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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 

                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

της  31ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24  η  Οκτωβρίου  2017  του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την  24 η  Οκτωβρίου   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  33118/ 19-10-2017 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  έξι ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.   Γαρµπή Σοφία                                                                                        ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                            
2.  Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                  Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                       
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                          
4.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
5.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                             
6.   Ανουσάκης Νικόλαος 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   263  / 2017                                                        Α∆Α: 723ΥΩΕ5-ΜΓΕ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκτακτης   δαπάνης   που προξένησε η  δασική    πυρκαγιά   τις 21-10-2017 .  
(Έγκριση της  564/ 23-10 -2017 απόφασης   ∆ηµάρχου.) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής για την  συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το παρακάτω 
Θέµα : Έγκριση έκτακτης   δαπάνης   που προξένησε η  δασική    πυρκαγιά   τις 21-10-2017 
.(Έγκριση της  564/ 23-10 -2017 απόφασης   ∆ηµάρχου.) και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να 
ψηφίσουν για τον ορισµό του εν λόγω θέµατος  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και την συζήτησή του στην παρούσα 
συνεδρίαση. 
Αφού τα Μέλη της Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για την συζήτηση του  θέµατος  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
(Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος  –
Ανουσάκης Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας) έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος  το   θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης , 
έθεσε  υπόψη της  Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 33458/24-10-2017 εισήγηση του η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής :  
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 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 Αργοστόλι,  24-10-2017 
 
Αριθ. Πρωτ.: 33458 

 

 ΠΡΟΣ: 
 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Email: 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28 100 
E. Λουκέρη 
2671362660 
2671362660 
loukeri@kefallonia.gov.gr 

  
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικού φορτηγού µε βυτίο (υδροφόρα) για 

την κατάσβεση των  δασικών πυρκαγιών στις 21 Οκτωβρίου 2017   
 

ΣΧΕΤ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Την αριθ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
4. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας 

Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία 
πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

5. Την αριθ. πρωτ. 2132/17-03-2017 (Α∆Α:ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης / Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 
/∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Φυσικών Καταστροφών µε θέµα «Σχεδιασµός και 
δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών 
κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.» 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση ιδιωτικών φορτηγών µε βυτίο (υδροφόρων)  για την 
κατάσβεση των  δασικών πυρκαγιών  την 21η  Οκτωβρίου, στις περιοχές Κορωνάτο και Βουνί 
της ∆.Ε. Παλικής. 

7. Την αριθ. πρωτ. 174/24-10-2017 βεβαίωση Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
8. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 

Κεφαλλονιάς περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) 
οχηµάτων και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή 
τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, 
δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη χρονική περίοδο του έτους 2017. 

9. Την αριθ. πρωτ. 9132/30-3-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, αναφορικά µε τις όµοιες ή οµοειδείς 
δαπάνες που δύνανται να εγγραφούν στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου και να 
εκτελεστούν αυτοτελώς. 

11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των 
υπηρεσιών του ∆ήµου.       
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Σας ενηµερώνουµε ότι απαιτήθηκε να γίνει επείγουσα µίσθωση ιδιωτικού φορτηγού µε βυτίο 
(υδροφόρο)  για την κατάσβεση των  δασικών πυρκαγιών  την 21η  Οκτωβρίου, στις περιοχές 
Κορωνάτο  και Βουνί  της ∆.Ε. Παλικής.   

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  µε την εκδήλωση των φαινοµένων µε τα ιδία µέσα που διαθέτει, αλλά και 
µε την µίσθωση ιδιωτικού υδροφόρου οχήµατος, συνέδραµε στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών για όσο χρόνο απαιτήθηκε. 
    Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 564/33218/23-10-

2017 απόφαση ∆ηµάρχου, και έγινε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ∆.Ε. Παλικής, 
µε µίσθωση  φορτηγού ανατρεπόµενου ωφελίµου φορτίου κατηγορίας από 6tn µέχρι και 17tn µε 
ωριαία δαπάνη 35€ και βυτίου αναρτώµενου ωφέλιµου φορτίου κατηγορίας πλέον των 0,5tn µε 
ωριαία δαπάνη 10€, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο Ληξούρι. 

