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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
 

της  31ης  (κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  
27  η  Σεπτεµβρiου  2016 του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
  

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27  η   Σεπτεµβρίου    του έτους 2016, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε    κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  32576/26 -09-2016 έγγραφη 
πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                            
2. Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                            Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                               
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                         
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                             
 5.  Κωνσταντάκης   Άγγελος (αναπλ/τικό Μέλος-ΠΑΡΩΝ στην έναρξη της συνεδρίασης)     
6. Ηλίας Κουρκουµέλης 
7. Ανουσάκης Νικόλαος 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με τον  αριθ. πρωτ. 32576/26-09-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  
κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις 27-09-2016  µε τα παρακάτω 
Θέµατα:  
 
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος – Αναµόρφωση Προϋπολογισµού και εισήγηση προς 
έγκριση στο ∆.Σ ( Το θέµα κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προκειµένου άµεσα να ξεκινήσει η διαδικασία 
αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων βάση της αρίθ. 27754/2016 απόφασης του ΥΠΕΣ)  
Εισήγηση: Οικονοµική Υπηρεσία. 
2. Ορισµός δικηγόρου (Το θέµα κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ διότι εκκρεµεί αίτηµα προσωρινής διαταγής). 

Καλείστε να συµφωνήσετε για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και την συζήτηση των   
παραπάνω θεµάτων . 
Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία  αποφασίζουν για το 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της πρόσκλησης για την συνεδρίαση στο σύνολό της. (Σοφία Γαρµπή - Ιωάννης  Λυκούδης-  
Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -  Κωνσταντάκης   Άγγελος- Ηλίας Κουρκουµέλης  και  Ανουσάκης Νικόλαος).  

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της πρόσκλησης για την συνεδρίαση στο σύνολό της ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ .        
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   251  / 2016                                                        Α∆Α: ΩΓΩ3ΩΕ5-1ΟΛ      

ΘΕΜΑ : Ορισµός  ∆ικηγόρου.  
                                                                                                                                                                                                     
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,  δίνει τον λόγο  στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  
Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου » θέτει 
υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 32626/ 26-09-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται 
τα παρακάτω:  
 

Στις 23 Σεπτεµβρίου 2016 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 19-9-2016 (αρ. κατ. 3159/2016) 
αίτηση ακύρωσης καθώς και η από 19-9-2016 (αρ. κατ. 280/2016) αίτηση αναστολής απευθυνόµενα 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας της εταιρίας µε την επωνυµία «Ανώνυµος Ξενοδοχειακή 
Τουριστική Εταιρία – ΙΟΝΙΟΣ ΠΛΑΖΑ» και της εταιρίας µε την επωνυµία «Βασίλης Βασιλάτος 
Ανώνυµος Ξενοδοχειακή – Τουριστική – Εµπορική Εταιρία» κατά της υπ’ αριθ. 360/2012 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την έγκριση του συνολικού έργου που αφορά στη διαµόρφωση 
και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση τεσσάρων κεντρικών περιοχών (Πλατείας Βαλλιάνου 
και οδών Π. Βαλλιάνου, 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών) καθώς και άλλων Πράξεων της ∆ιοίκησης που 
σχετίζονται µε την υλοποίηση του παραπάνω έργου, όπως οι πράξεις αυτές αναφέρονται στα υπό 
κρίση δικόγραφα. Παράλληλα η εν λόγω αίτηση αναστολής συνοδεύεται από αίτηµα για χορήγηση 
προσωρινής διαταγής µέχρι της εκδόσεως απόφασης επί της αίτησης. 

Επειδή η εν λόγω υπόθεση λόγω της σπουδαιότητας της, της φύσης και του περιεχοµένου της 
απαιτεί εξειδικευµένη γνώση στο αντικείµενο αυτό καθώς και εµπειρία χειρισµού υποθέσεων στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να ανατεθεί σε 
δικηγορικό γραφείο της Αθήνας ειδικευµένου στο χειρισµό τέτοιου είδους υποθέσεων ενώ ταυτόχρονα 
θα πρέπει άµεσα να παραδοθεί ο   σχετικός φάκελος προς µελέτη και προετοιµασία καθώς στην 
περίπτωση ύπαρξης αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής υπάρχουν 
ιδιαίτερα σύντοµες δικαστικές προθεσµίες. 

