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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 

                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 

της  22ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  25 η   Ιουλiου  2017 
του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  25η  Ιουλίου   του έτους 2017, ηµέρα   Τρίτη  και ώρα  
12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  22615/21 -07-2017 
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                         
2. Ανουσάκης Νικόλαος ( ΑΠΩΝ από την 185/2017 έως τέλος)                  Κωνσταντάκης Άγγελος            
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                      Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
4. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                               
5. Μοσχονάς Αλέξανδρος(Αναπληρωµατικό  Μέλος )                                  ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                    
     
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       180  / 2017                                       Α∆Α: ΩΩΠ7ΩΕ5-ΘΑ6 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την πληρωµή τελών 
κυκλοφορίας –τελών ταξινόµησης µηχανοκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων. 
                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει 
υπόψη της Επιτροπής για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα : «Έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας –τελών ταξινόµησης 
µηχανοκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων.» σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 22424/20-04-2017 
εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού 
Εξοπλισµού Συνεργείων της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία αιτείται την έκδοση 
του εν λόγω Εντάλµατος προκειµένου για  τα δύο σάρωθρα που παραχωρήθηκαν  από το Λιµενικό 
Ταµείο  να εκδοθούν  αριθµοί   κυκλοφορίας των . 
Στην συνέχεια αφού όλα τα Μέλη της Επιτροπής : Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν για 
τον ορισµό του θέµατος ως  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ .  Η  Πρόεδρος στην συνέχεια   εισηγούµενη   το εν λόγω 
θέµα θέτει υπόψη της Επιτροπής  την από 21-07-2017 εισήγηση του Προϊστάµενου  του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιου Παγώνη  που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον  Υπόλογο Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
∆ηµητράτο ∆ιονύσιο βάσει  αρίθ. πρωτ. 22424/20-04-2017  εγγράφου του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & 
Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων της ∆/νσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού 610,80 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο   για την 
πληρωµή τελών κυκλοφορίας –τελών ταξινόµησης µηχανοκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων και 
αναλυτικά : 
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ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 610,80  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ ( ∆ηµητράτος  ∆ιονύσιος  )             30.6322 (5552017  
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 22424/2017   έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την 555/2017Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ. 160/2017 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο       ποσού 610,80  € από τον Κ.Α 30.6322 για την πληρωµή τελών 
κυκλοφορίας –τελών ταξινόµησης µηχανοκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης Νικόλαος –
Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το 160/2017 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  555/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
4)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                           ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 610,80  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 30.6322 µε τίτλο « τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των και µηχανηµάτων ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο     
∆ηµητράτο   συνολικού  ποσού  610, 80  € από τον Κ.Α 30.6322  για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας 
–τελών ταξινόµησης των µηχανοκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων του ∆ήµου  προκειµένου να 
εκδοθούν   αριθµοί   κυκλοφορίας των . 
3. Η απόδοση λογαριασµού του  παραπάνω Εντάλµατος  Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
15/10/2017. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   181  / 2017                                                              Α∆Α:  ΩΩ77ΩΕ5-ΥΑΡ 

ΘΕΜΑ : 12η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»                                                                                  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον 
λόγο στην Υπάλληλο του Γραφείου  Προϋπολογισµού της ∆//νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία 
Κουστουµπάρδη η οποία  εισηγούµενη  το 3 o θέµα ηµερήσιας διάταξης : «12η Τροποποίηση 
Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  24-07-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου 
του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 
 

1. Προκειµένου να καταχωρηθούν ως έσοδο και έξοδο οι ασφαλιστικές εισφορές των 
απασχολούµενων από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 4131.24 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία- εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και του Κ.Α. Εξόδων 
00.8231.38 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία-εισφορά ΕΦΚΑ 
υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» µε το ποσό των 165.000,00 ευρώ. 

2. Μετά από συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας και έλεγχο των υπολοίπων των Κ.Α. 
Εξόδων που αφορούν Προνοιακά Επιδόµατα παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.15 µε τίτλο «Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -
έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις -Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών (ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής))» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.07 µε τίτλο «Επίδοµα ανασφάλιστων 
παραπληγικών, τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))» και 
διαµορφωµένη πίστωση 18.421,64 ευρώ κατά ποσό 10.000,00 ευρώ. 
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• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.12 µε τίτλο «Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))» και διαµορφωµένη πίστωση 
42.719,71 ευρώ κατά 27.220,38 ευρώ καθώς καταργήθηκε. 

• Την αύξηση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.01 µε τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 
βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))» και διαµορφωµένη 
πίστωση 987.544,17 ευρώ κατά ποσό 27.220,38 ευρώ. 

3. Μετά από σχετικό αίτηµα του Τµήµατος Τουρισµού του ∆ήµου µας για µεταβολή των 
πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων του, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6441.00 µε τίτλο «Συµµετοχή σε συνέδρια, 
εκθέσεις, συναντήσεις και διαλέξεις» και διαµορφωµένη πίστωση 18.000,00 ευρώ κατά ποσό 
5.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6431.01 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων ∆ήµου (∆ηµιουργία εντύπων κ.λ.π. )» και διαµορφωµένη πίστωση 
18.000,00 ευρώ µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6431.02 µε τίτλο «∆ηµιουργία-αναβάθµιση 
δικτυακού τόπου» και διαµορφωµένη πίστωση 3.500,00 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

• Μετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 00.6442.00 µε τίτλο «∆ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, 
διαλέξεων» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ σε «∆ιοργάνωση συνεδρίων, 
συναντήσεων, διαλέξεων και λοιπών εκδηλώσεων» και ενίσχυση πίστωσης µε το ποσό των 
1.000,00 ευρώ. 

4. Προκειµένου να τακτοποιηθεί η ανάκληση χρηµατικού ποσού 144.896,67 ευρώ από τον 
τραπεζικό λογαριασµό του έργου «Βιολογικός Καθαρισµός Πόρου» παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 63.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων του έργου "Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 
0758)"» και εγγραφή πίστωσης ποσού 144.896,67 ευρώ 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 63.7326.07 µε τίτλο «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου (5ο Υποέργο)» 
και διαµορφωµένη πίστωση 432.611,37 ευρώ µε το ποσό των 144.896,67 ευρώ. 

5. Προκειµένου να τακτοποιηθεί η ανάκληση χρηµατικού ποσού 16.941,13 ευρώ από τον 
τραπεζικό λογαριασµό του έργου «Ανέγερση νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου» παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από το έργο 
"Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου "» και εγγραφή πίστωσης ποσού 
16.941,13 ευρώ 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.04 µε τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ)» κατά ποσό 16.941,13 ευρώ. 

6. Προκειµένου να τακτοποιηθεί παγία υπαλλήλου του ∆ήµου µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6671.01 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και 
φορτηγών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» µε το 
ποσό των 873,50 ευρώ. 