 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 10 350,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 10 100,00 

    Σύνολο: 450,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 108,00 

    Συνολική ∆απάνη: 558,00 

 
 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, 
γίνεται από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία   
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης σε βάρος του Κωδ. Χρηµ.: 
ΚΑ 70.6262.12/2017.       
                                                                                                                 Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

                                                                                                                         Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                                             Πολιτικός Μηχανικός     
 
 
                                                                

Στην συνέχει θέτει προς έγκριση την 564/2017 απόφαση ∆ηµάρχου που έχει ως εξής :  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι 23 Οκτωβρίου 2017 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  33218 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 564 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ      
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 21 
Οκτωβρίου 2017   
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
4. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των 

υπηρεσιών του ∆ήµου       
5. Την αριθ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων  
6. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
7. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

8. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 
από τις δασικές πυρκαγιές τις 21-10-2017 στην ∆.Ε. Παλικής (περιοχές Κορωνάτο και Βουνί) και 
για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

9. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων 
και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές 
(σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές 
καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 
2017 

10. Την αριθ. πρωτ. 9132/30-3-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

Στην ∆.Ε. Παλικής Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn µε 35€/h και 
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 10€/h, ιδιοκτησίας 
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ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο 
ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ. 

 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 10 350,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 10 100,00 

    Σύνολο: 450,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 108,00 

    Συνολική ∆απάνη: 558,00 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
 
                    
                           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                 κ.α.α.  
 
                                   ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ  
                                                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 

      
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και 
Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) 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. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) την   αρίθµ.  564/ 23-10 -2017 απόφαση  ∆ηµάρχου. 

7) την µε αρίθµ. Πρωτ. 33458/24-10-2017 εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας 
8) την αρίθµ. 732/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης:                                                
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.  Εγκρίνει στο σύνολό τους   την  564/ 23-10 -2017 απόφασης   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   
απευθείας ανάθεση   µίσθωσης ιδιωτικού φορτηγού µε βυτίο (υδροφόρα)  για την κατάσβεση των 
δασικών πυρκαγιών στις 21 Οκτωβρίου 2017 στις περιοχές Κορωνάτο και Βουνί της ∆. Ε Παλικής. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 558,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 
70.6262.12  και τίτλο «Επείγουσες εργασίες λόγω εκτάκτων αναγκών Πολιτικής προστασίας ». 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    264 / 2017                                                                                        Α∆Α: 6ΡΛ8ΩΕ5-1∆Σ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο ΣτΕ (Πολεοδόµηση Λάσσης) 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο ΣτΕ (Πολεοδόµηση Λάσσης).»θέτει 
 υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  33003 / 18-10-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  
 δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου  η οποία η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

 Στις 4-10-2017 συζητήθηκε στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης της Μαριάνθης χήρας Νικολάου 
Μελισσαράτου, η οποία αφορά το ρυµοτοµικό σχέδιο του 2014 για τη Λάσση, όπως µας ενηµέρωσε το 
δικηγορικό γραφείο της κας Αγγελικής Χαροκόπου, η οποία από το έτος 2004 χειρίζεται αποκλειστικά και 
συστηµατικά τις εν λόγω υποθέσεις.  

Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου επειδή οι λόγοι που επικαλείται 
είναι γενικοί και είναι δυνατόν να ακυρώσουν το π.δ/µα αυτό. Εάν, ένας λόγος ακυρώσεως στο  δικόγραφο γίνει 
δεκτός από το ∆ικαστήριο, αρκεί για να ακυρωθεί το π.δ/µα για το ρυµοτοµικό σχέδιο της Λάσσης, για το οποίο 
έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από τον ∆ήµο επί πολλές δεκαετίες. Άρα ο ∆ήµος θα πρέπει να παρέµβει στην 
υπόθεση αυτή υπέρ του κύρους του προεδρικού διατάγµατος και για την απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως. 