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου να αναθέσει την εν 
λόγω υπόθεση λόγω της σπουδαιότητας και της δυσκολίας της σε εξειδικευµένο και έµπειρο στο εν 
λόγω γνωστικό αντικείµενο, δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, η αµοιβή του οποίου θα καθοριστεί µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την αρχική τους  θέση ,  την αντίθεσή τους  δηλαδή στην 
εκτέλεση του  εν λόγω έργου  σε αυτή την φάση και µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
µετασεισµική Κεφαλλονιά (νερού-αποχέτευσης-αντισεισµικής προστασίας –πρόνοιας –υγείας- 
υποδοµών-δρόµων –σχολείων κ.λ.π) να διατεθούν   εννιακόσιες χιλιάδες για την κατασκευή του  έργου 
βιτρίνας που  δεν καλύπτει καµία από τις βασικές ανάγκες του λαού της Κεφαλλονιάς και  στην 
συνέχεια προσθέτει ότι  εφόσον δεν υπάρχει η πρόθεση από την ∆ηµοτική Αρχή  να συζητηθούν στην 
Οικονοµική Επιτροπή (ως  υπεύθυνο   πολιτικό όργανο)  και να  απαντηθούν επί της ουσίας τα 
ζητήµατα που αναφέρονται στις παραπάνω αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής των δηµοτών  από την  
Τεχνική Υπηρεσία και τον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο Τεχνικών Έργων προκειµένου τα Μέλη της Επιτροπής 
να διαµορφώσουν  άποψη για  να αποφασίσουν  έάν  θα ορίσουν  δικηγόρο στην υπόθεση που 
συζητείται , δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Νικόλαος 
Ανουσάκης-Λυκούδης Ιωάννης   και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                         
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
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                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Λαµβάνοντας υπόψη :  

Ότι  ο χειρισµός των  από 19-9-2016 (αρ. κατ. 3159/2016) αίτησης ακύρωσης καθώς και της  από 19-
9-2016 (αρ. κατ. 280/2016) αίτησης αναστολής  µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας της εταιρίας µε την επωνυµία «Ανώνυµος Ξενοδοχειακή Τουριστική 
Εταιρία – ΙΟΝΙΟΣ ΠΛΑΖΑ» και της εταιρίας µε την επωνυµία «Βασίλης Βασιλάτος Ανώνυµος 
Ξενοδοχειακή – Τουριστική – Εµπορική Εταιρία» κατά της υπ’ αριθ. 360/2012 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  και λοιπών πράξεων λόγω της σπουδαιότητας τους, της φύσης και του 
περιεχοµένου τους απαιτεί   εξειδικευµένη γνώση του αντικειµένου  και εµπειρία χειρισµού υποθέσεων 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας  
1.  Αναθέτει  στο δικηγορικό γραφείο Αθηνών «Σ .Ν. Μπρέγιαννος- Γ. Ν. Μπρέγιανος και Συνεργάτες 
Α.Ε.∆.Ε»,  ως εξειδικευµένο και έµπειρο στο εν λόγω γνωστικό αντικείµενο , τον χειρισµό της 
παραπάνω υπόθεσης  ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και αναλυτικά:  
α) Παράσταση και υπόµνηµα κατά την συζήτηση του αιτήµατος χορήγησης προσωρινής διαταγής. 
β) Παράσταση και υπόµνηµα κατά την συζήτηση της αίτησης αναστολής. 
γ) Παράσταση και υπόµνηµα κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης   όποτε αυτές οριστούν ή σε 
οποιαδήποτε  µετ ΄αναβολής δικάσιµη. 
2.  Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   252/ 2016                                                       Α∆Α: 6ΞΠ2ΩΕ5-14Λ 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,  εισηγούµενη το  1ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράµµατος  οικ. έτους  2016-  Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού και εισήγηση προς έγκριση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»    Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  26-09-2016  εισήγηση  του Υπαλλήλου  του   
Τµήµατος  Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφίας Κουστουµπάρδη   η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής θεωρηµένη από τον Προιστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

1. Μετά από συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του ∆ήµου µας και έλεγχο των 
απολογιστικών στοιχείων (εσόδων και εξόδων) Κ.Α. που αφορούν τα προνοιακά επιδόµατα, 
προκειµένου µέχρι τέλος του οικονοµικού έτους να καταχωρηθούν τα παραστατικά απόδοσης 
των ανωτέρω χρηµατικών βοηθηµάτων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των Κ.Α. 
Εξόδων όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα 

Ποσό 

μεταβολής 

πίστωσης 

15.6741.01 

Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς 

αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος προπληρωμής)) 988.308,58 660.064,63 660.064,63 21.000,00 
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15.6741.03 

Eπίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - 

σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος προπληρωμής)) 36.249,83 5.576,00 5.576,00 -15.000,00 

15.6741.04 

Επίδομα βαρειάς νοητικής 

καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος προπληρωμής)) 539.580,75 312.440,73 312.440,73 -32.780,00 

15.6741.07 

Επίδομα ανασφάλιστων 

παραπληγικών , τετραπληγικών ( ο 

ΚΑ είναι δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 18.389,09 13.878,00 13.878,00 5.200,00 

15.6741.08 

Επίδομα παραπληγικών 

τετραπληγικών δημοσίου ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος προπληρωμής)) 53.853,09 37.414,96 37.414,96 4.500,00 

15.6741.10 

Επίδομα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ 

είναι δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 69.096,38 49.232,01 49.232,01 7.500,00 

15.6741.11 
Επίδομα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος προπληρωμής)) 8.312,06 5.576,00 5.576,00 80,00 

15.6741.12 

Επίδομα απροστάτευτων παιδιών ( ο 

ΚΑ είναι δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 34.113,60 29.290,91 29.290,91 9.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  1.747.903,38 1.113.473,24 1.113.473,24 0,00 

 

2. Με την αριθµ. 290/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η 
συµµετοχή του ∆ήµου µας στο 15ο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο που διοργανώνει το 
Ίδρυµα Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Ι.Κ.Ι.) για την µελέτη ξερολιθικών κατασκευών και η 
επιχορήγηση του Ιδρύµατος µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.09 µε τίτλο «Απόδοση στο Ίδρυµα 
Κεφαλλονιάς & Ιθάκης» και εγγραφή πίστωσης 2.000,00 ευρώ. 

3. Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας του ∆ήµου µας σχετικά µε αίτηµα 
εγγραφής πίστωσης για την διοργάνωση επιµορφωτικής δράσης κοινωνικού περιεχοµένου µε 
αντικείµενο την ψυχολογία που θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του 
Κ.Α. εξόδων 15.6473.03 µε τίτλο «∆ιοργάνωση Επιµορφωτικής ∆ράσης Κοινωνικού 
Περιεχοµένου µε αντικείµενο την Ψυχολογία» µε ποσό 2.000,00 ευρώ και ταυτόχρονη µείωση 
του Κ.Α. Εξόδων 15.6117.01 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών ψυχολογίας» µε το ίδιο 
ποσό. 

4. Μετά από επικοινωνία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του ∆ήµου µας και προκειµένου µέχρι 
τέλος του οικονοµικού έτους να καλυφθούν ανάγκες ενίσχυσης απόρων δηµοτών, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6733 µε τίτλο «Καταβολή 
χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ. 
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5. Το Υπουργείο Εσωτερικών µετά από εξέταση του από 04/08/2016 αιτήµατος του ∆ήµου µας 
για επιχορήγηση των ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων δυνάµει της αριθµ. 
2/57103/∆ΠΓΚ/23.06.2016 απόφασης Υπουργείου Οικονοµικών εξέδωσε την αριθµ. πρωτ. 
27754/07-09-2016 απόφαση µε την οποία εγκρίνει την επιχορήγηση του ∆ήµου µας µε το 
ποσό του 1.475.053,00 ευρώ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους 
(φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, δηµιουργείται 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων λογαριασµός για κάθε ∆ήµο µε τίτλο «Υπουργείο 
Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ∆ήµου…», προκειµένου να 
διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωµών και η διενέργεια σχετικών 
ελέγχων. Ο ∆ήµος µας, ως επιχορηγούµενος φορέας θα υποβάλλει κάθε φορά στο Υπουργείο 
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Εντολή Εξόφλησης σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθµ. 2/57103/∆ΠΓΚ/23.06.2016 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και της αριθµ. 15/2016 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωµή του καθαρού ποσού 
προς τους τελικούς δικαιούχους και στη µεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και 
παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούµενο φορέα για την άµεση απόδοσή τους. Έτσι 
προκειµένου ο ∆ήµος µας να προχωρήσει στην διαδικασία ενταλµατοποίησης και αποστολής 
προς εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους, παρακαλούµε όπως: 

Α. Εγκρίνετε την αποδοχή της ανωτέρω Επιχορήγησης. 

Β. Εγκρίνετε την εγγραφή πίστωσης στον Κ.Α. Εσόδων 1215 µε τίτλο «Επιχορήγηση για 
εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων» ποσού 1.475.053,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΣ". 

Γ. Εγκρίνετε την µεταβολή χρηµατοδότησης εκ των Κ.Α. Εξόδων που εστάλησαν στο ΥΠΕΣ και 
αφορούν ληξιπρόθεσµα παραστατικά σύµφωνα µε το Μητρώο ∆εσµεύσεων κατά τον µήνα 
αναφοράς του αιτήµατος που είναι ο Ιούλιος 2016 από «Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α» σε 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΣ» έτσι όπως φαίνονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Κ.Α. Εξόδων 
Προϋπ/σµού Κατονοµασία 

Άθροισµα 
Ληξιπρόθεσµων 
Παραστατικών 

00.6111 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων 
και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής) 393,60 

00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 244,28 

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 243,50 

00.6224.01 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 1.585,67 

00.6441.00 
Συµµετοχή σε συνέδρια ,εκθέσεις , συναντήσεις και 
διαλέξεις 1.246,30 

00.6443 ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 701,10 



 1055 

00.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 90.157,54 

00.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 216.150,87 

00.8117.14 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ ∆ηµοσίου (Σύνταξης) 54.810,19 

00.8117.21 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 31.663,77 

00.8117.30 Επιχορήγηση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  20.000,00 

00.8131.00 Φορολογικά κ.λ.π πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 100,00 

00.8223.01 
Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελµατιών κλπ 138,13 

00.8251 
Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου & Προέδρων 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 0,00 

00.8261.01 Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 47.864,91 

10.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 92,22 

10.6021.00 

Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα- προσωπικό αορίστου χρόνου )  794,32 

10.6031.00 Αµοιβές Ληξιάρχου 101,86 

10.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 37,98 

10.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4,93 

10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1,19 

10.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  195,08 

10.6266.03 
Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis 14.906,77 

10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 45,69 
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10.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 2.600,25 

