 
εισήγηση και από τη ∆ηµοτική αρχή η οποία να εκφράζει την πολιτική βούληση και τους στόχους της για 
τη λειτουργία και την οικονοµική πορεία του ∆ήµου  το 2014 . 
 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση του προϋπολογισµού , σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών , είναι η προηγούµενη ψήφιση του τεχνικού προγράµµατος κάτι που δεν έχει 
γίνει µέχρι σήµερα . Καλούµαστε να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό 2014 χωρίς να γνωρίζουµε ποιο 
είναι το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 2014 . 
 
3. Επίσης έπρεπε πριν από την κατάρτιση του προϋπολογισµού να έχει πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τον καθορισµό των ανταποδοτικών τελών 2014 και τέτοια απόφαση δεν έχει πάρει µέχρι 
σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . Η απόφαση αυτή έπρεπε να έχει ληφθεί µέχρι τώρα και µάλιστα τα 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού για το 2014 θα έπρεπε να έχουν µειωθεί αφού η 
κοινωνία σήµερα δοκιµάζεται και δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα λόγω της οικονοµικής κρίσης, των 
περικοπών σε µισθούς και συντάξεις και της ανεργίας . 
 
4. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών , η Εκτελεστική επιτροπή 
αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού 
στην Οικονοµική επιτροπή. Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε σήµερα και η εισήγηση γίνεται από την 
υπηρεσία. 
 
5. Προηγουµένως βέβαια απαιτείται συνεδρίαση και γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης η 
οποία και αυτή δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα . 
 
6. Η απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για τον προϋπολογισµό 2014 ,σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και 
τις οδηγίες , έπρεπε να έχει ληφθεί µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου , όµως η ηµεροµηνία αυτή έχει παρέλθει 
από καιρό . 
 
7. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου έπρεπε να έχει έλθει στην Οικονοµική Επιτροπή και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ο οικονοµικός απολογισµός του γ΄ τριµήνου 2013 κάτι το οποίο δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα . 
 
8. Οι ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες είναι σηµαντικό τµήµα της θεσµικής λειτουργίας του ∆ήµου . Ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς έπρεπε να λειτουργεί αποκεντρωµένα και έπρεπε να έχουν δοθεί επιπλέον 
αρµοδιότητες στις Κοινότητες γιατί αυτό θα διευκόλυνε την αποκεντρωµένη λειτουργία του ∆ήµου και 
την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων . 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία , Ν.4172/2013 , θα έπρεπε να έχει γίνει κατάρτιση των προϋπολογισµών των 
Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων µετά από αποφάσεις των Συµβουλίων τους και µέσα στα ανώτατα  
όρια εκείνα που θα είχε καθορίσει ο ∆ήµος . 
Οι προϋπολογισµοί αυτοί στη συνέχεια ενσωµατώνονται σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού του 
∆ήµου .  
Ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν γίνει µέχρι σήµερα , αντίθετα ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
λειτουργεί  εξαιρετικά συγκεντρωτικά , δεν δίνει στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες επιπλέον 
αρµοδιότητες  ούτε τις στηρίζει οικονοµικά µε εξαίρεση το ισχνότατο ποσό της παγίας προκαταβολής 
που άλλωστε προβλέπεται από τη νοµοθεσία . 
Μάλιστα ούτε και αυτή ακόµα η ΣΑΤΑ , η οποία δίνεται µε πληθυσµιακά κριτήρια , ουσιαστικά δεν 
αποδίδεται και δεν καταλήγει στις Κοινότητες για να γίνονται µικρά και µεγαλύτερα έργα σε αυτές .  
 
Ανέφερε  ότι πρέπει να δοθεί αναλυτική κατάσταση των έργων τα οποία αφορά το χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων Π.∆.Ε. ποσού 1.686.108,49 ευρώ, καθώς και των 
έργων του χρηµατικού υπολοίπου προερχόµενου από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών ποσού 298.110,77 ευρώ . 
 
Ζήτησε επίσης ενηµέρωση για τις οφειλές προς το ∆ήµο Κεφαλλονιάς που έχουν παραγραφεί . 
 
Τέλος ζήτησε ενηµέρωση και να αναφερθούν αναλυτικά οι οφειλές του ∆ήµου παλαιοτέρων ετών και 
ειδικά οι ανεξόφλητες µέχρι σήµερα οφειλές που αφορούν την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου 2010 καθώς 
και οι ανεξόφλητες οφειλές του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 
µέχρι σήµερα . 
 
