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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                     
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της 20 ης  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    22η  Ιουλίου  2019 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την   22η  Ιουλίου   του έτους 2019, ηµέρα  ∆ευτέρα        και ώρα  
13:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  20355/ 
19 -07-2019   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  έξι  (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                              Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                           
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                     Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         
5.   Ανουσάκης Νικόλαος  
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρώνει τον κ. Θεόφιλο  Μιχαλάτο)  
  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       214  /2019                                                                        Α∆Α: ΨΖ∆ΒΩΕ5-ΣΑΡ 
ΘΕΜΑ : 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στο 

Σώµα τα παρακάτω : Με την αριθµό πρωτ   20355/19-07-2019   έγγραφη πρόσκληση  καλείστε σε 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε µοναδικό θέµα    
ηµερήσιας διάταξης : «9 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» . 

Η παρούσα συνεδρίαση ορίζεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ( όπως ορίζεται  στην αριθµ. πρωτ. 49540/2019 ΚΥΑ 

Υπουργών Εσωτερικών ) διότι αφορά την τροποποίηση του Προϋπολογισµού για  την αποδοχή 
χρηµατοδότησης έργων από Πρόγραµµα  ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ και  αντιµετώπιση λοιπών  εκτάκτων αναγκών  , 
επί πλέον   η συζήτηση ένστασης και  η Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Β Τριµήνου Προϋπολογισµού 2019  
υπόκεινται σε προθεσµίες . 
  Παρακαλείστε για τον ορισµό της παρούσας συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ . 
Για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Κωνσταντάκης Άγγελος 
–Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος  και Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Στην συνέχει η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «9 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την  από   20-07-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου  
του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου     η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

1. Σύµφωνα µε την αριθµ. 4748/22-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραµµα 
Ενίσχυσης ∆ήµων: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
ζήτηµα» (ΦΕΚ Β/612/22-02-2018), και την αριθµ. πρωτ. 30292/19-04-2019 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών µε θέµα ην επιχορήγηση των ∆ήµων της Χώρας από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ», 
κατανεµήθηκε για τον ∆ήµο µας το ποσό των 1.202.500,00 ευρώ για την υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του 
προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ». Με την αριθµ. πρωτ. 43568/07-06-2019 εντολή χρηµατοδότησης του 
Υπ. Εσωτερικών αποδόθηκε στον ∆ήµο µας το 50% του ανωτέρω ποσού ήτοι 601.250,00 ευρώ και το 
υπόλοιπο 50% θα αποδοθεί µε την υποβολή δικαιολογητικών στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, το είδος των οποίων θα προσδιοριστεί µε σχετικό 
έγγραφο του ΥΠΕΣ.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• την αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης ποσού 1.202,500,00 ευρώ. 
• την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1329.06 µε τίτλο «Επιχορήγηση από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 

και την εγγραφή πίστωσης ποσού 601.250,00 ευρώ. 
• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.01 µε τίτλο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, που 

εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράµµατος "Φιλόδηµος ΙΙ" προς 
κατανοµή» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 601.250,00 ευρώ. 

• την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος. 

2. Προκειµένου να προχωρήσει η εγκατάσταση των οργάνων παιδικών χαρών της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου που είναι ενταγµένη στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα Φιλόδηµος είναι απαραίτητη η 
προµήθεια σκυροδέµατος ποσού 8.000,00 ευρώ. Μέτα από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του 
Κ.Α. Εξόδων 30.6662.04 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Αργοστολίου» µε 
διαµορφωµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ , παρακαλούµε όπως εγκρίνετε : 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.04 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. 
Αργοστολίου» µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος 
και συγκεκριµένα από ΑΠΕ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων 
δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς κατανοµή» και 
διαµορφωµένη πίστωση 6.435,20 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και 
συγκεκριµένα από ΑΠΕ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.16 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
Τ.Κ. ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά ποσό 
1.564,80 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα από ΑΠΕ. 

3. Μετά από αίτηµα του τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού για 
την άµεση και κατεπείγουσα µίσθωση πλατφόρµας µεταφοράς µηχανηµάτων έργου και προµήθεια 
ανταλλακτικών για την επισκευή απρόβλεπτων ζηµιών προκειµένου να µεταφερθούν τα οχήµατα στο 
συνεργείο και να τεθούν σε λειτουργία τα άλλα οχήµατα, καθώς και αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 
& Κοινοχρήστων Χώρων για την άµεσα ανάγκη µίσθωσης µηχανήµατος για εργασίες καθαρισµού, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.6662.01 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης - 
επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας» και διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ κατά 
2.000,00 ευρώ. 
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- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 20.6671.02 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών 
για την επισκευή απρόβλεπτων ζηµιών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.14 µε τίτλο «Υπηρεσίες Χωροµέτρησης και ελέγχου 
συντεταγµένων δηµοτικών βοσκοτόπων» και διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ κατά 2.000,00 ευρώ 

- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6671.03 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών 
για την επισκευή απρόβλεπτων ζηµιών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 10.500,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ κατά ποσό 
2.000,00 ευρώ. 

- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 20.6233 µε τίτλο «Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων» και διαµορφωµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ 

-την διαγραφή του Κ.α. Εξόδων 20.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 
6.000,00 ευρώ. 

4. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων 20.6233 µε τίτλο «∆ηµοσίευση 
προκυρήξεων» και του Κ.Α. Εξόδων 00.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» και την ανάγκη 
δηµοσίευσης προκηρύξεων και των καταστάσεων Ισολογισµού και Απολογισµού, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 

-την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» και διαµορφωµένη 
πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

-την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκυρήξεων» και διαµορφωµένη 
πίστωση 18.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ 

- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.10 µε τίτλο «Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών 
κ.λ.π.)» και διαµορφωµένη πίστωση 100.000,00 ευρώ κατά 5.000,00 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
6.503,84 ευρώ. 

Αργοστόλι 19/07/2019 
Ο συντάξας                                                                                                              Ο Προϊστάµενος  

 
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                              Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 9ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2019 και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει  ότι ψηφίζει τα παρακάτω : ολόκληρες τις παραγράφους 1 και    3 & από  
τις  παραγράφους   2 και 4 την δεύτερη & τρίτη τροποποίηση. 
 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος .  

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    
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� την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 9ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίηση του  
Προϋπολογισµού έτους  2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση  του Προϋπολογισµού του  έτους 2019  και   
εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   215 / 2019                                                                          Α∆Α: 6ΙΞΘΩΕ5-ΧΣΧ  
 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Α’ & Β’  ’ Τριµήνου 2019  και 
εισήγηση προς ∆. Σ .                                                                                                               
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας   την  συνεδρίασης  δίνει τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  
  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Α΄ & Β’  Τριµήνου 
 2019 και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή 
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό 
συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή 
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου 
∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το 
τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας 
και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 
προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από 
την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον 
προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως 
το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή 
του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από 
την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως 
το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, 
αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας 
προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο 
προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου 
και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
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γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην 
οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο 
θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από 
εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. 

      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

        την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Α & Β΄ Τριµήνου 
του έτους 2019 όπως παρακάτω:  
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 13.257.657,48 6.108.588,17 46,08 5.969.059,61 45,02 97,72 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

595.500,00 284.720,75 47,81 154.388,71 25,93 54,22 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

30.000,00 43.290,45 144,30 43.290,45 144,30 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

4.521.000,00 1.583.668,47 35,03 1.583.668,47 35,03 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.506.280,00 1.155.489,11 46,10 1.146.292,59 45,74 99,20 

5 Φόροι και εισφορές 371.000,00 136.768,69 36,86 136.768,69 36,86 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

5.171.877,48 2.888.045,70 55,84 2.888.045,70 55,84 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 62.000,00 16.605,00 26,78 16.605,00 26,78 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 10.023.568,49 2.434.343,51 24,29 2.177.980,88 21,73 89,47 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής και 
ακίνητης περιούσιας 

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

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

473.503,60 791.387,52 167,13 791.387,52 167,13 100,00 
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13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

8.474.584,48 1.301.238,34 15,35 1.301.238,34 15,35 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

337.000,00 88.338,59 26,21 69.392,02 20,59 78,55 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

737.480,41 253.379,06 34,36 15.963,00 2,16 6,30 

2 

Έσοδα 

παρελθόντων 

οικονοµικών ετών 
1.996.500,00 1.364.599,60 68,35 1.142.404,05 57,22 83,72 

21 Τακτικά έσοδα 1.391.500,00 1.171.186,60 84,17 1.142.404,05 82,10 97,54 

22 Έκτακτα έσοδα 605.000,00 193.413,00 31,97 0,00 0,00 0,00 

3 

Εισπράξεις από 

δάνεια και 
απαιτήσεις από 

Π.Ο.Ε. 

7.126.207,87 7.112.882,14 99,81 467.258,89 6,56 6,57 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

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

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

7.126.207,87 7.112.882,14 99,81 467.258,89 6,56 6,57 

4 

Εισπράξεις υπέρ 

∆ηµοσίου και 
τρίτων 

4.151.982,02 2.084.790,81 50,21 1.316.642,95 31,71 63,15 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.510.000,00 1.287.595,07 36,68 1.278.032,79 36,41 99,26 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

250.452,02 780.465,74 311,62 21.880,16 8,74 2,80 

43 

Έσοδα προς 
απόδοση σε τρίτους 
(Νοµικά ή Φυσικά 
πρόσωπα) 

391.530,00 16.730,00 4,27 16.730,00 4,27 100,00 

5 

Χρηµατικό 

υπόλοιπο 

προηγούµενου 

Έτους 

4.411.337,30      

 Σύνολα εσόδων 40.967.253,16 19.105.204,23 46,64 11.073.346,38 27,03 57,96 

 
Υπόλοιπο Ταµείου 30/6/2019 : 5.484.723,02€    

    

Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου    

Έκτακτα Ανειδίκευτα : 7.096,43€    

Έκτακτα Ειδικευµένα : 3.343.361,23€    

Τακτικά : 2.134.265,36€    

    

Στοιχεία Ισολογισµού 30/6/2019    

    

Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 12.265.355,87€    
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Υπόλοιπο Προµηθευτών : 1.193.343,42€    

Υπόλοιπο ∆ανείων : 6.926.509,59€    

 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 
30/6/2019 

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3  

6 Έξοδα 18.984.416,04 17.840.404,53 106,41 7.147.271,75 37,65 6.631.545,06 6.504.637,54 34,26 91,01  

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.123.179,55 6.075.347,95 100,79 2.728.005,71 44,55 2.621.115,71 2.607.552,08 42,58 95,58  

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.551.644,31 1.437.576,67 107,93 329.281,24 21,22 314.273,84 312.873,84 20,16 95,02  

62 Παροχές τρίτων 2.748.791,34 2.528.710,57 108,70 926.629,16 33,71 891.445,10 836.516,09 30,43 90,28  