10.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.171,58 

10.6611 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 1.088,60 

10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 853,62 

10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 731,36 

10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.943,40 

10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 241,79 

10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 446,49 

10.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή 
απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση 
-δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 2.301,48 

10.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 9.074,34 

10.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 45.330,30 

10.8122.02 Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ ∆ήµου Κεφαλλονιας  12.119,93 

15.6312 Λειτουργικά - µεταβλητά έξοδα (κοινόχρηστα) 155,35 

15.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.353,00 

15.8122.01 Τοιχοποιϊα ∆ηµοτικού Σχολείου Τουλιάτων  6.907,95 

15.8122.02 ∆ρόµος προς ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων ΣΑΤΑ 3.357,15 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 726,08 

20.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  178,33 

20.6264 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  130,00 

20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2.069,57 
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20.6682.01 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.277,51 

20.6682.08 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 2.486,25 

20.6682.09 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Σάµης 1.925,88 

20.6682.10 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Πυλάρου 1.676,98 

20.6682.11 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ερίσου 1.934,18 

20.6682.12 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για Τ.Κ.Οµαλών 1.883,03 

20.7336.07 

Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων (µέσω ∆ΕΗ) ο 
παρών χαρακτηρίζεται δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής 553,50 

20.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 56.820,30 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 35.494,26 

25.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 514,14 

25.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 112.507,98 

30.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 750,58 

30.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  207,99 

30.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 1.337,02 

30.6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 2.424,27 

30.6699.02 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 3.775,79 

30.7332.05 
ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΟΥ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 5.690,00 

30.7336.91 

Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 
Αργοστολίου για την Εξοικονόµηση ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 64.654,95 
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30.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή 
απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση 
-δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 16.482,88 

30.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 45.277,33 

30.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 75.577,47 

30.8121.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ  147.600,00 

30.8122.01 
Αναβάθµιση πλατείας Κοντογουράτων ∆ Αργοστολίου 
ΣΑΤΑ 10.676,40 

30.8122.02 Βελτιώσεις βατότητας δρόµων ∆∆ Ζόλων ΣΑΤΑ 6.494,40 

30.8122.03 ∆ιαµόρφωση αγροτικού δρόµου ∆∆ Ζόλων ΣΑΤΑ 5.104,50 

30.8122.04 
Αναβάθµιση πλατείας µε το µνηµείο Εθνικής Αντίστασης 
Καρδακάτων ∆.∆ Θηναίας ΣΑΤΑ 6.986,40 

30.8122.06 
∆ιάστρωση πρόσβασης προς τα αποδυτήρια Πλατύ 
Γιαλού ΣΑΤΑ 6.190,29 

30.8122.11 
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ∆.∆. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΑΤΑ  7.505,76 

30.8122.12 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.∆. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΑΤΑ 7.505,76 

30.8122.13 Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στα Πατρικάτα  5.652,50 

30.8122.14 Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στις Βασιλικάδες  17.850,00 

30.8122.15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 
ΦΙΣΚΑΡ∆Ο 6.230,40 

30.8122.16 
Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισµού Βλαχάτων ∆. 
Λειβαθούς Κεφαλλονιάς 4.714,22 

30.8122.19 Κατασκευή τοιχίων από λιθοδοµή στο ∆∆ Φάρσων ΣΑΤΑ 6.819,12 

30.8122.20 Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων ∆.Α (ΣΑΤΑ )  3.653,10 

30.8122.24 ∆ιερεύνηση κυκλοφορικών ρυθµίσεων Σάµης (ΣΑΤΑ ) 22.140,00 
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30.8123.02 
Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθµισης του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος επί της πλατείας Βαλλιάνου ΣΑΤΑ 11.614,28 

30.8123.03 
Μελέτες ανάπτυξης ∆ήµου Ελειού Πρόννων (υποέργο: 
καθορισµός Αιγιαλού και παραλίας οικισµού Πόρου)  444,08 

30.8123.04 
Κυκλοφοριακή διερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλεως 
Ληξουρίου  12.120,00 

35.6021.00 

"Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)" 787,32 

35.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ 193,37 

35.6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 541,20 

35.6262.10 
Υπηρεσίες ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Πυλάρου 9.820,32 

35.6279.02 
∆απάνες για την πρόληψη και των περιορισµό των 
εντόµων των φοινικοειδών 7.836,82 

35.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 380,00 

35.6682 

Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ηλεκτρολογικό υλικό) ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  500,00 

35.6692.01 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 
χλοοτάπητα 3.683,80 

35.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.090,95 

35.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 22.495,46 

35.8117.07 Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών 5.811,75 

40.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 993,23 

45.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 682,34 

45.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου - ΙΚΑ  167,58 

70.6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 

40,00 
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υπαλλήλων 

70.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή 
απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση 
-δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 20.659,14 

70.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 45.299,77 

70.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.912,79 

70.8123.01 
Μελέτη ανάδειξης - αξιοποίησης τουριστικού περιπτέρου 
Καλλιθέας - τεύχη δηµοπράτησης Αρχιτεκτονικής µελέτης 6.451,00 

70.8261.01 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " 
Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -
VIS" 14.909,76 

70.8261.02 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " 
∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH" 26.983,07 