Η Οικονοµική υπηρεσία µε το υπ.αριθ.   54159/5-11-2013        έγγραφο της ενηµερώνει τα παρακάτω: 
Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές σύµφωνα µε την τροποποιηµένη αρχική 
απογραφή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανέρχεται στο ποσό των 11.009.070,70 € . Οι συγκεκριµένες 



υποχρεώσεις στις 5/11/2013 έχουν διαµορφωθεί στα 3.000.338,55 €. Η διαφορά 2.538.748,72 € είναι οι 
απλήρωτες υποχρεώσεις σε προµηθευτές εκτός του υπολοίπου των υποχρεώσεων που έρχονται από 
την παραπάνω αρχική απογραφή ενώ περίπου το 50% αυτών είναι χρηµατοδοτούµενες.  
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση για τον προϋπολογισµό 2014  
 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Ως Λαϊκή Συσπείρωση Κεφαλονιάς εκτιµούµε ότι ο 
Προϋπολογισµός του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το 2014 –όπως και οι προηγούµενοι- είναι άρρηκτα 
δεµένος µε τον κρατικό προϋπολογισµό και τις κατευθύνσεις του. Κεντρικός άξονας του σχεδίου 
προϋπολογισµού που έφερε η συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ είναι η ενίσχυση της φοροληστείας 
απέναντι στο λαϊκό εισόδηµα και η ταυτόχρονη διάλυση των κονδυλίων που αφορούν τις λαϊκές 
ανάγκες. Στόχος είναι η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης σε όφελος των µονοπωλίων, η 
διαµόρφωση των λεγόµενων «πρωτογενών πλεονασµάτων». Η αναιµική ανάπτυξη που προσδοκά η 
συγκυβέρνηση πατάει στην ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου µε τα µέτρα διάλυσης των εργατικών 
δικαιωµάτων, ταυτόχρονα µε την εκχώρηση ζωτικού χώρου στα µονοπώλια µέσω του προγράµµατος 
ιδιωτικοποιήσεων, µε το ποσοστό της επίσηµης  ανεργίας για το 2014 να προβλέπεται να διαµορφωθεί 
στο 26%. Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, η αναδιανοµή αυτή γίνεται όλο και πιο βίαιη, όλο και πιο 
επιθετική. 

 
Θεωρούµε λαθεµένη και παραπλανητική την αντίληψη όσων υποστηρίζουν πως στα πλαίσια µιας γενικής 
αντιλαϊκής πολιτικής, που ασκείται στο όνοµα της πλουτοκρατίας στο επίπεδο της χώρας, µπορεί να υπάρξει 
φιλολαϊκή τοπική ανάπτυξη. Για την Λαϊκή Συσπείρωση το βασικό ερώτηµα είναι ανάπτυξη από ποιόν και 
για ποιον. Στο έδαφος της καπιταλιστικής παραγωγής που στηρίζεται στην εκµετάλλευση της εργατικής 
δύναµης και την ιδιοκτησία της παραγωγής, δηλαδή στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τα 
πράγµατα δεν µπορούν να είναι διαφορετικά. 
 
Όπως καταγράφεται και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού του 2014  οι Κ.Α.Π.  µειώνονται κατά 
50εκ. ευρώ και η Σ.Α.Τ.Α κατά 110εκ. ευρώ, σύνολο    -160εκ. ευρώ. Απαραίτητο στοιχείο για να έρθει ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι πρώτα ο έλεγχος από το 
«παρατηρητήριο» του υπουργείου εσωτερικών έτσι όπως επιβάλει τρόικα, ΕΕ και ∆ΝΤ. για να µην υπάρχει 
καµία παρέλκυση από την κυβερνητική πολίτική. 
 