Εποµένως, είναι αναγκαίο να ανατεθεί ο χειρισµός της σε δικηγόρο µε εξειδικευµένη γνώση και 
εµπειρία στο διοικητικό δίκαιο και ιδιαιτέρως σε υποθέσεις πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού δικαίου, λόγω της 
τεχνικής φύσεως της υποθέσεως και της σοβαρότητάς της. 

Το δικηγορικό γραφείο της κας Αγγελικής Χαροκόπου, όπως προαναφέρθηκε χειρίζεται την ως άνω 
υπόθεση στο σύνολο της από το έτος 2004 τουλάχιστον αλλά και παλαιότερες υποθέσεις για το ΣΧΕΠ και την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης της Λάσσης.  

Περαιτέρω έχει εµπειρία άνω των είκοσι πέντε ετών στον χειρισµό υποθέσεων διοικητικού δικαίου 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων 
και των αντίστοιχων διοικητικών αρχών, έχει 11ετή διδασκαλία σε µεταπτυχιακό τµήµα του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, ήταν εισηγήτρια και αξιολογήτρια υλικού διδασκαλίας στο Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, ενώ έχει 
χειρισθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα διοικητικά δικαστήρια άνω των 400 υποθέσεων, µεταξύ των 
οποίων πλείονες υποθέσεις χωροταξικού, πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού δικαίου. Το γραφείο της δε είναι 
στελεχωµένο µε δικηγόρους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων και εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους. Επειδή µε 
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του ∆ήµου µας, είναι απαραίτητο η Οικονοµική 
Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.  Για τους ίδιους λόγους στην ανωτέρω δικηγόρο µε την µε αριθ. 
229/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ανατέθηκε ο χειρισµός άλλων 11 οµοίων υποθέσεων.  

Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα παραπάνω και επειδή για την εν λόγω υπόθεση απαιτείται 
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία καλείται η Οικονοµική Επιτροπή: 

Να εγκρίνει την ασκηθείσα από την ως άνω δικηγόρο παρέµβαση µε αριθµό καταθέσεως 562/26-09-
2017 υπέρ του κύρους του π. δ/τος 334/23-10-2014. 

Να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ανωτέρω 
υπόθεση. Να παρασταθεί για τον ∆ήµο κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης ακυρώσεως, οποτεδήποτε 
προσδιορισθεί, και µετ’ αναβολήν. 

Να καταθέτει υποµνήµατα, αιτήσεις και δηλώσεις, να πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, 
αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, ακόµη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, η οποία είναι όµως 
απαραίτητη για την εκτέλεση και την περαίωση της ως άνω εντολής, και να διορίζει άλλους πληρεξούσιους 
δικηγόρους, υπογράφοντας οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί. 

Για την αµοιβή της πληρεξουσίου δικηγόρου για τον χειρισµό της ως άνω υποθέσεως θα ισχύουν οι 
νόµιµες αµοιβές σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  
Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 229/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
Την αρίθµ.733/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την αριθ. 33003/ 18-10-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Ορίζει τη δικηγόρο Αθηνών κ.  Αγγελική Χαροκόπου για τον  χειρισµό της αίτησης  ακύρωσης  της κ.  
Μαριάνθης χήρας Νικολάου Μελισσαράτου, η οποία αφορά το ρυµοτοµικό σχέδιο του 2014 για τη Λάσση   
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επειδή  απαιτείται λόγω της τεχνικής φύσεως της   υπόθεσης  και της σοβαρότητάς της  εξειδικευµένη γνώση και 
εµπειρία στο διοικητικό δίκαιο και ιδιαιτέρως σε υποθέσεις πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού δικαίου   και  
εγκρίνει την ασκηθείσα από αυτήν παρέµβαση  µε αριθµό καταθέσεως 562/26-09-2017 υπέρ του κύρους του π. 
δ/τος 334/23-10-2014. 
Β) Επίσης ορίζει τη δικηγόρο Αθηνών κ.  Αγγελική Χαροκόπου προκειµένου :  
α) Να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για τις ανωτέρω 
υποθέσεις. Να παρασταθεί για τον ∆ήµο κατά τη συζήτηση των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως, οποτεδήποτε 
προσδιορισθούν, και µετ’ αναβολήν. 
β) Να καταθέτει υποµνήµατα, αιτήσεις και δηλώσεις, να πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, 
δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, ακόµη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, η οποία είναι όµως 
απαραίτητη για την εκτέλεση και την περαίωση των ως άνω εντολών, και να διορίζει άλλους πληρεξούσιους 
δικηγόρους, υπογράφοντας οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί. 
γ)  Η αµοιβή της ως άνω  πληρεξουσίου δικηγόρου  καθορίζεται σύµφωνα µε  τις  νόµιµες αµοιβές όπως 
ορίζονται  στο άρθρο 58 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
δ) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 1.019,28 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και 
τίτλο «Αµοιβές νοµικών ,συµβολαιογράφων κ.λ.π». 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   265 / 2017                                                                             Α∆Α: 6ΥΓΧΩΕ5-ΤΡΕ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθ. 561/19-10-2017 απόφασης ∆ηµάρχου(Ορισµός δικηγόρου για 
παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων-Μεταβατική Έδρα Κέρκυρας). 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 5ο θέµα ηµερήσιας  