63 Φόροι - τέλη 127.600,00 28.684,69 444,84 15.591,25 12,22 15.591,25 15.591,25 12,22 100,00  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 293.060,51 161.014,23 182,01 98.494,77 33,61 81.907,96 64.069,20 21,86 65,05  

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

698.073,67 698.073,67 100,00 410.831,22 58,85 410.831,22 410.831,22 58,85 100,00  

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.885.562,10 1.591.735,58 118,46 362.683,32 19,23 242.570,75 209.394,63 11,11 57,73  

67 
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 5.470.504,56 5.271.932,03 103,77 2.228.829,87 40,74 2.023.655,27 2.017.655,27 36,88 90,53  

68 Λοιπά Έξοδα 86.000,00 47.329,14 181,71 46.925,21 54,56 30.153,96 30.153,96 35,06 64,26  

7 Επενδύσεις 9.464.076,62 5.100.156,10  952.149,56  680.878,79 678.388,23    

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

2.674.466,36 1.128.511,46 236,99 212.252,84 7,94 40.751,08 40.751,08 1,52 19,20  

73 Έργα 4.962.201,60 2.252.064,85 220,34 724.906,46 14,61 630.127,71 627.637,15 12,65 86,58  

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.817.408,66 1.709.579,79 106,31 4.990,26 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00  

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00  

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε., 

αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.493.786,66 5.434.255,76  0,00  2.887.214,07 2.816.934,89    

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.208.297,07 1.914.451,63 115,35 0,00 0,00 1.479.936,57 1.428.602,70 64,69 #DIV/0!  

82 Αποδόσεις 3.707.441,13 3.519.804,13 105,33 0,00 0,00 1.407.277,50 1.388.332,19 37,45 #DIV/0!  

83 
Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

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

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 6.578.048,46 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!  

9 Αποθεµατικό 24.973,84          

 Σύνολα δαπανών 40.967.253,16 28.374.816,39 144,38 8.099.421,31 19,77 10.199.637,92 9.999.960,66 24,41 123,47  
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Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος Γεράσιµος    έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  τα Αποτελέσµατα 
στόχου & εκτέλεσης Π/Υ  Α- Β` τριµήνου - (εξαµήνου) έτους 2019 βάσει του νέου συστήµατος στοχοθεσίας 
και ελέγχου επίτευξης των οικονοµικών στόχων τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

     

Αποτελέσματα στόχου & εκτέλεσης Π/Υ Β τριμήνου - (εξαμήνου) έτους 2019 βάσει του 

νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων. 

Σύνοψη υπολογισμών     

Κατηγορίες Στοχοθεσίας Στόχος  (Υπολογισμός) Εκτέλεση (Υπολογισμός) 

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ 

(3α+3β+4) 4.358.983,28 

3.076.669+ 

1.153.210 + 

129.104,28 5.377.281,87 

3.767.618,93 + 

1.142.404,05 + 

467.258,89 

Σύνολο εσόδων (Α.1) 11.542.306,43  11.073.346,38  

Σύνολο εσόδων (Α.1) και 

διαθεσίμων έναρξης (6) 15.953.643,73 

11.542.306,43 + 

4.411.337,30 15.484.683,68 

11.073.346,38 + 

4.411.337,30 

Σύνολο εξόδων (Β.1) 15.053.938,06  9.999.960,66  

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ 

(Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) 899.705,67 

15.953.643,73 - 

15.053.938,06 5.484.723,02 

15.484.683,68 - 

9.999.960,66 

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) 700.000,00  1.382.804,30  

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ 

(Ε) = (Δ) - (Γ.2) 199.705,67  4.101.918,72 

5.484.723,02 - 

1.382.804,30 

     

Συνεπώς, η ποσοστιαία 

απόκλιση του οικονομικού 

αποτελέσματος ΟΠΔ Β` 

τριμήνου 2019, ανέρχεται σε 

24,45%      

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ Απόκλιση Οικονομικού 

Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) = Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης 
Χ 100 = 

     

και αντίστοιχη ποσοστιαία     
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απόκλιση των ιδίων εσόδων 

και των εσόδων ΠΟΕ 

ανέρχεται σε 23,36% 

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ  Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και 

Εσόδων ΠΟΕ (%) = Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ 
Χ 100 = 

     

Ερμηνεία αποκλίσεων     

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος 

είχε θέσει ως στόχο, στις 30/06/2019 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των 

απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 199.705,67€ για 

την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού προέκυψε πλεόνασμα 

χρηματοδότησης των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 4.101.918,72€. Συνεπώς, η απόκλιση 

απο τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε 3.902.213,05€, η οποία αντιστοιχεί στο 24,45% του 

στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.  

     

Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος είχε 

θέσει ως στόχο να εισπράξει στο β` τρίμηνο (εξάμηνο) του έτους το ποσό των 4.358.983,28€ από ίδια 

έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 

5.377.281,87€. Συνεπώς το πλεόνασμα επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε 1.088.298,59€ ή στο 

23,36% επιπλέον του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.  