Θα αναφέρουµε παρακάτω µερικά στοιχεία από το σχέδιο προϋπολογισµού που καταδεικνύουν µε τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και στον ∆ήµο Κεφαλονιάς : 
 
1. Οι προϋπολογισµοί των 7 ∆ήµων και της 1 Κοινότητας αθροιστικά πλησίαζαν το 2010 τα 100εκ. ευρώ.  
    Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Κεφαλονιάς το 2011 ήταν 70.142.547,54 εκ. ευρώ. 
    Ο            ‘’                ‘’       ‘’            ‘’          το 2012 ήταν 66.940.080,25 εκ. ευρώ. 
    Ο            ‘’                ‘’       ‘’            ‘’          το 2013 ήταν 60.518.366,33 εκ. ευρώ. 
    Ο            ‘’                ‘’       ‘’            ‘’          το 2014 είναι 45.537.210,00 εκ. ευρώ 
 
Βλέπουµε µια µείωση µεταξύ 2014 και 2011 κατά  24.605.337,54 εκ. ευρώ, δηλαδή µειον  35,51% και µεταξύ 
2014 και 2013 µείωση 14.981.156,33 εκ. ευρώ, δηλαδή µειον 24,75%. 
 
2. Τα τέλη και οι φόροι[που εισπράττονται από δηµότες]  αποτελούν το 45,80% των Τακτικών Εσόδων 
ενώ οι επιχορηγήσεις από το κράτος για λειτουργικές δαπάνες µειώνονται κατά 7,1%. 
 
 
 
3. ΕΣΟ∆Α : 
 
*Κωδ.: 0461.04 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ∆ΕΗ,ΟΤΕ από 70.000ευρώ το 2013 µειώνονται σε 
10.000 ευρώ το 2014 δηλαδή µειον 85,72%. 
 
*Κωδ.: 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων προϋπολογίζουν[ενώ το 2013 εισέπραξαν µηδεν] µόνο 
5.000ευρώ όταν έχουν ανείσπρακτα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το 2009. 
 
*Κωδ.: 0621 ΚΑΠ για Προνοµιακά επιδόµατα προβλέπεται µείωση κατά 8,4% µε βάση την ΚΥΑ 30842 
01.08.2013. 
 
*Κωδ.: 1215 Επιχορήγηση για ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ήµου υπολογίζεται ότι γύρω στα 2,2εκ. ευρώ δεν 
θα πληρωθούν για διάφορους λόγους. 
 
*Κωδ.: 1311.00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών είναι µειωµένες κατά 55%. 
 
*Κωδ.: 1699.05 Έσοδα από λειτουργία Αιολικού Πάρκου προβλέπεται µείωση κατά 23%. 



 
*Κωδ.: 3121.01 ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για κάλυψη ταµειακού Ανοίγµατος τέως 
∆ήµου Λειβαθούς ύψους 3.104.077,71 εκ. ευρώ δεν υπάρχει ως εγγραφή για το 2014 γιατί υπογράφτηκε αρχές 
Οκτώβρη η εκταµίευση του που θα κοστίσει για το 2014 : 161.412,04ευρώ τόκοι και 63.265,34ευρώ 
κεφάλαιο, σύνολο 224.677,38 ευρώ. 
 
4. ∆ΑΠΑΝΕΣ : 
 
*Κωδ.: 6151.00 ∆ικαιώµατα τρίτων(προµήθεια ∆ΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων προϋπολογίζονται 
100.000ευρώ όταν η ∆ΕΗ δεν πληρώνει καθόλου για την κατάληψη κοινόχρηστων δηµοτικών χώρων. 
 
*Κωδ.: 6736.10 Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς 
προβλέπεται µηδέν, δηλαδή κατάργηση της. 
 
*Κωδ.: 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών κλπ από 650.000ευρώ το 2013 
προβλέπεται να φτάσει στις 770.000ευρώ το 2014, συν 18,46%. 
 
*Κωδ.: 6711.01 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για Σχολικούς Τροχονόµους από 10.000ευρώ το 2013 
γίνεται µηδέν το 2014 δηλαδή καταργούνται. 
 
*Κωδ.: 6711.02 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων από 
137.620 ευρώ το 2013 µειώνονται σε 76.100ευρώ το 2014, µείον 80,84%. 
 
*Κωδ.: 81117.38 Επιχορήγηση ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ από 100.000ευρώ το 2013(που δεν έχουν δοθεί) σε µηδέν 
το 2014.  
 
Η αντίληψη µας για τις δοµές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχει ως 
θεµέλιο της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, στον κεντρικό και περιφερειακό 
σχεδιασµό µε κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτός εξασφαλίζει το σχεδιασµό της ανάπτυξης 
ανά τοµέα και κλάδο σύµφωνα µε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και αντιµετωπίζει την περιφερειακή 
ανισοµετρία. Στηρίζεται στην εργατική και λαϊκή συµµετοχή, στον έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω.  
Για µια ακόµα φορά  λέµε ότι ο προϋπολογισµός του 2014 που φέρνει η ∆ηµοτική αρχή Κεφαλονιάς είναι 
ταξικός. Είναι το στήριγµα της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο που ασκείται από την αστική τάξη της χώρας µας, 
τα συµφέροντα της οποίας καµιά σχέση δεν έχουν µε τα συµφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωµάτων.  
 