∆ιάταξης «Έγκριση της αριθ. 561/19-10-2017 απόφασης ∆ηµάρχου(Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων-Μεταβατική Έδρα Κέρκυρας )θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 
33128/19-10-2017 /561 απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αργοστόλι,19 Οκτωβρίου 2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ.:-33128- 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                 Αριθµ. Απόφασης: -561- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Παν. Βαλλιάνου 7  
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
                                                                   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 

                                                                Έχοντας υπόψη: 
 
1) Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, 
2) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010, 
3) Την από 22.10.2014 και µε αριθµό κατάθεσης ΑΚ40/9-9-2016 υπαλληλική προσφυγή-αίτηση του 
Γερασίµου Παυλάτου, η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων-
Μεταβατική έδρα Κέρκυρας, κατά την δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2017 
4) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου: 33047/18.10.2017 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   
 
     Παρέχουµε την εντολή – πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Κέρκυρας (Α∆ΣΠ 425) κα Αλεξάνδρα 
Ούστογλου, όπως παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων-Μεταβατική έδρα Κέρκυρας, 
κατά την δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2017 και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, κατά την 
συζήτηση της από 22.10.2014 και µε αριθµό κατάθεσης ΑΚ40/9-9-2016 υπαλληλικής προσφυγής-
αίτησης του υπαλλήλου Γερασίµου Παυλάτου του Ευαγγέλου  κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που 
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εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός Παναγή Βαλλιάνου αριθ. 7 και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον ∆ήµαρχο αυτού. 

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010. 

 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την µε αρίθ. πρωτ. 33047/18-10-2017 γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  
 
Την αριθ.561/2017 παραπάνω απόφαση ∆ηµάρχου: 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την  561/2017 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
       2. Παρέχει   εντολή – πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Κέρκυρας (Α∆ΣΠ 425) κα Αλεξάνδρα          
Ούστογλου, όπως παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων-Μεταβατική έδρα Κέρκυρας, 
κατά την δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2017 και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, κατά την 
συζήτηση της από 22.10.2014 και µε αριθµό κατάθεσης ΑΚ40/9-9-2016 υπαλληλικής προσφυγής-
αίτησης του υπαλλήλου Γερασίµου Παυλάτου του Ευαγγέλου  κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που 
εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός Παναγή Βαλλιάνου αριθ. 7 και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον ∆ήµαρχο αυτού. 

3.Η αµοιβή της δικηγόρου Κερκύρας κ. Αλεξάνδρα Ούστογλου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   266 / 2017                                                                  Α∆Α: 7ΑΦΝΩΕ5-91Ξ 
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  3 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 
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 
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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 

208 18/10/2017 2.500,00 Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκης Πολιτικής προστασίας 

209 23/10/2017 372,00 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ smart net greece ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΘΕΣΗΣ(POWER ∆ΕΚΤΗΣ GNSS) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

210 23/10/2017 425,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

211 23/10/2017 450,00 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Succesfull Marina Server,µεταφορά της 
βάσης δεδοµένων και ρύθµιση του νέου server 

212 23/10/2017 160,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΕΠ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

213 23/10/2017 8.000,00 Προμήθεια καθρεπτών οδών κ.λ.π 

214 23/10/2017 5.301,00 Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και τροχαίας 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος. 