    

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

                      Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος . 
                         και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 

την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

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

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

      ---           την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

     ----   την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την 
έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του  Α & Β ΄  Τριµήνου του έτους 2019 και την στοχοθεσία 
. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  



 898 

 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, 
αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του Α΄ & Β Τρίµηνου του έτους 2019 υποβάλλει την 
Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και εξόδων του ∆ήµου 
ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων  Α΄ & Β  Τριµήνου του οικ. έτους 2019, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 13.257.657,48 6.108.588,17 46,08 5.969.059,61 45,02 97,72 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

595.500,00 284.720,75 47,81 154.388,71 25,93 54,22 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

30.000,00 43.290,45 144,30 43.290,45 144,30 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

4.521.000,00 1.583.668,47 35,03 1.583.668,47 35,03 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.506.280,00 1.155.489,11 46,10 1.146.292,59 45,74 99,20 

5 Φόροι και εισφορές 371.000,00 136.768,69 36,86 136.768,69 36,86 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

5.171.877,48 2.888.045,70 55,84 2.888.045,70 55,84 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

62.000,00 16.605,00 26,78 16.605,00 26,78 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 10.023.568,49 2.434.343,51 24,29 2.177.980,88 21,73 89,47 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

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

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

473.503,60 791.387,52 167,13 791.387,52 167,13 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

8.474.584,48 1.301.238,34 15,35 1.301.238,34 15,35 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 
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15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

337.000,00 88.338,59 26,21 69.392,02 20,59 78,55 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

737.480,41 253.379,06 34,36 15.963,00 2,16 6,30 

2 

Έσοδα 

παρελθόντων 

οικονοµικών ετών 
1.996.500,00 1.364.599,60 68,35 1.142.404,05 57,22 83,72 

21 Τακτικά έσοδα 1.391.500,00 1.171.186,60 84,17 1.142.404,05 82,10 97,54 

22 Έκτακτα έσοδα 605.000,00 193.413,00 31,97 0,00 0,00 0,00 

3 

Εισπράξεις από 

δάνεια και 
απαιτήσεις από 

Π.Ο.Ε. 

7.126.207,87 7.112.882,14 99,81 467.258,89 6,56 6,57 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

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

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

7.126.207,87 7.112.882,14 99,81 467.258,89 6,56 6,57 

4 

Εισπράξεις υπέρ 

∆ηµοσίου και 
τρίτων 

4.151.982,02 2.084.790,81 50,21 1.316.642,95 31,71 63,15 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.510.000,00 1.287.595,07 36,68 1.278.032,79 36,41 99,26 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

250.452,02 780.465,74 311,62 21.880,16 8,74 2,80 

43 

Έσοδα προς 
απόδοση σε 
τρίτους (Νοµικά ή 
Φυσικά πρόσωπα) 

391.530,00 16.730,00 4,27 16.730,00 4,27 100,00 

5 

Χρηµατικό 

υπόλοιπο 

προηγούµενου 

Έτους 

4.411.337,30      

 Σύνολα εσόδων 40.967.253,16 19.105.204,23 46,64 11.073.346,38 27,03 57,96 

Υπόλοιπο Ταµείου 30/6/2019 : 5.484.723,02€    

    

Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου    

Έκτακτα Ανειδίκευτα : 7.096,43€    

Έκτακτα Ειδικευµένα : 3.343.361,23€    

Τακτικά : 2.134.265,36€    

    

Στοιχεία Ισολογισµού 30/6/2019    

    

Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 12.265.355,87€    

Υπόλοιπο Προµηθευτών : 1.193.343,42€    

Υπόλοιπο ∆ανείων : 6.926.509,59€    

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων Α & Β ΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2019, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 
30/6/2019 

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3  

6 Έξοδα 18.984.416,04 17.840.404,53 106,41 7.147.271,75 37,65 6.631.545,06 6.504.637,54 34,26 91,01  

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.123.179,55 6.075.347,95 100,79 2.728.005,71 44,55 2.621.115,71 2.607.552,08 42,58 95,58  

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.551.644,31 1.437.576,67 107,93 329.281,24 21,22 314.273,84 312.873,84 20,16 95,02  

62 Παροχές τρίτων 2.748.791,34 2.528.710,57 108,70 926.629,16 33,71 891.445,10 836.516,09 30,43 90,28  

63 Φόροι - τέλη 127.600,00 28.684,69 444,84 15.591,25 12,22 15.591,25 15.591,25 12,22 100,00  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 293.060,51 161.014,23 182,01 98.494,77 33,61 81.907,96 64.069,20 21,86 65,05  

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

698.073,67 698.073,67 100,00 410.831,22 58,85 410.831,22 410.831,22 58,85 100,00  

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.885.562,10 1.591.735,58 118,46 362.683,32 19,23 242.570,75 209.394,63 11,11 57,73  

67 
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 5.470.504,56 5.271.932,03 103,77 2.228.829,87 40,74 2.023.655,27 2.017.655,27 36,88 90,53  

68 Λοιπά Έξοδα 86.000,00 47.329,14 181,71 46.925,21 54,56 30.153,96 30.153,96 35,06 64,26  

7 Επενδύσεις 9.464.076,62 5.100.156,10  952.149,56  680.878,79 678.388,23    

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

2.674.466,36 1.128.511,46 236,99 212.252,84 7,94 40.751,08 40.751,08 1,52 19,20  

73 Έργα 4.962.201,60 2.252.064,85 220,34 724.906,46 14,61 630.127,71 627.637,15 12,65 86,58  

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.817.408,66 1.709.579,79 106,31 4.990,26 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00  

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00  

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε., 

αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.493.786,66 5.434.255,76  0,00  2.887.214,07 2.816.934,89    

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.208.297,07 1.914.451,63 115,35 0,00 0,00 1.479.936,57 1.428.602,70 64,69 #DIV/0!  

82 Αποδόσεις 3.707.441,13 3.519.804,13 105,33 0,00 0,00 1.407.277,50 1.388.332,19 37,45 #DIV/0!  