7. ∆εδοµένης της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής ∆ιαδικασίας» µε το ποσό των 
80.000,00 ευρώ και του Κ.Α. Εξόδων 20.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής ∆ιαδικασίας» µε το 
ποσό των 100.000,00 ευρώ 

8. Μετά από εξέταση των αιτηµάτων-αναγκών δράσεων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του τεχνικού προγράµµατος και του 
προϋπολογισµού ως ακολούθως: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέντα µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 
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10.6661.01 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 
∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 23.000,00 -8.241,07 14.758,93 

30.6662.04 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. 
Αργοστολίου 17.000,00 -7.000,00 10.000,00 

30.6662.06 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Σάµης 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

30.6662.08 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 18.955,36 -7.000,00 11.955,36 

30.6662.09 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Κ. 
Οµαλών 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 

30.6662.11 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Ερίσου 4.000,00 -4.000,00 0,00 

30.6662.12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ∆.Κ. 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  14.000,00 -14.000,00 0,00 

70.6261.04 

Εργασίες 
συντήρησης και 
ανακαίνησης 
σπηλαίων 
∆ρογκαράτης - 
Μελισάνης ∆.Ε. 
Σάµης 15.000,00 -7.500,00 7.500,00 

10.7135.03 

Προµήθεια 
εξοπλισµού 
θέρµανσης - 3.500,00 1.500,00 5.000,00 
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κλιµατισµού 

15.7331.11 

Αντικεραυνική 
προστασία 
σχολικων µονάδων 9.933,04 -5.000,00 4.933,04 

15.7336.02 

Κατασκευή βάσης 
από οπλισµένο 
σκυρόδεµα στο 
∆ηµοτικό Στάδιο 
Κεραµειών ΣΑΤΑ  38.787,00 -25.000,00 13.787,00 

30.7323.24 

Βελτίωση βατότητας 
τµήµατος οδού 
Καραντινού στην 
πόλη Αγροστολίου 1.500,00 -1.500,00 0,00 

30.7323.41 

Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης 
δηµοτικού δρόµου 
Μιχάτων-
Επανοχωρίου 11.500,00 -11.500,00 0,00 

30.7325.02 

Προµήθεια κια 
τοποθέτηση 
φωτιστικών 
σωµάτων LED στον 
Περιφερειακό 
Φισκάρδου ∆.Ε. 
Ερίσου 35.000,00 -35.000,00 0,00 

30.7326.22 

Κατασκευλη τοιχίου 
αντιστήριξης στον 
οικισµό 
Φερεντινάτων Τ.Κ. 
Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. 
Πυλαρέων  32.000,00 -22.000,00 10.000,00 

30.7332.06 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΧΩΡΟΥ ΤΕΝΝΙΣ 
∆.∆. ΠΟΡΟΥ 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

30.7332.13 

Βελτιώσεις 
κοινοχρήστων 
χώρων Ζόλων ΣΑΤΑ 6.795,75 -6.795,75 0,00 

30.7333.03 

Συντήρηση 
αγροτικής Οδοποίας 
∆.Ε. Ερίσου 12.000,00 -4.800,00 7.200,00 

30.7332.18 
Περίφραξη πλατείας 
ΤΚ Αγκώνα 0,00 1.951,76 1.951,76 
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30.7331.06 

Αποκατάσταση 
Πολιτιστικού 
Κέντρου (πρώην 
δηµοτικό σχολείο) 
Αντυπάτων 0,00 2.987,16 2.987,16 

30.7333.157 

Προµήθειαα δρανών 
υλικών (3Α και 
Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου 
ΣΑΤΑ 10.000,00 4.800,00 14.800,00 

30.7333.170 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και 
Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Οµαλών 
ΣΑΤΑ 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 

30.7333.173 

Συντήρηση 
δηµοτικής Οδοποίας 
∆.Ε. Σάµης 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 

35.7135.03 

Προµήθεια 
καθισµάτων - 
παγκάκια 0,00 7.500,00 7.500,00 

35.7135.01 

Προµήθεια 
καλαθιών 
απορριµµάτων   2.500,00 2.500,00 

30.7333.63 

Ασφαλτόστρωση 
δρόµου στα Ραζάτα 
ΣΑΤΑ 2.478,68 -2.478,68 0,00 

30.7336.94 

Επισκευή 
ξερολιθιών 
αντιστήριξης 
∆ηµοτικών Οδών 
Τ.Κ. Φάρσων 3.000,00 -3.000,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  342.449,83 -178.576,58 163.873,25 

 
9. Μετά από αίτηµα του τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών δραστηριοτήτων και 

προκειµένου να γίνει εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016 και 
της παρ. 10 του άρθρου 14 της αριθµ. 16228/17-05-2017 ΚΥΑ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1519.03 µε τίτλο «Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω της 
παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016» µε εγγραφή πίστωσση ποσού 10.000,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 1511.01 µε τίτλο «Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου» κατά 
10.000,00 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.8224 µε τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 
∆ηµοσίου (Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω της παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016)» και 
την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

10. Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης µαθητευόµενων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία 
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ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο ∆ήµο Κεφαλονιάς κατά το σχολικό έτος 2017-
18 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6041.03 µε τίτλο «Αποδοχές µαθητευόµενων 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., 
Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 299,20 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6054.03 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Αποδοχές 
µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 110,04 
ευρώ. 
 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 14.240,88 ευρώ. 
                                                          Αργοστόλι 24/07/2017 

Ο συντάξας                                                                                  Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την  ενότητα  1 , από την ενότητα 2 τις  παραγράφους α-
β και δ  , όλα τα υπόλοιπα τα   καταψηφίζει. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης Νικόλαος –

Παπαδάτος Νικόλαος  .               
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

•    την  υπ αρίθ 250634/16 /13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    182  / 2017                                                         Α∆Α: ΩΦ1ΓΩΕ5-ΣΒ8 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έγκρισης   Α΄ 
τροποποίησης Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2017. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  
  το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
έγκρισης   Α΄ τροποποίησης Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του Ολοκληρωµένου 



 825 

Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2017.»  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα 
παρακάτω:                                                           ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Έχοντας υπόψην: 

• Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών περί Καθορισµού 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης»(Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο 
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013. 

• Την Εγκύκλιο 5 του Υπ. Εσωτερικών σχετικά µε την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί 
της αριθµ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την 
παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του 
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 
2013. 

• Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.".  

• Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: 
"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 
450/26.2.2013)." 

• Τo αριθ. πρωτ. 190953/24-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου, 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου µε θέµα “Επισηµάνσεις για την ψήφιση και έγκριση 
Προϋπολογισµού και Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµων έτους 2016.” 

• Την αριθ. 393/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης 
του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης Έτους 2017. 

• Τις αριθµ 39,50,51,52,104,124,128,156,183/2017 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς περί τροποποίησης του Προϋπολογισµού Έτους 2017 του ∆ήµου µας. 

• Την αριθ. 185/2017 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης της έκθεσης 
υλοποίησης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς Α΄ Τριµήνου 2017. 

• Την υλοποίηση του Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς Β΄ Τριµήνου 2017. 

παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών 
Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2017 που 
διαµορφώνεται ως φαίνεται στο κάτωθι συνηµµένο αρχείο. 

Αργοστόλι 17/07/2017 

Ο συντάξας                                                                          Ο ∆ιευθυντής  

Κουστουµπάρδη Σοφία                                                            Παυλάτος Γεράσιµος 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης Νικόλαος –

Παπαδάτος Νικόλαος  .               
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
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 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

      ---     την  392/2016 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

      --- την 393/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης του          

Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης Έτους 2017. 