Γενικό Άθροισµα 1.475.053,64 

 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι κάποια παραστατικά από τα ανωτέρω έχουν ήδη πληρωθεί ή έχουν 
χρηµατοδότηση διαφορετική από «Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α» µε αποτέλεσµα να µην αποσταλούν για 
πληρωµή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό που θα µείνει αδιάθετο, σε συνεργασία µε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και εφαρµόζοντας πιστά τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 
αριθµ. 2/57103/∆ΠΓΚ/23.6.16 απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών και στην αριθµ. 15/12-07-
2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή νέων 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

6. Μετά από έλεγχο του απολογισµού των Κ.Α. Εξόδων λογιστικής τακτοποίησης του αντιτίµου 
ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, παρατηρείται η 
ανάγκη ενίσχυσής τους. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες 
πιστώσεις για να διενεργηθούν οι λογιστικές τακτοποιήσεις παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις 

κάτωθι µεταβολές του Προϋπολογισµού:  

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα 

Ποσό 

μεταβολής 

Πίστωσης 

Διαμορφωθέν 

ποσό μετά την 

παρούσα 

μεταβολή 

00.6151.00 
Δικαιώματα τρίτων (προμήθεια 

ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών και 
80.000,00 71.000,00 151.000,00 
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φόρων 

00.6151.01 
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) 

ΤΑΠ _ΔΕΗ ΓΙΑ ΚΕΔΚΕ 20.000,00 25.000,00 45.000,00 

10.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 

για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής 

διαδικασίας 160.000,00 160.000,00 320.000,00 

70.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 

για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής 

διαδικασίας 860.000,00 800.000,00 1.660.000,00 

20.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 

για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής 

διαδικασίας 330.000,00 156.600,00 486.600,00 

20.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 

20.6641.02 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Αργοστολίου 100.415,94 -60.000,00 40.415,94 

20.6641.03 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Παλικής 43.304,23 -30.000,00 13.304,23 

20.6641.04 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σάμης 12.192,67 -4.500,00 7.692,67 

20.6641.05 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ερίσου 5.000,00 -5.000,00 0,00 

20.6641.06 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Πυλάρου 46.285,63 -30.000,00 16.285,63 
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20.6641.07 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Λειβαθούς 8.000,00 -8.000,00 0,00 

20.6641.09 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Κ. 

Ομαλών 3.000,00 -3.000,00 0,00 

20.6699 
Λοιπές προμήθειες υλικά 

εργαλεία 2.000,00 -2.000,00 0,00 

20.6721.02 
Εισφορά Δήμων-Μελών ΦΟΔΣΑ 

νήσων ΠΙΝ 1.100,00 -1.100,00 0,00 

20.7325.02 

Επέκταση Φ.Ο.Π. ( ο παρών Κ.Α. 

ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής )  10.000,00 -2.000,00 8.000,00 

20.7336.07 

Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων 

χώρων (μέσω ΔΕΗ) ο παρών 

χαρακτηρίζεται δεκτικός 

εντάλματος προπληρωμής 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.696.298,47 1.056.000,00 2.752.298,47 

 

7. Με τις µεταβολές που επήλθαν στην µισθοδοσία εφαρµόζοντας το νέο µισθολόγιο θα 
χρειαστούν κάποιοι Κ.Α. Εξόδων µεταβολή. Συνολικά αυτή η µεταβολή θα πραγµατοποιηθεί 
σε επόµενη αναµόρφωση προϋπολογισµού εξετάζοντας τα απολογιστικά στοιχεία όλων των 
κωδικών. Όµως αυτή τη στιγµή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία ή την ενίσχυση 
των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. 70.6051.03 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 100,00 
ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. 35.6051.02 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 3.300,00 ευρώ. 

8. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των εξόδων και των αναγκών του ∆ήµου µας 
µέχρι τέλος του οικονοµικού έτους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία ή την 
ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» µε το ποσό 
των 1.000,00 ευρώ λόγω της απόκτησης νέων οχηµάτων από την ∆.∆.∆.Υ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7133 µε τίτλο «Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός» µε το ποσό 
των 3.000,00 ευρώ 
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• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.8113.10 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
µε το ποσό των 35.500,00 ευρώ προκειµένου να µεταφερθούν τα παραστατικά παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δηµοτικού φωτισµού ετών 2012 και 2013, εκ των 
οποίων του 2013 είναι επίδικα.  

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8113.10 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ προκειµένου να καταχωρηθούν παραστατικά παράστασης 
δικηγόρων παρελθόντων οικονοµικών ετών. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6312.02 µε τίτλο «Προµήθεια εγγυητικών επιστολών» µε το 
ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6117.01 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» 
και εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του ενυδρείου στην Παλική. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6516.00 µε τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)» µε το ποσό των 500,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6516.02 µε τίτλο «Χρεολύσια δανείου Τράπεζας EUROBANK» 
µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6521.00 µε τίτλο «Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού - Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

• Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6521.01 µε τίτλο «Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού- 
Τράπεζα Πειραιώς» κατά ποσό 4.500,00 ευρώ. 

• Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6521.02 µε τίτλο «Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού 
EUROBANK» κατά ποσό 3.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης 
παιδικών χαρών» κατά ποσό 5.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση από Ίδια Έσοδα. 

9. Βάση των αριθµ. πρωτ. 143950/29-12-2015 και 79400/26-07-2016 εγγράφων του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων εστάλλει στο ∆ήµο µας ποσού 19.675,32 και 10.948,83 ευρώ 
αντίστοιχα προκειµένου να αποδοθούν στον ΟΚΑΠ για την κάλυψη µισθοδοσίας 
προσωπικού. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την αποδοχή των ανωτέρω ποσών 
• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 0619.08 µε τίτλο «ΚΑΠ προς απόδοση στον Ο.Κ.Α.Π. για 

κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας ΚΗΦΗ και ΚΕ∆ΗΦ» και εγγραφή πίστωσης ποσού 10.948,83 
ευρώ 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6718.01 µε τίτλο «Απόδοση στον ΟΚΑΠ ποσού 
επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών» µε το ποσό των 30.624,15 ευρώ. 

10. Ελέγχοντας τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης προκύπτει ότι µέχρι τέλος του 
οικονοµικού έτους θα πιστωθεί στο ταµείο µας µεγαλύτερο ποσό από το εγγεγραµµένο στον 
προϋπολογισµό. Για το λόγο αυτά παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» µε το ποσό των 
62.618,96 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 0615 µε τίτλο «Αποδοχές σχολικών φυλάκων από 
κρατικό προϋπολογισµό µε το 63301/12-12-05 έγγραφο υπουργείου εσωτερικών» µε το ποσό 
των 15.840,00 ευρώ καθώς τα έσοδα πιστώνονται στον Κ.Α. 0614. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6711 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές» µε το 
ποσό των 46.778,96 ευρώ. 

11. Βάση του αριθµ. πρωτ. 94192/14-09-2016 εγγράφου της Γενικής ∆/νσης ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού που περιλαµβάνει 
πίνακες µε χρεώσεις/πιστώσεις λογαριασµών έργων, προκύπτει ότι για το έργο "∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ " θα γίνει 
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αρνητική κατανοµή ποσού 41.617,74 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 69.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από το έργο 
"∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
"» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 41.617,74 ευρώ. 

12. Προκειµένου να επιστραφούν τα αδιάθετα υπόλοιπα των Προγραµµάτων του Interreg που 
ανέρχονται στο ποσό των 7.946,58 ευρώ για το V.I.S. και 8.198,87 ευρώ για το Apreh 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφή 
αδιάθετων υπολοίπων του έργου "Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -
VIS"» µε ποσό 7.946,58 ευρώ και του Κ.Α. Εξόδων 70.8261.02 µε τίτλο «Επιστροφή 
αδιάθετων υπολοίπων του έργου " ∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH"» µε ποσό 8.198,87 ευρώ.  

13. Μετά από αξιολόγηση των αιτηµάτων και του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.17 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 35.000,00 ευρώ προκειµένου να προβεί 
ο ∆ήµος στις απαραίτητες διαδικασίες προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών στην ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων µε ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α. 25.7336.02 µε τίτλο «Αναγκαίες εργασίες 
διευθέτησης οµβρίων οικισµού Ατσουπάδων της ∆.Ε Ελειού -Πρόννων ( ΣΑΤΑ )» κατά ποσό 
4.980,27 ευρώ, του Κ.Α. 35.7135.05 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ και Χιονάτων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων ΣΑΤΑ» κατά ποσό 5.817,00 ευρώ, του Κ.Α. 
30.7323.101 µε τίτλο «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΑΓΙΑ ΠΟΡΟΥ ΣΑΤΑ» κατά ποσό 6.120,00 ευρώ, του Κ.Α. 30.7333.103 µε τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΙΝΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΣΑΤΑ» κατά ποσό 6.649,40 ευρώ και του Κ.Α. 30.7332.06 µε τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΧΩΡΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ» κατά ποσό 11.433,33 ευρώ. Με τις παραπάνω µεταβολές θα 
ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα και συγκεκριµένα η ΣΑΤΑ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.18 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 
∆.Ε. Λειβαθούς» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 35.000,00 ευρώ ευρώ προκειµένου να προβεί 
ο ∆ήµος στις απαραίτητες διαδικασίες προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών στην ∆.Ε. 
Λειβαθούς µε ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α 30.7333.161 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών 
(3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς ΣΑΤΑ» µε ποσό 12.000,00 ευρώ και του Κ.Α. 
30.7333.04 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε. Λειβαθούς» µε το ποσό των 
24.000,00 ευρώ. Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα και 
συγκεκριµένα η ΣΑΤΑ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7336.02 µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
(ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ)» µε το ποσό των 1.323,45 ευρώ προκειµένου να 
καταχωρηθεί η 17η εντολή πληρωµής του ανωτέρω έργου, µε ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α. 
15.6262.01 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» 
κατά 430,50 ευρώ, του Κ.Α. 15.6261.03 µε τίτλο «ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» κατά 418,20 ευρώ, 
του Κ.Α. 30.7336.01 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγ. Ιωάννη Χαβριάτων» κατά 
425,33 ευρώ και του Κ.Α. 30.7333.05 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας ∆.Ε. 
Παλικής» κατά 49,42 ευρώ. Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό 
Πρόγραµµα και συγκεκριµένα η ΣΑΤΑ. 