83 
Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

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

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 6.578.048,46 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!  

9 Αποθεµατικό 24.973,84          

 Σύνολα δαπανών 40.967.253,16 28.374.816,39 144,38 8.099.421,31 19,77 10.199.637,92 9.999.960,66 24,41 123,47  
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Αποτελέσματα στόχου & εκτέλεσης Π/Υ Β τριμήνου - (εξαμήνου) έτους 2019 βάσει του 

νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων. 

Σύνοψη 

υπολογισμών     

Εκτέλεση μείον 

Στόχος 

 

Κατηγορίες 

Στοχοθεσίας Στόχος  (Υπολογισμός) Εκτέλεση (Υπολογισμός) Αποκλίσεις 

  

Ίδια έσοδα και 

έσοδα ΠΟΕ 

(3α+3β+4) 4.358.983,28 

3.076.669+ 

1.153.210 + 

129.104,28 5.377.281,87 

3.767.618,93 + 

1.142.404,05 + 

467.258,89 1.018.298,59 

  

Σύνολο εσόδων (Α.1) 11.542.306,43  11.073.346,38   

  

Σύνολο εσόδων (Α.1) 

και διαθεσίμων 

έναρξης (6) 15.953.643,73 

11.542.306,43 

+ 4.411.337,30 15.484.683,68 

11.073.346,38 + 

4.411.337,30 -468.960,05 

  

Σύνολο εξόδων (Β.1) 15.053.938,06  9.999.960,66  -5.053.977,40 

  

Ταμειακό 

αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) 

= (Α.1) + (6) - (Β.1) 899.705,67 

15.953.643,73 - 

15.053.938,06 5.484.723,02 

15.484.683,68 - 

9.999.960,66 4.585.017,35 

  

Απλήρωτες 

υποχρεώσεις (Γ2) 700.000,00  1.382.804,30  1.382.804,30 

  

Οικονομικό 

αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) 

= (Δ) - (Γ.2) 199.705,67  4.101.918,72 

5.484.723,02 - 

1.382.804,30 3.902.213,05 

  

      
  

Συνεπώς, η 

ποσοστιαία απόκλιση 

του οικονομικού 

αποτελέσματος ΟΠΔ 

Β` τριμήνου 2019, 

ανέρχεται σε 24,45%       

  

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ 3.902.213,05   Απόκλιση 

Οικονομικού 

Αποτελέσματος ΟΠΔ 

(%) = Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης 

Χ 100 = 

15.953.643,73 
  

      
  

και αντίστοιχη 

ποσοστιαία απόκλιση 

των ιδίων εσόδων και 

των εσόδων ΠΟΕ 

ανέρχεται σε 23,36%      
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Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ  1.018.298,59   Απόκλιση Ιδίων 

Εσόδων και Εσόδων 

ΠΟΕ (%) = Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ 

Χ 100 = 

4.358.983,28   

        

Ερμηνεία 

αποκλίσεων      

  

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος 

είχε θέσει ως στόχο, στις 30/06/2019 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των 

απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 199.705,67€ για 

την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού προέκυψε πλεόνασμα 

χρηματοδότησης των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 4.101.918,72€. Συνεπώς, η απόκλιση 

απο τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε 3.902.213,05€, η οποία αντιστοιχεί στο 24,45% του 

στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.  

      

  

Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ : Όπως προκύπτει από την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος είχε 

θέσει ως στόχο να εισπράξει στο β` τρίμηνο (εξάμηνο) του έτους το ποσό των 4.358.983,28€ από ίδια 

έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 

5.377.281,87€. Συνεπώς το πλεόνασμα επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε 1.088.298,59€ ή στο 

23,36% επιπλέον του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.  

       

     

  

 
 
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   216   / 2019                                                                   Α∆Α: 7ΜΣΓΩΕ5-ΓΘ0 
ΘΕΜΑ : Εξέταση   ένστασης  κατά των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της Υπηρεσίας : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
                                                                                                                        

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  3 ο   θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης : Εξέταση ένστασης κατά  των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση της Υπηρεσίας : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα παρακάτω:  
Με την 83/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 126/2018 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»βάσει της οποίας  µε την  189 /2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 
ΩΚΦΛΩΕ5-ΤΑΕ καταρτίσθηκαν οι όροι   του εν λόγω συνοπτικού ∆ιαγωνισµού ο οποίος θα διεξαχθεί, 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , τη  
23η Ιουλίου  2019 ηµέρα  Τρίτη  και ώρα  10:00 π.µ. στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου επί 
της οδού  Λ. Βεργωτή 16  Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
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Επί της 541/18643/4-07-2019 ∆ιακήρυξης υπεβλήθη η µε αριθµ. πρωτ. 19728/15-07-2019 ένσταση από τον 
οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε. Ε» η οποία έχει όπως 

παρακάτω: 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει  υπόψη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την  από 22-07-2019  γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Ενστάσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία  έχει όπως παρακάτω:  
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Η υποβληθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16 ένταση έχει 3 σκέλη. Συγκεκριµένα: 