    ---- την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2017. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου .. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆.Σ για την έγκριση της Α΄ τροποποίησης του 

Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 

∆ράσης έτους 2017 σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    183  / 2017                                                                 Α∆Α: 69ΣΒΩΕ5-7ΕΡ 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  B ’ Τριµήνου 2016  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  
  το 5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού B΄ Τριµήνου 
 2017 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. 
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Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. 

 Με την αρίθ. 392/2016 ∆ηµοτικού Συµβουλίου  εγκρίθηκε ο  Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2017 

ο οποίος επικυρώθηκε  µε  την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του B΄ Τριµήνου 
του έτους 2017 όπως παρακάτω:  
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017- 30/6/2017 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 Τακτικά έσοδα 15.617.344,5
2 

6.146.235,32 39,36 6.002.817,57 38,44 97,67 

1 Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

791.000,00 228.330,92 28,87 133.775,34 16,91 58,59 

2 Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

35.000,00 12.712,16 36,32 12.712,16 36,32 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.758.000,00 1.640.379,80 43,65 1.591.517,63 42,35 97,02 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.931.700,00 643.363,68 21,95 643.363,68 21,95 100,00 

5 Φόροι και εισφορές 371.000,00 135.323,64 36,48 135.323,64 36,48 100,00 

6 Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.672.644,52 3.465.935,12 45,17 3.465.935,12 45,17 100,00 

7 Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

58.000,00 20.190,00 34,81 20.190,00 34,81 100,00 
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1 Εκτακτα έσοδα 12.646.268,3
5 

2.167.882,54 17,14 2.152.978,11 17,02 99,31 

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 

1.286.643,81 884.441,60 68,74 884.441,60 68,74 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

10.260.024,5
4 

1.116.138,27 10,88 1.116.138,27 10,88 100,00 

14 
∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

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

! 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

371.600,00 152.328,44 40,99 138.370,21 37,24 90,84 

16 Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

727.000,00 14.974,23 2,06 14.028,03 1,93 93,68 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 

2.015.732,64 2.024.183,50 100,42 1.921.920,75 95,35 94,95 

21 Τακτικά έσοδα 1.660.732,64 1.570.422,50 94,56 1.468.159,75 88,40 93,49 

22 Έκτακτα έσοδα 355.000,00 453.761,00 127,82 453.761,00 127,82 100,00 

3 

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

5.729.449,28 5.705.549,83 99,58 194.472,62 3,39 3,41 

31 Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 
#DIV/0

! 0,00 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

5.729.449,28 5.705.549,83 99,58 194.472,62 3,39 3,41 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

3.530.357,85 1.416.428,59 40,12 1.312.795,67 37,19  

41 Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.294.000,00 1.309.571,28 39,76 1.305.585,77 39,64 99,70 

42 Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

236.357,85 106.857,31 45,21 7.209,90 3,05 6,75 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

4.037.690,81      

 
Σύνολα εσόδων 

43.576.843,4
5 

17.460.279,7
8 

40,07 11.584.984,72 26,59 66,35 

        
        

 
Υπόλοιπο 
Ταµείου 30/6/2017 
: 3.345.747,38€ 
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Ανάλυση 
Ταµειακού 
Υπολοίπου 

      

 
Έκτακτα 
Ανειδίκευτα: 
346.283,38€ 

      

 
Έκτακτα 
Ειδικευµένα: 
2.868.165,95€ 

      

 
Τακτικά : 
131.298,05€ 

      

        
 
 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017-

30/6/2017 
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 20.353.371,88 18.840.329,05 108,03 8.884.046,36 43,65 7.563.997,03 7.227.635,54 35,51 81,36 

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.101.904,70 5.942.451,75 102,68 2.713.189,94 44,46 2.697.609,24 2.697.609,24 44,21 99,43 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.232.511,48 1.167.838,37 105,54 357.817,74 29,03 304.709,40 304.550,68 24,71 85,11 

62 Παροχές τρίτων 2.043.558,93 1.630.990,88 125,30 1.115.853,63 54,60 1.053.178,83 1.037.286,89 50,76 92,96 

63 Φόροι - τέλη 135.100,00 21.369,50 632,21 12.048,55 8,92 12.048,55 12.041,06 8,91 99,94 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 265.911,46 152.275,11 174,63 81.273,67 30,56 49.543,32 44.900,18 16,89 55,25 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

1.847.500,00 1.837.500,00 100,54 971.707,71 52,60 971.707,71 971.707,71 52,60 100,00 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.434.633,18 1.075.541,31 133,39 264.902,70 18,46 151.535,07 112.048,72 7,81 42,30 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.157.252,13 6.885.952,13 103,94 3.248.725,88 45,39 2.254.937,33 1.985.204,09 27,74 61,11 

68 Λοιπά Έξοδα 135.000,00 126.410,00 106,80 118.526,54 87,80 68.727,58 62.286,97 46,14 52,55 

7 Επενδύσεις 10.881.708,92 2.789.295,95 390,12 1.593.537,07 14,64 1.242.938,03 1.012.354,62 9,30 63,53 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

437.064,71 254.131,28 171,98 171.648,03 39,27 106.377,54 45.905,35 10,50 26,74 

73 Έργα 9.969.431,01 2.445.520,89 407,66 1.365.298,39 13,69 1.079.969,84 909.858,62 9,13 66,64 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 462.713,20 89.643,78 516,17 56.590,65 12,23 56.590,65 56.590,65 12,23 100,00 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

12.500,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

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

12.316.678,13 6.992.508,64 176,14 0,00 0,00 4.353.450,18 4.036.937,99 32,78  
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81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.696.118,72 3.625.365,35 101,95 0,00 0,00 2.919.454,93 2.658.308,11 71,92 #DIV/0! 

82 Αποδόσεις 3.455.181,85 3.367.143,29 102,61 0,00 0,00 1.433.995,25 1.378.629,88 39,90 #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 5.165.377,56 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 25.084,52         

 Σύνολα δαπανών 43.576.843,45 28.622.133,64 152,25 10.477.583,43 24,04 13.160.385,24 12.276.928,15 28,17 117,17 

 
 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος Γεράσιµος    έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
22774/24-07-2017  Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων B’ Τριµήνου έτους 2017 η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

                ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αργοστόλι, 24 Ιουλίου 2017 Αριθµός πρωτ.: 22774 
Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 

Β` Τριµήνου έτους 2017 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον καθορισµό διαδικασιών και 
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης 
από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2017 σας εκθέτουµε τα εξής:  

Πίνακας Α: Έλεγχος Οικονοµικών αποτελεσµάτων του Α` Τριµήνου 2017 µε βάση το εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 
του έτους 2017 (απόφαση 393/2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 10004/17-1-2017 
απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου).  