• ∆ηµιουργία το Κ.Α. Εξόδων 15.7331.03 µε τίτλο «Επισκευή δικτύων απορροής οµβρύων & 
συνδέσεις Η/Μ κυλικείων Γυµνασίου Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 17.174,00 
ευρώ βάση σχετικής έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, µε ταυτόχρονη µείωση 
του Κ.Α. 15.7331.02 µε τίτλο «Επισκευή δικτύων απορροής οµβρύων & συνδέσεις Η/Μ 
κυλικείου στο Λύκειο Ληξουρίου» κατά 10.416,00 ευρώ και του Κ.Α. 10.7331.21 µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου ∆ηµοτικού Θεάτρου Κέφαλος από τις ζηµιές που 
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προκλήθηκαν από τους σεισµούς του 2014(ασφαλιστική αποζηµίωση)» κατά 6.758,00 ευρώ. 
Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.82 µε τίτλο «Τοπική αποκατάσταση δηµοτικής οδού 
εντός οικισµού Αντυπάτων της Τ.Κ. ∆ιβαράτων της ∆.Ε. Πυλαρέων» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 6.779,15 ευρώ βάση σχετικού εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας, µε ισόποση µείωση 
πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.10 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. Πυλάρου». Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και 
το Τεχνικό Πρόγραµµα και συγκεκριµένα η ΣΑΤΑ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.00 µε τίτλο «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή 
Κουλουµπάτα Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου» µε πίστωση 2.667,87 ευρώ µε ταυτόχρονη 
δηµιουργία του Κ.Α. 30.7413.06 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου για την µελέτη "∆ιάνοιξη δρόµων 
στην περιοχή Κουλουµπάτα Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου"» και εγγραφή πίστωσης ποσού 
2.667,87 ευρώ. Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα και 
συγκεκριµένα τα χρηµατοδοτούµενα από Α.Π.Ε. έργα 

 

14. Βάση της αριθµ. 3029/71/15.12.2015 απόφασης ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. µε την οποία επικυρώθηκε 
η µε αριθµό 641/45/8.12,2015 διατύπωση γνώµης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ συντάχθηκε η νέα 
εγκύκλιος του ΟΑΕ∆ που αφορά το Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης εργαζοµένων 
(ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016. Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε µε το άρθρο 14 του 
Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλονταν υπέρ του 
Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που 
συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, όπως ίσχυε στο άρθρο 34 του Ν.4144/13. Από 
1.7.2014 οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2434/1996 (Α’188) πόροι του 
ΛΑΕΚ, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α’112), οι 
οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών 
Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 
4144/2013 (Α΄88) διαµορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% µε εργοδοτική 
εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122). Η 
ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες 
συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισµένους 
που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕ∆, συνεισπράττεται µε τις υπέρ 
ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές 
του ΙΚΑ. Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην 
επαγγελµατική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από 
κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει στην παρ.5 του άρθρου 34 του Ν. 
4144/13.  

∆υνάµει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τις τακτικές αποδοχές µισθοδοτούµενων 
υπαλλήλων του ∆ήµου µας µε κράτηση υπέρ του ΙΚΑ για τα έτη 2015 και 2016, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1219.05 µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΟΑΕ∆ 
για ΛΑΕΚ 0,24%» και εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ και την ενίσχυσης του Κ.Α. 
Εξόδων 00.6073 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 
και σεµινάρια» µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

15. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων που αφορούν 
τις κρατήσεις, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω µεταβολές: 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 
Μεταβολής 

∆ιαµορφωθέν Ποσό 
µετά την παρούσα 
µεταβολή 

00.8223.01 
Απόδοση φόρων προµηθευτών 
εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 200.000,00 50.000,00 250.000,00 

00.8223.04 
Απόδοση φόρων και λοιπών 
επιβαρύνσεων ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΤΕΕΣ 0,00 500,00 500,00 

00.8231.01 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Ι.Κ.Α. 800.000,00 10.000,00 810.000,00 

00.8231.02 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ.-
Τ.Ε.Α.∆.Υ 160.000,00 10.000,00 170.000,00 

00.8231.05 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 150.000,00 30.000,00 180.000,00 

00.8231.08 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Μ.Τ.Π.Υ. 10.000,00 8.000,00 18.000,00 

00.8231.15 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
3% Μηχανικών 5.000,00 10.000,00 15.000,00 

00.8231.19 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Π.∆.Υ. 7.000,00 10.000,00 17.000,00 

00.8231.23 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Υ∆ΚΥ - 
ΕΟΠΥΥ 400.000,00 10.000,00 410.000,00 

00.8231.24 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - ΕΟΠΥΥ 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

00.8242.00 

Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων -
ΑΠΌ∆ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.767.000,00 158.500,00 1.925.500,00 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 
Μεταβολής 