1. Ως προς το πρώτο σκέλος  
Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/16, οι Α.Α. κατά την διαδικασία ΄σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 
διαθέτουν την αποκλειστική ευχέρεια να θέτουν κριτήρια επιλογής. Ακολουθεί αυτολεξεί το κείµενο του 
άρθρου 75 «Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, β) την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, γ) την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες 
αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συµµετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες προϋποθέσεις, τις 
χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες για την εκτέλεση της 
υπό ανάθεση σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης.  
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι 
αναθέτουσες αρχές µπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν 
ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν 
εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονοµικός φορέας έχει 
συγκρουόµενα συµφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύµβασης. Στο πλαίσιο 
διαδικασιών σύναψης σύµβασης προµηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 
εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων 
να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται βάσει 
της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 5. Οι αναθέτουσες 
αρχές αναφέρουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα 
επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, στην προκήρυξη σύµβασης ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν.4412/16 ανήκει επίσης στη διακριτική ευχέρεια κάθε Α.Α. η επιλογή του 
τρόπου και των κριτηρίων επιλογής ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων αφού Α) στην µεν παρ. 2 αναφέρει 
ότι «2. H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής 
προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας, όπως 
της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 87 και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας - τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, 
ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
δηµόσιας σύµβασης. Στα κριτήρια αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται, ιδίως: α) η ποιότητα, 
περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιµότητα, ο 
σχεδιασµός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόµα χαρακτηριστικά και η 
εµπορία και οι σχετικοί όροι, β) η οργάνωση, τα προσόντα και η εµπειρία του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού µπορεί 
να έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύµβασης, γ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η 
τεχνική υποστήριξη, δ) οι όροι παράδοσης, όπως η ηµεροµηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσµία 
παράδοσης ή η προθεσµία ολοκλήρωσης ή περαίωσης,  
ε) η παροχή της εγγύησης της παραγράφου 2 του άρθρου 72, στ) η προσαύξηση του προβλεπόµενου στα 
έγγραφα της σύµβασης χρόνου εγγύησης,»  Β) στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου αναφέρει ότι «5. Στα κριτήρια 
της παραγράφου 2 στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µπορούν να 
περιλαµβάνονται επιπλέον και ιδίως η ορθότητα αντίληψης από τον οικονοµικό φορέα του αντικειµένου και 
των απαιτήσεων της σύµβασης, η επιτυχής επισήµανση προβληµάτων κατά την υλοποίηση και η 
διαµόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους, η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 
καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων 
υποστήριξης της εφαρµογής της, καθώς και η αποτελεσµατική επικοινωνία του οικονοµικού φορέα µε την 
αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης, ο αποτελεσµατικός προσδιορισµός - 
τεκµηρίωση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας και παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης τους, 
η ορθολογική ανάλυση του αντικειµένου της σύµβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους µε τα 
ελάχιστα απαιτούµενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
αυτού, η πληρότητα - επάρκεια του καθορισµού των περιεχοµένων των προσφεροµένων παραδοτέων και 
τεκµηρίωση της διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των λύσεων που προτείνονται, η καταλληλότητα του 
µοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, η επάρκεια και σαφήνεια κατανοµής αρµοδιοτήτων στα 
µέλη της Οµάδας Έργου, τα επίπεδα διοίκησης.»  
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3. Με βάση τα προηγούµενα τεκµηριώνεται πλήρως ότι κάθε Α.Α. έχει τη διακριτική ευχέρεια να θέτει κατά την 
κρίση της συγκεκριµένα κριτήρια και συγκεκριµένες προϋποθέσεις συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται 
ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, ώστε να διασφαλίσει την αρτιότητα του προκηρυσσόµενου έργου. 

4. Ο συσχετισµός ενός εκάστου των µελών της Οµάδας Έργου τεκµηριώνεται απερίφραστα από τα 
περιεχόµενα των παραδοτέων. Ιδιαίτερα συσχετίζονται ευθέως µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του 
τεύχους «Συγγραφή υποχρεώσεων» µε τίτλο «Αντικείµενο Συγγραφής» αλλά και στο άρθρο 4 µε τίτλο 
«Χρόνος εκτέλεσης εργασίας – Παραδοτέα» όπου συνδέονται τόσο οι ειδικότητες όσο και η εµπειρία µε 
συγκεκριµένα παραδοτέα. Και για τα έξι µέλη της Οµάδας Έργου τόσο η κατάρτιση, όσο και επαγγελµατική 
εµπειρία στερεότυπα αναφέρουν τον πυρήνα του αντικειµένου του έργου, δηλαδή τον σχεδιασµό 
αναπτυξιακών προγραµµάτων, αστική αναζωογόνηση και αστικό, χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό καθώς 
και Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα. 

5. Επιπλέον δε αυτών και απάντηση στον προβαλλόµενο λόγο περί «φωτογραφικών διατάξεων» και 
«δηµιουργία συνθηκών µοναδικότητας» αποτελεί η ίδια η παρ. 1.3 του άρθρου 5 όπου για τα τρία από τα έξι 
αιτούµενα µέλη της Οµάδας Έργου αναγράφεται ο όρος «κατά προτίµηση» ή δεν αναγράφεται καν η ιδιότητα 
του µέλους. Συγκεκριµένα για τα µέλη µε ένδειξη Β’ και Ε’ αναγράφεται ο όρος «κατά προτίµηση 
Μηχανικός/Αρχιτέκτονας», χωρίς να αποκλείεται και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, ενώ για τον επιστήµονα 
∆’ δεν αναφέρεται καν ιδιότητα, αλλά µόνο ειδίκευση που είναι απόλυτα συµβατή µε πτυχή του αντικείµενου 
του έργου. Τέλος όσον αφορά την επαγγελµατική εµπειρία υπάρχει µια σηµαντική απαίτηση απόλυτα 
δικαιολογηµένη και εύλογη για τον επικεφαλής της Οµάδας έργου (20 έτη), ενώ για όλα τα άλλα µέλη η 
επαγγελµατική εµπειρία που αρχίζει από το µηδέν (µέλος Ε’) και ολοκληρώνεται στα δέκα έτη (µέλος Β’ και 
Στ’)  