 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 2 
της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος  

Α Τριµήνου 2017 

2.053.483,66 47.456,52 10.418.377,09 7.562.427,90 3.345.628,28 

 

Εκτέλεση Π/Υ Α 
Τριµήνου 2017 

2.246.300,71 86.532,61 9.377.552,18 5.547.917,69 3.155.138,99 
 

Ποσό απόκλισης 
από στόχο 

192.817,05 39.076,09 -1.040.824,91 2.014.510,23 190.489,29 973.685,32 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  

9,38% 82,34% -9,99% 26,63% 5,69% 9,34% 
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Πίνακας Β: Έλεγχος Οικονοµικών αποτελεσµάτων του Β` Τριµήνου 2017 µε βάση το εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 
του έτους 2017 (απόφαση 393/2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 10004/17-1-2017 
απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου).  

 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 2 
της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος  

Β Τριµήνου 2017 

4.583.894,21 133.384,65 17.519.864,76 15.404.191,96 3.345.628,28 

 

Εκτέλεση Π/Υ Β 
Τριµήνου 2017 

4.611.201,44 194.472,62 15.622.675,53 12.276.928,15 3.184.022,69 
 

Ποσό απόκλισης 
από στόχο 

27.307,23 61.087,97 -1.897.189,23 3.127.263,81 161.605,59 1.230.074,58 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  

0,59% 45,79% -10,82% 20,30% 4,83% 7,02% 

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

 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 174.576,10 133.775,34 -40.800,76 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 29.077,39 12.712,16 -16.365,23 

Α4.1.03 
(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
∆ικαιώµατα 1.472.884,83 1.591.517,63 118.632,80 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και 
Παροχή Υπηρεσιών 740.124,09 643.363,68 -96.760,41 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  142.589,79 135.323,64 -7.266,15 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 24.279,62 20.190,00 -4.089,62 
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Α4.1.11 
(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  0,00 0,00 0,00 

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 833,33 0,00 -833,33 

Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  132.870,92 138.370,21 5.499,29 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 354.960,27 14.028,03 -340.932,24 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 1.336.697,85 1.468.159,75 131.461,90 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 175.000,02 453.761,00 278.760,98 

  4.583.894,21 4.611.201,44 27.307,23 

Στον παραπάνω δείκτη, στο Β τρίµηνο του έτους σηµειώθηκε οριακά θετική απόκλιση σε σχέση µε το στόχο.  

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (01) όπου η παρακολούθηση της εξέλιξης των µισθώσεων µε ανάλογες οχλήσεις είναι 
συνεχής προκειµένου να εισπράττονται τα µισθώµατα της χρήσης ενώ γίνονται και οι απαραίτητες ενέργειες για την 
επαναδηµοπράτηση ακινήτων δεδοµένου του ότι κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης υπήρξαν µισθώσεις οι οποίες 
καταγγέλθηκαν µονοµερώς και λύθηκαν µε υπαιτιότητα των µισθωτών λόγω της αδυναµίας να ανταπεξέλθουν (όπως αυτοί 
επικαλέστηκαν) στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.  

Καταγράφονται ανά ∆ηµοτική Ενότητα τα αναξιοποίητα περιουσιακά στοιχεία και η δυνατότητα εκµετάλλευσης τους, ενώ 
γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο νοµιµότητας των ακινήτων που προκύπτουν, καθώς και για την λήψη των 
απαραίτητων αποφάσεων αρµοδίων οργάνων προκειµένου αυτά να δηµοπρατηθούν – παραχωρηθούν. Επισηµαίνονται τέλος οι 
ενέργειες που γίνονται προκειµένου ορισµένα ακίνητα του ∆ήµου να αξιοποιηθούν µέσω πολυετών - µακροχρόνιων µισθώσεων, 
για κάποια από τα οποία υπάρχει επιβεβαιωµένο ενδιαφέρον και για τα οποία έχει διατυπωθεί µε αποφάσεις τοπικών 
κοινοτήτων η απαραίτητη σύµφωνη γνώµη. Για συγκεκριµένο ακίνητο της κατηγορίας αυτής αναµένεται η έγκριση νοµιµότητας 
της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου άµεσα να προχωρήσει η διαδικασία δηµοπράτησης του.  

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03) όπου παρότι εµφανίζεται θετική απόκλιση, πρέπει να επισηµάνουµε και 
πάλι το θέµα της γενικότερης υστέρησης στην είσπραξη των τελών αφενός µέσω της ∆ΕΗ η οποία έως και την εκκαθάριση του 
µηνός Μαΐου 2017 φτάνει στο ποσό των 1.642.710,96€, και αφετέρου λόγω των αποκλίσεων που παρατηρούνται στα 
καταχωρηµένα στοιχεία κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία των ειδικής µορφής αρχείων που µας παρέχει η ∆ΕΗ. Οι αποκλίσεις 
αυτές παρατηρήθηκαν στην δηλωµένη παλαιότητα των ηλεκτροδοτούµενων κτιρίων, στα τετραγωνικά µέτρα δηλωµένων 
επιφανειών ως κοινόχρηστων χώρων αλλά και στις µειώσεις λόγω παλαιότερων αποφάσεων που αφορούσαν ευπαθείς οµάδες 
για τις οποίες έγιναν ενέργειες επαναπροσδιορισµού τους µε βάση τα κριτήρια της µε αριθµό 363/2016 απόφασης ∆Σ. 

Στην εκκαθάριση της ∆ΕΗ του µηνός Μαΐου που αναφέραµε, εµφανίζονται και ανείσπρακτες προς απόδοση στο ∆ήµο οφειλές 
από ∆ηµοτικό Φόρο ποσού 141.451,24€ καθώς και από ΤΑΠ ποσού 97.178,32€ (συνολικά µαζί µε τα τέλη ποσό 1.881.340,52€).  

-Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και Παροχή Υπηρεσιών (04) όπου εµφανίζεται αρνητική απόκλιση λόγω της υστέρησης στην 
είσπραξη των εσόδων από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και από τέλη χρήσης αιγιαλών. Στις δυο υποκατηγορίες η 
απόκλιση οφείλεται αντίστοιχα στην αναµονή της περαίωσης των δηµοτικών έργων που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους 
αλλά και στην καθυστέρηση της παραχώρησης των αιγιαλών στους ∆ήµους µε ταυτόχρονη µείωση του διαθέσιµου αριθµού τους. 

-Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) (22) όπου εµφανίζεται θετική απόκλιση λόγω των εισπραχθέντων, 
ποσού 453.761,00€, από την ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς για την πληρωµή λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ακινήτων 
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αρµοδιότητάς της. Η θετική απόκλιση αυτή αντισταθµίζει στο µεγαλύτερο µέρος την αρνητική που εµφανίζεται στην υποκατηγορία 
λοιπά έκτακτα έσοδα (16) και η οποία οφείλεται σε στοχοθετηµένη πίστωση σε ΚΑΕ που αφορά όµως στην ίδια κατηγορία 
εσόδων παρελθόντων ετών (από ∆ΕΥΑΚ).  