∆ιαµορφωθέν Ποσό 
µετά την παρούσα 
µεταβολή 

4123.01 

Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%) 150.000,00 30.000,00 180.000,00 

4123.02 

Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
(20%) 35.000,00 20.000,00 55.000,00 

4123.04 
Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελµατιών ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΤΕΕΣ 0,00 500,00 500,00 

4124.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου 8.000,00 2.500,00 10.500,00 

4124.03 Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 2.000,00 2.500,00 4.500,00 

4131.01 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία ΙΚΑ  800.000,00 10.000,00 810.000,00 

4131.03 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ. - 
Τ.Ε.Α.∆.Υ.  160.000,00 10.000,00 170.000,00 

4131.07 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - ΤΣΜΕ∆Ε 150.000,00 30.000,00 180.000,00 

4131.12 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Μ.Τ.Π.Υ.  10.000,00 8.000,00 18.000,00 

4131.16 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
3% Μηχανικών 5.000,00 10.000,00 15.000,00 

4131.17 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - ΥΠΕΡ 
ΟΑΕ∆/ΝΟΜΙΚΩΝ 2.000,00 10.000,00 12.000,00 
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4131.20 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Π.∆.Υ.  7.000,00 10.000,00 17.000,00 

4131.22 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - ΕΟΠΥΥ 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

4142.03 Χαρτόσηµο Ενοικίων 3% 8.000,00 2.500,00 10.500,00 

4142.04 ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ενοικίων 2.000,00 2.500,00 4.500,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.354.000,00 158.500,00 1.512.500,00 

 

16. Μετά την αριθµ. πρωτ. 32306/23-09-2016 εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας για 
τροποποίηση Προϋπολογισµού έτους 2016 λόγω των ζηµιών που προκάλεσαν οι καταιγίδες 
κατά την 6η,7η και 8η Σεπτεµβρίου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία και την 
µεταβολή πίστωσης των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων καθώς και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος: 

 

Κωδικός Περιγραφή Νέα Περιγραφή Διαμορφωθέντα 

Ποσό 

Μεταβολής 

Πίστωσης 

Διαμορφωθέν 

Πίστωση μετά την 

παρούσα 

70.6279.33 

Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Ε. 

Αργοστολίου 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε. 

Αργοστολίου 14.000,00 -8.838,80 5.161,20 

70.6279.34 

Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Ε. 

Παλικής 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε. 

Παλικής 15.000,00 -3.485,00 11.515,00 

70.6279.35 

Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Ε. 

Λειβαθούς 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε. 

Λειβαθούς 13.000,00 5.944,80 18.944,80 

70.6279.36 

Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Ε. 

Ελειού-Πρόννων 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε. 

Ελειού-Πρόννων 12.000,00 5.062,60 17.062,60 

70.6279.37 

Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Ε. 

Σάμης 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε. 

Σάμης 12.000,00 -4.786,60 7.213,40 

70.6279.38 
Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Ε. 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε. 
12.000,00 -1.698,00 10.302,00 
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Πυλάρου Πυλάρου 

70.6279.39 

Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Ε. 

Ερίσου   8.000,00 -8.000,00 0,00 

70.6279.40 

Αντιπλημμυρικές 

εργασίες διευθέτησης της 

κοίτης των ρεμάτων Δ.Κ. 

Ομαλών 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Κ. 

Ομαλών 14.000,00 15.801,00 29.801,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100.000,00 0,00 100.000,00 

 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 370.110,07 ευρώ. 

Ο συντάξας                                                                                    Ο ∆/ντής 

 Κουστουµπάρδη Σοφία                                                 Παυλάτος Ε. Γεράσιµος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  τα παρακάτω:  Ψηφίζουµε   την   ενότητα    1 – την ενότητα 5 µε την 
παρατήρηση σε σχέση µε την προτεραιότητα που έχουν µπεί  οι  δαπάνες από την ∆ηµοτική Αρχή και 
σε σχέση µε τις απευθείας αναθέσεις  - για την ενότητα 6 ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχουµε τα 
απαραίτητα στοιχεία για να έχουµε τεκµηριωµένη άποψη για το θέµα – ψηφίζουµε την ενότητα 7 – 
ψηφίζουµε τις ενότητες 9 & 10 εάν και θεωρούµε ότι είναι πολύ µικρό το ποσό – ψηφίζουµε την ενότητα 
13 όσον αφορά τις παιδικές χαρές Ελειού –Πρόννων και Λειβαθούς µε την παρατήρηση ότι 
διαφωνούµε µε την σειρά που έχουν µπεί από την ∆ηµοτική Αρχή , διαφωνούµε για την δαπάνη του 
Θουκυδίδη Βαλεντή και θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε και κάποια έργα  αλλά θεωρούµε ότι τα 
περισσότερα από αυτά έχουν γίνει µε απευθείας αναθέσεις και δεν τα ψηφίζουµε- ψηφίζουµε επίσης 
τις ενότητες 14 , 15 & 16. 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος– Ιωάννης 
Λυκούδης-Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
   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  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     

την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
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                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2016. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2016   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            
 
 
    Σοφία Γαρµπή    
  Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών.                 
 
 
 
 
 
 