Α) Επιστήµονας εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών. Οικονοµολόγος µε µεταπτ. εξειδίκευση στην 
Περιφερειακή Ανάπτυξη ή/και στις επιστήµες των αποφάσεων, 20ετή ελάχιστη εµπειρία σε θέµατα τοπικής 
ανάπτυξης, χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ. Ειδική εµπειρία στον σχεδιασµό Αναπτυξιακών Προγραµµάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση µε Χωρική ταυτότητα (ΟΧΕ, ΣΟΑΠ κ.λπ.) ή ισοδύναµων αναπτυξιακών σχεδίων. Ειδική 
εµπειρία στον σχεδιασµό ή την αξιολόγηση Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020  
Β)Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 15 έτη. Επιστήµονας (κατά προτίµηση Μηχανικός/Αρχιτέκτονας) µε 10ετή 
ελάχιστη εµπειρία σε ζητήµατα οικονοµικής αστικής αναζωογόνησης, εµπειρία σε θέµατα χωρικού και 
αναπτυξιακού σχεδιασµού, ή γενικότερα του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.λ.π.  
Γ) Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 10 έτη. Επιστήµονας (Χωροτάκτης) µε 3ετή ελάχιστη εµπειρία σε ζητήµατα 
οικονοµικής αστικής αναζωογόνησης, αναπτυξιακού σχεδιασµού µε έµφαση στο αστικό περιβάλλον, γνώση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.λπ.  
∆) Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 10 έτη. Επιστήµονας µε εξειδίκευση (M.Sc) σε ενεργειακά ζητήµατα µε 7ετή 
ελάχιστη εµπειρία σε ζητήµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού, οικονοµικής αστικής αναζωογόνησης, εµπειρία σε 
θέµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού, γνώση του ΕΣΠΑ κ.λπ  
Ε) Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 5 έτη. Επιστήµονας (κατά προτίµηση Πολιτικός Μηχανικός ή Χωροτάκτης) µε 
µεταπτυχιακή εξειδίκευση σε Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα  
Στ) Επιστήµονας εµπειρίας από 10 µέχρι 20έτη. Οικονοµολόγος (M.Sc) – Εµπειρογνώµων µε 10ετή ελάχιστη 
εµπειρία εξειδίκευση σε οικονοµική και λογιστική ανάλυση/ κοστολόγηση και στατιστική τεκµηρίωση/ αναπτυξιακό 
σχεδιασµό/εξειδικευµένη εµπειρία και γνώση του ΕΣΠΑ 
 
6. Προς επίρρωση των ως άνω αναφεροµένων και προς άρση οποιασδήποτε αµφιβολίας περί των προθέσεων 

της Α.Α. αναφέρονται στην συνέχεια πέντε παραδείγµατα αντίστοιχων διακηρύξεων (όλες έχουν ως 
αντικείµενο σχέδια ΣΒΑΚ) όπου οι τιθέµενοι όροι τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας είναι παραπλήσιοι 
ή και ανώτεροι από τους απαιτούµενους για την εξέλιξη διακήρυξη του ∆ήµου µας: 

∆ήµος Πέλλας: (έτος 2018, ανοιχτός, π/υ 85.920,73€ µε ΦΠΑ). Αιτούµενη οµάδα µελών και εµπειρογνωµόνων 
τουλάχιστον 6, αντίστοιχων ειδικοτήτων και εµπειρίας, αντίστοιχων cpv. Η υπηρεσία έχει συµβασιοποιηθεί, µετά τον 
έλεγχο των υπηρεσιών, όπως προκύπτει από το e-procurement (A.A. 56648) 
∆ήµος Βέροιας (έτος 2018,  συνοπτικός, προϋπολογισµός 48.000,00€)χωρίς ΦΠΑ. Αιτούµενη οµάδα µελών 
τουλάχιστον 5, αντίστοιχων ειδικοτήτων και εµπειρίας και αντίστοιχων cpv.(Α∆ΑΜ 18PROC003016713 2018-04-30) 
∆ήµος Αµαρουσίου: (έτος 2018, ανοιχτός, π/υ 177.955,60€ µε ΦΠΑ) Αιτούµενη οµάδα µελών τουλάχιστον 8, 
αντίστοιχων ειδικοτήτων και εµπειρίας καθώς και πέντε αντίστοιχα έργα. (Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 18PROC004254771 
2018-12-21) 
∆ήµος Γαλατσίου: (έτος 2019, π/υ 52.199,99 € χωρίς ΦΠΑ). Αιτούµενη οµάδα µελών τουλάχιστον 4, αντίστοιχων 
ειδικοτήτων και εµπειρίας καθώς και τέσσερα ακριβώς αντίστοιχα έργα και αντίστοιχων cpv.(A∆AM 
19PROC004612278 2019-03-14) 
∆ήµος Τρικκαίων (έτος 2018, π/υ 86.000€ µε ΦΠΑ). Αιτούµενη οµάδα µελών και εµπειρογνωµόνων τουλάχιστον 9, 
αντίστοιχων ειδικοτήτων και εµπειρίας καθώς και δύο ακριβώς αντίστοιχα έργα και αντίστοιχων cpv (Α∆ΑΜ 
18PROC003126179 2018-05-21). Το έργο εξελίσσεται κανονικά, όπως προκύπτει από τον ιστότοπο του ∆ήµου, έχει 
πραγµατοποιήσει δαπάνες µετά τον έλεγχο των υπηρεσιών, όπως προκύπτει από το σύστηµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
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7. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές 
µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται 
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα αυτό. 
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη 
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση 
αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται 
µετά από γνώµη επιτροπής που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελµατικά 
επιµελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας µελέτης του Παραρτήµατος I 
του Προσαρτήµατος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας µελέτης µε το 
επιστηµονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραµµένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο 
Γραφείων Μελετών» του Παραρτήµατος ΧI του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
γνώµονα την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 2195/2002. Με όµοια απόφαση µπορούν να διαιρούνται ή 
ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες. 3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για 
το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να 
έχουν έναν ορισµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου ορισµένου ελάχιστου κύκλου 
εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές 
µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους 
λογαριασµούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης 
να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων. Ο ελάχιστος 
ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους 
ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύµβασης ή στη χωριστή έκθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 341. Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µπορεί να 
λαµβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις µεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίµησης 
αυτής στα έγγραφα της σύµβασης. Οι µέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 
αντικειµενικότητα και αποφυγή διακρίσεων. Όταν µια σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, το παρόν άρθρο 
εφαρµόζεται σε σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καθορίζει τον 
ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονοµικοί φορείς ανά οµάδες τµηµάτων, αν 
ανατεθούν ,στον ανάδοχο περισσότερα τµήµατα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. Εάν οι συµβάσεις 
βάσει συµφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν µετά από προκήρυξη νέου διαγωνισµού, η µέγιστη 
απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που θα 
εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή, εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιµώµενης αξίας της συµφωνίας-
πλαίσιο. Στην περίπτωση δυναµικών συστηµάτων αγορών, η µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών 
που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των 
συγκεκριµένων συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος Ωστόσο έχει 
κριθεί από την ΕΑ∆ΗΣΥ ότι Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί 
φορείς δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.Συνεπώς 
προτείνεται όπως τροποποιηθεί ο ανωτέρω όρος χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 