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

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 388.624,46 115.481,68 259,22 11.139,59 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 420.942,59 502.775,03 380,53 16.914,76 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 92.502,66 101.738,23 39,75 3.910,99 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 638,64 1.273,64 0,00 0,00 

3216 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2.467,21 2.467,21 44,74 0,00 

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

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 357.899,31 367.988,53 630,06 1.270,05 

3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων Π.Ε 55.519,08 51.747,80 626,16 0,00 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 402.851,69 403.416,17 4.309,83 2.377,78 

3218.04 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 396.835,02 369.874,10 4.400,40 29.438,30 

3219.01 Λοιπά έσοδα 595.257,29 606.149,58 955,48 19.995,88 

3219.02 
Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δηµοτικής 
αγοράς και λοιπών ενοικίων 1.079.471,14 1.079.985,34 1.656,44 58.931,22 

3219.03 Λοιπά έσοδα – Ιχθυοτροφεία 99.132,24 160.136,46 0,00 9.472,24 

3219.04 Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδροµίων 297.370,63 365.886,26 0,00 11.259,77 

3219.05 Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων ΟΓΑ 4.613,50 4.703,30 0,00 0,00 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 136.144,84 146.054,33 0,00 0,00 

3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 4.847,53 4.872,53 43,20 30,41 

3219.08 Τέλη από έσοδα ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 1.950,00 150,00 0,00 150,00 
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3219.09 Τέλη από Ενοίκια Τουριστικού Περιπτέρου 156.599,02 157.265,67 0,00 539,34 

3219.11 Έσοδα από Παραβάσεις ΚΟΚ 294.729,02 284.209,90 1.830,00 3.044,91 

3219.12 Έσοδα από ενοίκια Παραλίας 167.124,00 180.335,96 0,04 11.546,34 

3219.13 Έσοδα από Προσαυξήσεις 395,72 621,76 0,00 0,00 

3219.18 
Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης Γής(άρθρο 255 
∆ΚΚ) 50,00 1.120,32 0,00 0,00 

3219.20 
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από 
οικοδοµικά υλικά. 3.159,88 3.159,88 0,00 0,00 

3219.21 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.765,90 2.185,90 0,00 2,40 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 637.104,09 627.483,41 8.866,48 12.054,16 

3219.23 
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις 3.375,45 3.377,17 0,00 0,00 

3219.26 Έσοδα από αφαλάτωση νερού  2.133,40 2.133,40 0,00 0,00 

3219.27 
Έσοδα από ειδικό τέλος λατοµικών 
προϊόντων 4.492,22 4.492,22 0,00 0,00 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 54.744,40 56.685,81 0,00 1.637,96 

3219.30 Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς απόδοση  783,08 905,16 0,00 0,00 

3219.31 Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 129,64 154,10 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 321 5.664.940,04 5.610.117,24 24.042,33 193.716,10 

      

3221.01 
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να 
ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις  43.668,11 43.668,11 0,00 0,00 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 10.801,39 12.208,20 1,23 508,95 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 10.039,74 10.280,94 1,22 247,57 

 ΣΥΝΟΛΟ 322 64.509,24 66.157,25 2,45 756,52 

 ΣΥΝΟΛΟ 32 5.729.449,28 5.676.274,49 24.044,78 194.472,62 
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Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσίασε στο Β τρίµηνο θετική απόκλιση πάνω από 10%. Εισπρακτικά τα 
µεγαλύτερα ποσά εµφανίζονται από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης - αποχέτευσης, τέλη παρεπιδηµούντων καθώς και από έσοδα 
ενοικίων.  

Σε κάθε περίπτωση και προκειµένου ο ∆ήµος να διασφαλίζει την απαραίτητη ταµιακή ρευστότητά του, πρέπει να συνεχιστεί η 
εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το ∆ήµο, η παροχή ταµιακών διευκολύνσεων σε οφειλέτες 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί «πάγιας» ρύθµισης ή άλλης ευνοϊκότερης νοµοθετικής ρύθµισης που πιθανών να προκύψει 
αλλά και η ταυτόχρονη εφαρµογή των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Επίσης εκµεταλλευόµενοι 
τις δυνατότητες του διαδικτύου και σε συνεργασία µε την µηχανογραφική εταιρεία που µας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, 
θα δοθεί µετά την απαραίτητη επιβεβαίωση της συνεργασίας µε όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα και η δυνατότητα στους πολίτες να 
πληροφορούνται και να εξοφλούν οφειλές τους προς το ∆ήµο µε ηλεκτρονικό – διατραπεζικό τρόπο.  

Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει στο Β τρίµηνο αρνητική απόκλιση ύψους 10,82%. Η πορεία του συνόλου των εξόδων όπως 
και των εσόδων δεν εξετάζονται σαν µεµονωµένα κριτήρια αλλά ως µεγέθη τα οποία συνδιαµορφώνουν το συνολικό βασικό – 
καθοριστικό κριτήριο της σύνθετης απόκλισης (κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 έσοδα – έξοδα - απλήρωτες 
υποχρεώσεις). 

Η απόκλιση αυτή κυρίως οφείλεται στην πορεία της υποκατηγορίας «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις» (Α3) η οποία 
εµφανίζει αρνητική απόκλιση 65,30%, ενώ επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ, αυτή δεν λαµβάνεται 
υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων.  

Σηµειώνουµε, ότι στο σύνολο των Εσόδων του τριµήνου (Πίνακας Β) συµπεριλαµβάνεται και το ποσό των 4.125.452,26€ που 
αντιστοιχεί στο προϋπολογιζόµενο ύψος ταµειακών διαθεσίµων, ενώ το πραγµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε µε σχετική 
τροποποίηση και περιλαµβάνεται στα εισπραχθέντα υπόλοιπα (εκτέλεση), ανήλθε τελικά στα 4.037.690,81€.  

Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό 20,30% καθώς οι πληρωµές βρίσκονται σε χαµηλότερο 
επίπεδο από τις στοχοθετηµένες. 

Στην κατηγορία των συνολικών εξόδων, η υποοµάδα ∆απάνες για Επενδύσεις (Β4) εµφανίζει µεγάλη θετική απόκλιση σε σχέση 
µε το στόχο 67,81%, που επηρεάζει τη συνολική εικόνα των εξόδων. Η θετική απόκλιση στην δαπάνη λόγω των 
χρηµατοδοτούµενων έργων δεν λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων. 

Ακολούθως στην κατηγορία Πληρωµές Παρελθόντων Ετών (Β5), οι δαπάνες εµφανίζονται αυξηµένες κατά 56,41% (αρνητική 
απόκλιση) σε σχέση µε το στόχο κυρίως λόγω της απόδοσης στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ (383.333,32€), στο Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ 
(208.333,34€), στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου (Ερανικός λογαριασµός 65.710,65€), σε ποσά βάσει δικαστικών 
αποφάσεων (202.334,88€) και σε ποσά συµψηφιστικών πληρωµών έργων που η αντίστοιχη χρηµατοδότησή τους καταχωρείται 
και στην πλευρά των εσόδων (323.987,47€). Στην κατηγορία των Μεταβιβάσεων σε Τρίτους (Β6), καταγράφεται θετική απόκλιση 
σε ποσοστό 45,71% λόγω κυρίως των µειωµένων αποδόσεων σε σχέση µε το στόχο στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ και στην ΚΕ∆ΗΚΕ, που 
αποδόθηκαν 783.333,82€ και 271.000,00€ αντίστοιχα (απόκλιση µε το στόχο 26,01% και 27,88%). Στην κατηγορία αυτή δεν 
υπήρξε απόδοση κάποιου ποσού στο Νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ, παρόλο που είχε τεθεί στόχος.  

Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» στο τέλος του Β τριµήνου σε σχέση µε τις τελικές υποχρεώσεις της χρήσης 2016, παρουσιάζουν 
θετική απόκλιση. Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από τις ενυπόγραφες δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 
14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή 
επέµβασης των Εκλεκτικών Κλιµακίων (ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ άλλων και 
τους λόγους που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει µείωση 4,83%. Αυτό αποτυπώνεται στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 
κατά το τέλος του Β τριµήνου (30/6/2017) µη επηρεάζοντας το καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα 
Εξυγίανσης κριτήριο της «σύνθετης απόκλισης» δηλαδή του συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των 
απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Στο τέλος του Β τριµήνου η παραπάνω καθοριστική σχέση 
εµφανίζεται σε θετικά επίπεδα 7,02% λόγω του ότι επηρεάζεται από την θετική απόκλιση που παρουσιάζει το σύνολο των εξόδων 
παρόλο που υπάρχει αρνητική απόκλιση στα συνολικά έσοδα.  

Τα Στοιχεία Ισολογισµού όπως διαµορφώνονται στο τέλος του Β τριµήνου σε κάποιες βασικές κατηγορίες λογιστικών µεγεθών, 
εµφανίζουν το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές (στις 30/6/2017) στα 2.793.800,39€, το σύνολο των απαιτήσεων του 
∆ήµου από τρίτους (Χρεώστες) στα 5.886.887,29€, ενώ το ύψος του συνολικού υπολοίπου των ∆ανείων στα 7.782.931,47€. 
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Σηµειώνεται ότι στο πρώτο εξάµηνο του έτους ο ∆ήµος επιχορηγήθηκε για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε το 
ποσό των 709.869,17€ µε το οποίο εξόφλησε αντίστοιχου χρηµατικού ύψους οφειλές. 

Από τα παραπάνω εκτεθέντα στοιχεία θεωρούµε ότι δεν προκύπτει ζήτηµα ενεργοποίησης των ανάλογων άρθρων προσαρµογής, 
τα αποτελέσµατα και η πορεία του βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης» ως καθοριστικό κριτήριο που θέτει το 
Παρατηρητήριο, δεν παρουσιάζουν αρνητικές αποκλίσεις (>-10%). Τέλος µε την συγκράτηση των δαπανών, την µη δηµιουργία 
νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική 
Επιτροπή και την εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας, θεωρούµε ότι το βασικό κριτήριο δεν θα 
παρουσιάσει µελλοντικά µεγάλες αποκλίσεις (>-10%). 

Με εκτίµηση, 
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος –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  392/2016 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  4) την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2017. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του  B΄  Τριµήνου του έτους 2017. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του B” Τρίµηνου του έτους 2017 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων B΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2017, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017- 30/6/2017 
Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντ % 
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α 
. Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 Τακτικά έσοδα 15.617.344,5
2 

6.146.235,32 39,36 6.002.817,57 38,44 97,67 

1 Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

791.000,00 228.330,92 28,87 133.775,34 16,91 58,59 

2 Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

35.000,00 12.712,16 36,32 12.712,16 36,32 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.758.000,00 1.640.379,80 43,65 1.591.517,63 42,35 97,02 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.931.700,00 643.363,68 21,95 643.363,68 21,95 100,00 

5 Φόροι και εισφορές 371.000,00 135.323,64 36,48 135.323,64 36,48 100,00 

6 Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.672.644,52 3.465.935,12 45,17 3.465.935,12 45,17 100,00 

7 Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

58.000,00 20.190,00 34,81 20.190,00 34,81 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 12.646.268,3
5 

2.167.882,54 17,14 2.152.978,11 17,02 99,31 

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 

1.286.643,81 884.441,60 68,74 884.441,60 68,74 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

10.260.024,5
4 

1.116.138,27 10,88 1.116.138,27 10,88 100,00 

14 
∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

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

! 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

371.600,00 152.328,44 40,99 138.370,21 37,24 90,84 

16 Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

727.000,00 14.974,23 2,06 14.028,03 1,93 93,68 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 

2.015.732,64 2.024.183,50 100,42 1.921.920,75 95,35 94,95 

21 Τακτικά έσοδα 1.660.732,64 1.570.422,50 94,56 1.468.159,75 88,40 93,49 

22 Έκτακτα έσοδα 355.000,00 453.761,00 127,82 453.761,00 127,82 100,00 

3 

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

5.729.449,28 5.705.549,83 99,58 194.472,62 3,39 3,41 

31 Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 
#DIV/0

! 0,00 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

32 Εισπρακτέα 5.729.449,28 5.705.549,83 99,58 194.472,62 3,39 3,41 
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υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

3.530.357,85 1.416.428,59 40,12 1.312.795,67 37,19  

41 Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.294.000,00 1.309.571,28 39,76 1.305.585,77 39,64 99,70 

42 Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

236.357,85 106.857,31 45,21 7.209,90 3,05 6,75 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

4.037.690,81      

 
Σύνολα εσόδων 

43.576.843,4
5 

17.460.279,7
8 

40,07 11.584.984,72 26,59 66,35 

        
        

 
Υπόλοιπο 
Ταµείου 30/6/2017 
: 3.345.747,38€ 

      

        

 
Ανάλυση 
Ταµειακού 
Υπολοίπου 

      

 
Έκτακτα 
Ανειδίκευτα: 
346.283,38€ 

      

 
Έκτακτα 
Ειδικευµένα: 
2.868.165,95€ 

      

 
Τακτικά : 
131.298,05€ 

      

        

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων B΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2017, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017-

30/6/2017 
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 20.353.371,88 18.840.329,05 108,03 8.884.046,36 43,65 7.563.997,03 7.227.635,54 35,51 81,36 

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.101.904,70 5.942.451,75 102,68 2.713.189,94 44,46 2.697.609,24 2.697.609,24 44,21 99,43 
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61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.232.511,48 1.167.838,37 105,54 357.817,74 29,03 304.709,40 304.550,68 24,71 85,11 

62 Παροχές τρίτων 2.043.558,93 1.630.990,88 125,30 1.115.853,63 54,60 1.053.178,83 1.037.286,89 50,76 92,96 

63 Φόροι - τέλη 135.100,00 21.369,50 632,21 12.048,55 8,92 12.048,55 12.041,06 8,91 99,94 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 265.911,46 152.275,11 174,63 81.273,67 30,56 49.543,32 44.900,18 16,89 55,25 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

1.847.500,00 1.837.500,00 100,54 971.707,71 52,60 971.707,71 971.707,71 52,60 100,00 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.434.633,18 1.075.541,31 133,39 264.902,70 18,46 151.535,07 112.048,72 7,81 42,30 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.157.252,13 6.885.952,13 103,94 3.248.725,88 45,39 2.254.937,33 1.985.204,09 27,74 61,11 

68 Λοιπά Έξοδα 135.000,00 126.410,00 106,80 118.526,54 87,80 68.727,58 62.286,97 46,14 52,55 

7 Επενδύσεις 10.881.708,92 2.789.295,95 390,12 1.593.537,07 14,64 1.242.938,03 1.012.354,62 9,30 63,53 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

437.064,71 254.131,28 171,98 171.648,03 39,27 106.377,54 45.905,35 10,50 26,74 

73 Έργα 9.969.431,01 2.445.520,89 407,66 1.365.298,39 13,69 1.079.969,84 909.858,62 9,13 66,64 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 462.713,20 89.643,78 516,17 56.590,65 12,23 56.590,65 56.590,65 12,23 100,00 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

12.500,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

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

12.316.678,13 6.992.508,64 176,14 0,00 0,00 4.353.450,18 4.036.937,99 32,78  

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.696.118,72 3.625.365,35 101,95 0,00 0,00 2.919.454,93 2.658.308,11 71,92 #DIV/0! 