Καλούµε την τη εργατική τάξη, την µικροµεσαία αγροτιά, τους αυτοαπασχολούµενους να συγκροτήσουν µια 
πλατιά λαϊκή συµµαχία και να εντείνουν την πάλη τους για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, που τους 
οδηγεί στην εξαθλίωση και την φτώχεια. Να δυναµώσουν την πάλη τους για την κατάκτηση της Λαϊκής 
Εξουσίας ως απαραίτητο πολιτικό όρο για την οικοδόµηση ενός διαφορετικού δρόµου ανάπτυξης σε όφελος 
της εργατικής τάξης και του λαού, του δρόµου της Λαϊκής Οικονοµίας.   
Επιπροσθέτως αναφέρει τα παρακάτω: Σύµφωνα µε νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού θα καταργηθεί 
πλήρως η κρατική χρηµατοδότηση για τους ∆ήµους και αυτοί θα αναλάβουν το ρόλο του φοροεισπράκτορα µε 
την είσπραξη του   Φόρου Ακίνητης Περιουσίας .Ο Προϋπολογισµός του 2014 είναι αντιλαϊκός και η ∆ηµοτική 
Αρχή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού της Κεφαλονιάς , αλλά στηρίζει την πολιτική της διαχείρισης 
υπέρ του κεφαλαίου και ενάντια στους εργαζόµενους. 
 
Με βάση όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό του 2014.      
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: καταρχήν θέλω να συγχαρώ την Υπηρεσία για την µεγάλη 
της προσπάθεια ώστε να µπορούµε για δεύτερη χρονιά να δουλεύουµε µε ένα αληθινό προϋπολογισµό. 
Σιγά –σίγα τίθενται οι βάσεις εξυγίανσης των οικονοµικών του ∆ήµου που θα δώσει µία προοπτική 
αναπτυξιακή και  παρ΄όλες τις δύσκολες συνθήκες γίνονται αρκετά πράγµατα για όλους του ∆ηµότες του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Η πολιτική εισήγηση θα κατατεθεί όταν συζητηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) - την Κ.Υ.Α  30842/31-07-2013 µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού 

2014 & τροποποίηση της υπ αρίθ. 7028/3-02-2004 απόφασης περί καθορισµού του τύπου του 

προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

3) Την µε αρίθ. πρωτ. 767/24-10-2013 γνώµη του Παρατηρητηρίου 
 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    



                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
Α. Την Εναρµόνιση του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το Οικονοµικό έτος 

2014 σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ . 

Β. Την κατάρτιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2014 όπως 

εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης 

και αναλυτικά :  

   

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α 
    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 
    ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α           

01 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.242.758,68 870.998,77 875.100,00 875.100,00 875.100,00 

02 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 143.000,00 51.140,39 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

03 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.882.288,79 1.890.463,45 4.943.187,31 4.943.187,31 4.943.187,31 

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.911.250,00 1.619.262,97 2.204.888,61 2.204.888,61 2.204.888,61 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 459.458,39 262.991,36 408.363,47 408.363,47 408.363,47 

06 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 8.453.605,11 4.329.159,99 8.143.102,61 8.143.102,61 8.143.102,61 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 139.500,00 52.277,00 114.775,00 114.775,00 114.775,00 
  Σύνολα 0 18.231.860,97 9.076.293,93 16.789.417,00 16.789.417,00 16.789.417,00 
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α           

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 6.843.805,46 1.764.238,81 133.270,00 133.270,00 133.270,00 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 14.399.630,59 3.940.291,76 12.200.139,16 12.200.139,16 12.200.139,16 

14 

∆ΩΡΕΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 14.500,00 11.710,08 17.200,00 17.200,00 17.200,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 603.822,68 133.515,91 346.530,00 346.530,00 346.530,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 367.167,16 128.166,47 290.677,16 290.677,16 290.677,16 
  Σύνολα 1 22.228.925,89 5.977.923,03 12.987.816,32 12.987.816,32 12.987.816,32 