8. Ως προς το τρίτο σκέλος διαπιστώθηκε αναντιστοιχία µεταξύ της µελέτης και της διακήρυξης τόσο ως προς 
τον µέσο κύκλο εργασιών η µελέτη κανει αναφορά τα έτη 2014,2015,2016 και σωρευτική εµπειρία 
υπογεγραµένες συµβάσεις µετά το έτος 2010 ενώ η διακήρυξη αναφέρει τα έτη 2015,2016 και 2017 και οι 
συµβασεις να έχουν υπογραφεί µετά το έτος 2014. Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται να γίνει δεκτή η 
ένσταση και η επαναπροκήρυξη µε διόρθωση της µελέτης ή της διακήρυξης προκειµένου να ταυτίζονται οι 
όροι  

 
9. Για τους βάσιµους, νόµιµους και αληθείς λόγους προτείνεται όπως γίνει δεκτή εν µέρη ένσταση και να 

επιστραφεί το παράβολο. 
Τα µέλη της επιτροπής ενστάσεων  

1. Παυλάτος Σίµος (Πρόεδρος)  
2. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος  
3. Σπαθής Σπυρίδων  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να γίνει δεκτή εν µέρη ένσταση κατά των  όρων  του    συνοπτικού  

διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για τη  γενική υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών στο ποσό των 32.258,06 € 
πλέον Φ.Π.Α. 7.741,94 € ευρώ,  β)  να επιστραφεί το παράβολο  της ένστασης στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία   
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε. Ε» γ) την ανάκληση της 189/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την 

ακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού και τέλος την επαναπροκήρυξη του σύµφωνα µε τις παραπάνω διορθώσεις.  
                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος- 
Ανουσάκης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  83/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης). 
3)την 532/17062/20-06-2019 απόφαση ∆ηµάρχου για την διάθεση της πίστωσης. 
4) την 189/20019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης Α∆Α: 
ΩΚΦΛΩΕ5-ΤΑΕ. 
5) την µε αριθµ. πρωτ. 19728/15-07-2019 ένσταση της εταιρείας  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε. Ε» 
6) την από 22-07-2019   γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων. 
  και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Αποδέχεται  εν µέρη την µε αριθµ. πρωτ. 19728/15-07-2019 ένσταση του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία   «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε. Ε»  κατά των  όρων  του    συνοπτικού  

διαγωνισµού , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για την ανάδειξη 
αναδόχου για τη  γενική υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς» µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών στο ποσό 
των 32.258,06 € πλέον Φ.Π.Α  24%. 

2). Να επιστραφεί το e- παράβολο στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία   «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε. Ε»  µε κωδικό 28688576959 0910 004  και συνολικού ποσού 323,00 € . 

3) Ανακαλεί την 189/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης  
της παραπάνω Υπηρεσίας Α∆Α: ΩΚΦΛΩΕ5-ΤΑΕ  και  ακυρώνει τον διαγωνισµό που είχε 
προγραµµατισθεί να διεξαχθεί τις 23-07-2019 για την εν λόγω Υπηρεσία. 
4)  Την επαναπροκήρυξη  του διαγωνισµού µε τις διορθώσεις όπως  επισηµαίνονται στην ως άνω 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                         Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
                                                                                                                                   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                
                                                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος  
                                                                                                                                           Μινέτος ∆ιονύσιος  
 
  Σοφία Γαρµπή    
 Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών.       
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