82 Αποδόσεις 3.455.181,85 3.367.143,29 102,61 0,00 0,00 1.433.995,25 1.378.629,88 39,90 #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 5.165.377,56 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 25.084,52         

 Σύνολα δαπανών 43.576.843,45 28.622.133,64 152,25 10.477.583,43 24,04 13.160.385,24 12.276.928,15 28,17 117,17 

 

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

 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    184 / 2017                                                    Α∆Α: 7ΣΤΙΩΕ5-49Π 

ΘΕΜΑ :  Ανάκληση της  198/2011  απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού εκκαθαριστή 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων . 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στην Υπάλληλο του Γραφείου  Προϋπολογισµού της ∆//νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία 

Κουστουµπάρδη η οποία  εισηγούµενη     το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της  
198/2011  απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού εκκαθαριστή ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 20-07-2017 εισήγησή της η οποία αναλυτικά 

έχει ως εξής: 
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 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
Με την αριθµ. 198/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς αποφασίστηκε η 
ανάθεση της εργασίας εκκαθάρισης της Κοινωνικής Επιχείρησης ∆ήµου Λειβαθούς (Κ.Ε.∆.Η.Λ.) και 
του ∆ηµοτικού Ραδιοφωνικού Σταθµού Λειβαθούς (Λειβαθώ F.M. 105.9) στον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 
κ. Μαρινάκη Παναγή. 
∆εδοµένου ότι: 
-το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί την τριετία από την ηµεροµηνία έναρξης αυτής 
-για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται 
απαραίτητο κάθε φορά για την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρµόδιας για την εποπτεία 
του δήµου Αρχής, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
-δεν υπογράφηκε σύµβαση εκκαθάρισης σύµφωνα µε το αποφασιστικό της αριθµ. 198/2011 
απόφασης  
-σύµφωνα µε την παρ 3 του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’) 
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 12509/19.04.2017 (ΦΕΚ 1415/26.04.2017 τεύχος Β') η 
εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό 
συµβούλιο. 
Παρακαλούµε όπως ανακληθεί η αριθµ. 198/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα 
«Ορισµός Ορκωτού Λογιστή για την εκκαθάριση της Κοινωνικής Επιχείρησης του πρώην ∆ήµου 
Λειβαθούς (ΚΕ∆ΗΛ) και του Ραδιοφωνικού Σταθµού πρώην ∆ήµου Λειβαθούς» 
                                                                                  Αργοστόλι 20/07/2017 
 
       Η εισηγήτρια                                                           Ο Προϊστάµενος 
Κουστουµπάρδη Σοφία                                      Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της 198/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης 

Νικόλαος –Παπαδάτος Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος .               
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                              

Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 198/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανακαλεί την 198/ 8-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία 
ενέκρινε την  ανάθεση της εργασίας  εκκαθάρισης της Κοινωνικής Επιχείρησης του πρώην 
∆ήµου Λειβαθούς (ΚΕ∆ΗΛ) και του ραδιόφωνου πρώην ∆ήµου Λειβαθούς στον ορκωτό 
ελεγκτή – λογιστή κ. Μαρινάκη Παναγή για όλους  τους  λόγους όπως ακριβώς αναφέρονται 
στην παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    185/ 2017                                                              Α∆A: Ψ6ΧΦΩΕ5-Λ∆Ζ 

ΘΕΜΑ :  ∆ιαγραφή ποσού οφειλής   ∆.Ε.Υ.Α Κεφαλονιάς. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στην Υπάλληλο του Γραφείου  Προϋπολογισµού της ∆//νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία 

Κουστουµπάρδη η οποία  εισηγούµενη     το  7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «∆ιαγραφή ποσού 
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οφειλής ∆.Ε.Υ.Α  Κεφαλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 20-07-2017 εισήγησή της η 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ∆ΕΥΑΚ  

 
 
Στην από τον Σεπτέµβριο 2012 Έκθεση Ελέγχου της ∆ΕΥΑ Σάµης για την χρήση 2010 από το 
ΣΟΛ (Σώµα Ορκωτών Λογιστών) αποτυπώνεται  ότι ο λογαριασµός «Πιστωτές ∆ιάφοροι» 
περιλαµβάνει ποσό 516.630,10 ευρώ  το οποίο αφορά ποσά που είχε καταβάλει ο ∆ήµος 
Σάµης έως στις 31/12/2010 στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως εγγυητής για 
λογαριασµό της ∆.Ε.Υ.Α. Σάµης και ποσό 3.000,00 ευρώ το οποίο αφορά πιστωτικό υπόλοιπο 
που εµφάνιζε ο λογαριασµός «προκαταβολές πελατών».  
Με την παραπάνω έκθεση  στη χρήση 2012 εγγράφηκε στον λογαριασµό 33.24.05.0003 µε 
τίτλο «Εξόφληση δανείου ∆ΕΥΑ Σάµης» το ποσό των 519.630,10. Μετά από την καταβολή, εκ 
µέρους της ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς ως καθολικός διάδοχος της ∆ΕΥΑ Σάµης, του ποσού των 
516.630,10 που αντιστοιχούσε σε δάνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων τα οποία 
είχε καταβάλει ο ∆ήµος Σάµης ως εγγυητής, στον ανωτέρω λογαριασµό έχει παραµείνει το 
υπόλοιπο των 3.000,00 ευρώ για το οποίο δεν υπάρχει ανάλυση και κανένας πελάτης µέχρι 
σήµερα δεν εµφανίστηκε να διεκδικήσει την προκαταβολή του αυτή, µε αποτέλεσµα να 
παραγραφεί. Ως εκ τούτου ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση να την εξοφλήσει. 
Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκριθεί η διαγραφή του ανωτέρω ποσού απαίτησης  
ύψους 3.000,00 ευρώ από την ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς και η σχετική απόφαση κοινοποιηθεί στην 
∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς προκειµένου για τις δικές της ενέργειες. 
 
 Αργοστόλι 20/07/2017 
 
       Η εισηγήτρια                                                           Ο Προϊστάµενος 
Κουστουµπάρδη Σοφία                                      Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος  –Παπαδάτος 

Νικόλαος  .               
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Εγκρίνει την  διαγραφή τουποσού απαίτησης  ύψους 3.000,00 ευρώ από την ∆ΕΥΑ 

Κεφαλονιάς σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται  στην ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς προκειµένου για τις δικές της 

ενέργειες. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     186 /  2017                                                  Α∆Α: ΩΦΙΟΩΕ5-ΕΘΒ     
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2017.  
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενη     το  1 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση 
πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 
εισήγηση του  Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. ∆ιονύσιου Παγώνη  ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω : 
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και 
έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον 
οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, 
αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 
80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  
οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που 
ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-
5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) 
των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία ΚΑ.  