2 

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

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.366.424,56 1.500.508,36 1.258.942,56 1.258.942,56 1.258.942,56 
22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 66.282,72 28.346,72 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
  Σύνολα 2 2.432.707,28 1.528.855,08 1.283.942,56 1.283.942,56 1.283.942,56 

3 

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

31 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ 3.104.077,71 0,00 0,00 0,00 0,00 



32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.039.234,24 7.039.952,78 5.879.712,51 5.879.712,51 5.879.712,51 

  Σύνολα 3 10.143.311,95 7.039.952,78 5.879.712,51 5.879.712,51 5.879.712,51 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ           

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.292.000,00 1.735.782,62 3.228.000,00 3.228.000,00 3.228.000,00 

42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 200.000,00 12.206,20 2.102.846,75 2.102.846,75 2.102.846,75 

  Σύνολα 4 3.492.000,00 1.747.988,82 5.330.846,75 5.330.846,75 5.330.846,75 
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ           

51 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 3.989.560,24 3.989.560,24 3.555.204,33 3.555.204,33 3.555.204,33 

  Σύνολα 5 3.989.560,24 3.989.560,24 3.555.204,33 3.555.204,33 3.555.204,33 
  Σύνολα 60.518.366,33 29.360.573,88 45.826.939,47 45.826.939,47 45.826.939,47 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙI : ∆ΑΠΑΝΕΣ 
              

    
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 
    ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

6 Έξοδα χρήσης           

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.363.000,00 4.090.157,78 6.368.466,00 6.368.466,00 6.368.466,00 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.410.170,00 630.477,48 1.217.770,00 1.217.770,00 1.217.770,00 
62 Παροχές τρίτων 2.268.589,50 748.597,20 2.204.490,00 2.204.490,00 2.204.490,00 
63 Φόροι - Τέλη 50.032,00 3.365,61 63.032,00 63.032,00 63.032,00 
64 Λοιπά γενικά έξοδα 505.700,00 79.187,02 410.180,00 410.180,00 410.180,00 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστης 5.202.077,71 1.417.075,23 2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.276.331,17 338.133,11 1.406.600,00 1.406.600,00 1.406.600,00 

67 

Πληρωµές για µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων σε τρίτους 
Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - 
 Επιδοτήσεις - ∆ωρεές 8.676.920,68 4.724.815,20 8.155.892,89 8.155.892,89 8.155.892,89 

68 Λοπά έξοδα 32.000,00 8.953,08 83.391,08 83.391,08 83.391,08 
  Σύνολα 6 25.784.821,06 12.040.761,71 22.024.821,97 22.024.821,97 22.024.821,97 
7 Επενδύσεις           

71 

Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 623.191,00 37.603,77 335.668,60 335.668,60 335.668,60 

73 Έργα 12.450.561,21 2.374.769,72 10.588.060,37 10.588.060,37 10.588.060,37 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 2.338.665,92 351.602,82 1.438.163,60 1.438.163,60 1.438.163,60 

  Σύνολα 7 15.412.418,13 2.763.976,31 12.361.892,57 12.361.892,57 12.361.892,57 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε. και 
Λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις           

81 
Πληρωµές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 3.859.844,33 1.746.700,73 1.215.740,69 1.215.740,69 1.215.740,69 



82 Λοιπές αποδόσεις 3.446.723,97 1.911.357,32 4.495.766,56 4.495.766,56 4.495.766,56 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  6.036.503,94 2.201.212,01 0,00 0,00 0,00 

85 

Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού 
 έτους 5.877.760,59 0,00 5.153.614,51 5.153.614,51 5.153.614,51 

  Σύνολα 8 19.220.832,83 5.859.270,06 10.865.121,76 10.865.121,76 10.865.121,76 
9 Αποθεµατικό           

91 

Ποσό διαθέσιµο για 
αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για 
την δηµιουργία νέων µη 
προβλεπόµενων στον 
 προϋπολογισµό 100.294,31 0,00 575.103,17 575.103,17 575.103,17 

  Σύνολα 9 100.294,31 0,00 575.103,17 575.103,17 575.103,17 
  Σύνολα 60.518.366,33 20.664.008,08 45.826.939,47 45.826.939,47 45.826.939,47 
           

 

Γ. Την κατάρτιση Σχεδίου του  Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 

2014  (στοχοθεσία) όπως εµφανίζεται  στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσας απόφασης. 

∆. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την κατάρτιση του 

Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 και του  Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  για το έτος 2014  (στοχοθεσία) 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 