Υπόλοιπο 
ΚΑ 

550 19/07/2017 610,00 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 
κ.λ.π.) 10.7135.00 575,00 

551 19/07/2017 1.200,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 2.290,92 

552 19/07/2017 3.320,00 Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων 10.7135.03 180,00 

553 19/07/2017 186,00 

∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ(∆ΕΗ) 10.6261.06 2.814,00 

554 19/07/2017 27.759,30 

Αγροτική Οδοποιϊα στην πυρόπληκτη 
περιοχή ∆.Ε. Ελειού Πρόννων ( πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) -2ος Λογαριασµός 64.7323.02 542.637,36 

556 24/07/2017 70.000,00 
Απόδοση φόρου εισοδήµατος Νοµικών 
Προσώπων 00.6331.00 0,00 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει τις αρίθ. 552-554/2017 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
και συµπληρώνει ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις δαπανών  που θα µπορούσαν να 
εγκρίνουν αλλά διαφωνούν µε τον τρόπο εκτέλεσης τους (απευθείας αναθέσεις) 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος  .               
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

- την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  187 / 2017                                                                     Α∆Α : ΨΠΦΣΩΕ5-ΤΙ0      
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  
αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 
67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος 
και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο 
αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την 
ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
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γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης 
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Αριθµός αιτήµατος Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

159 20/07/2017 790,37 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει  την εισήγηση. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος  .               

το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 

των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 

  τις παραπάνω δαπάνες  

     την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
         την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία: 

 

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   188  / 2017 
                                                                                                                        Α∆Α: Ψ9ΡΘΩΕ5-Ι5Φ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής. 

Η  Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 8ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη της Επιτροπής το    από 19/07/2017  διαβιβαστικό  του 
Προϊστάµενου του Γραφείου Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου  ο οποίος  διαβιβάζει προς έγκριση την 
απόδοση λογαριασµού και την απαλλαγή του Υπολόγου Υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Γεράσιµου 
Καραντινού   από το αρίθ. 1268Β /2017 Χρηµατικό     Ένταλµα Προπληρωµής  το οποίο εκδόθηκε µε 
την 109/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συνολικού ποσού  1.689,81 € από τον Κ.Α  
30.6671.01  για την προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων. 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  κατάσταση των παραστατικών της απόδοσης 
λογαριασµού του κ. Καραντινού Γεράσιµου   η οποία αναλυτικά έχει ως έχει ως εξής:  
 
 
                     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Χ. Ε  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.1268Β /2017) 
                                                        ΥΠΟΛΟΓΟΣ:  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
                                                         Αριθ. απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής : 109/2017 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ : 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

 

1.     
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ    1.629,81    1.689,81  
3     1.629,81     1.629,81  

                                                 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
Αριθµού γραµµατίου : 336/19-07-2017 
                                                 3. ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 
52,57  € (πενήντα δύο ΕΥΡΩ και πενήντα επτά ΛΕΠΤΑ) ως ποσό παρακράτησης φόρου 4% του 
αρίθ. 5143/14-07-2017 τιµολογίου. 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου :     Παγώνης ∆ιονύσιος. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί η παραπάνω προµήθεια  έγινε µε απευθείας 
αναθέση. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος  .               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  109/2017 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Καραντινός Γεράσιµος        για 
την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1268 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    1.629,81    €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Γεράσιµο Καραντινό   µαζί 
µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
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2. Απαλλάσσει τον κ.  Γεράσιµο Καραντινό   από  υπόλογο    ποσού  των 1.629,81  € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την  109/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α  30.6671.01  για την 
προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   189 / 2017                                                                                Α∆Α: 6ΠΡ2ΩΕ5-7ΙΞ 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού   
µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα 
ΡΟΜΑ. 
                                                                                   
Η Πρόεδρος Α/∆ήµαρχος  κ.  Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  εισηγούµενη  το 
 9ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του φανερού, δηµόσιου, 
µειοδοτικού διαγωνισµού   µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 22552 /21-07-
2017 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως  της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου η οποία 
διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 22551/21-07-2017 Πρακτικό  
της Επιτροπής  ∆ηµοπρασιών για το εν λόγω θέµα το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής: 
    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  22551 

Στο Αργοστόλι σήµερα την  21 ην  Ιουλίου  του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ. 
συνήλθε σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ.22224/2017 πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, για τη συζήτηση του θέµατος  διενέργειας  
φανερού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ, όπως ορίζεται στην διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η 
οποία δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις 27-6-2017.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Νικόλαος Παπαδάτος (Πρόεδρος) 
2)    Βασίλειος Κοκκόσης (Μέλος) 
3)    Γεράσιµος Παπαναστασάτος (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
 H Eπιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών διαπίστωσε τα εξής: Σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης διενέργειας φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ οι οποίοι καταρτίσθηκαν 
µε την αρ. 149/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο α΄ στάδιο της δηµοπρασίας έπρεπε οι 
ενδιαφερόµενοι εντός είκοσι (20) ηµερών (ήτοι µέχρι 17-7-2017) από την επόµενη της δηµοσίευσης της 
περίληψης διακήρυξης (27-6-2017) να υποβάλλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να γίνει 
η αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων προκειµένου να ακολουθήσει το β΄ στάδιο της 
διαδικασίας.  

Αφού παρήλθε η προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε καµία 
πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαδικασία µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ σύµφωνα και µε την βεβαίωση του αρµοδίου 
υπαλλήλου του Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και για το λόγο αυτό ο µειοδοτικός διαγωνισµός  
κηρύσσεται ΑΓΟΝΟΣ. 

Το  πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση και δικές της 
ενέργειες.Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.                                          
                    Ο  Πρόεδρος                                                               Τα µέλη                                                                    
                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Η Πρόεδρος προτείνει  α) την Έγκριση  του  παραπάνω 

Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών  εκµίσθωσης  ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ και β) την κήρυξη  ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω διαγωνισµού. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Μοσχονάς Αλέξανδρος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος  .               

και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
το άρθρο 194 του Ν  3463/2006  
την 149/2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων (Α∆Α: 
ΩΙΧΛΩΕ5-ΒΣΘ ) 
το µε αρίθ. πρωτ. 22551/21-07-2017 της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών . 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 22551/21-07-2017 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών  µίσθωσης  ακινήτου του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα 
ΡΟΜΑ. 
2. Kηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον Φανερό δηµόσιο, µειοδοτικό διαγωνισµό   µίσθωσης   ακινήτου του Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ, 
3. Εφόσον δεν  παρουσιάσθηκε ενδιαφερόµενος η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε 
περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, αναφεροµένης στους όρους της πρώτης και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τους όρους αυτής.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                   Ανουσάκης Νικόλας                           
                                                                                                                  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                               
                                                                                                                 Παπαδάτος Νικόλαος                                                                        
                                                                                                                Μοσχονάς Αλέξανδρος  
     Σοφία Γαρµπή    
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