Και λαµβάνοντας υπόψη: 
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. 
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                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  267  /  2017                                                          Α∆Α: ΩΕΝΤΩΕ5-0ΤΦ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της δίνει τον λόγο 
στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»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. 
έκθεση

ς 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Υ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υ 

421 10/07/2017 1200,00 

προµήθεια ειδών σίτισης 
απασχολούµενων σε δράσεις 
εκτάκτων αναγκών, πληγέντων 
κλπ. (Πολιτική Προστασία) 
βάσει του αριθ. 13199/09-05-
2017 εγγράφου πολιτικής 
προστασίας 70.6692 0,00 
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717 
11/10/201
7 

7.052,8
4 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1ου 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ 30.7336.01 347,22 

718 
11/10/201
7 

2.500,0
0 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Α/∆ 
Ε.ΚΕΚΚΑΤΟΥ ΣΤΟ 
ΛΟΥΓΚΑΝΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (26-
9/10/2017) 00.6421 1.602,81 

719 
11/10/201
7 

1.600,0
0 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ(Σ.ΚΟΡΚΟΥ)ΣΤ
Ο ΛΟΥΓΚΑΝΟ 
ΕΛΒΕΤΙΑΣ(26-30/10/2017) 10.6422 157,32 

720 
11/10/201
7 

4.560,0
0 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά 10.7134.00 4.346,00 

721 
11/10/201
7 

2.046,0
0 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά 10.7134.00 2.300,00 

722 
11/10/201
7 

2.996,0
3 
Ανταλλακτικά λοιπών 
µηχανηµάτων 35.6672 3,97 

723 
11/10/201
7 588,00 

Λοιπές προµήθειες ειδών 
γραφείου 10.6614 1.944,88 

724 
11/10/201
7 394,00 

Συντήρηση και επισκευή 
σκευών , επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού 10.6265 3.135,84 

725 
12/10/201
7 

2.130,3
2 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 281/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ 00.6463 274,69 

726 
13/10/201
7 

5.000,0
0 
Αµοιβές και προµήθειες 
τραπεζών. 00.6515 0,00 

727 
16/10/201
7 998,20 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ.ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 35.6262.18 551,24 

728 
16/10/201
7 124,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ 10.6462 1.462,59 

729 
18/10/201
7 541,26 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 10.6462 921,33 

730 
23/10/201
7 

1.652,7
5 

Μίσθωµα χώρου πάρκινγκ 
ακινήτου-αγροτεµαχίου στη 
Μελισσάνη (οφειλή έτους 2015 
& 2016) 70.8117.07 12.967,38 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης 
Νικόλαος. 

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
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-   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 

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ       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   268 / 2017                                                                  Α∆Α: 7Ν1ΑΩΕ5-9ΦΑ 
ΘΕΜΑ : 15η 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 5 o θέµα ηµερήσιας διάταξης : «15η Τροποποίηση 
Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  23-10-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου 
του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 
1. Μετά από σχετική τεχνική έκθεση του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας για την προµήθεια 

φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος αλκοολούχου αντισηπτικού για την υγιεινή στους παιδικούς 
σταθµούς και τα νηπιαγωγεία της Κεφαλλονιάς για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού 
ποσού 2.688,44 ευρώ (896,14 ευρώ για το έτος 2017 και 1.792,30 ευρώ για το έτος 2018), 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6631 µε τίτλο 
«Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» και διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 
ευρώ κατά 900,00 ευρώ. 

2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων πληρωµής µισθωµάτων 
ακινήτων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6232 µε 
τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων (Ενοίκιο ΚΕΠ ΣΑΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΜΑΛΩΝ- ΓΕΦ ΠΑΛΙΚΗΣ)» 
και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.300,00 ευρώ και του Κ.Α. 
Εξόδων 70.8117.11 µε τίτλο «Πληρωµή µισθωµάτων Π.Ο.Ε. (ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ)» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

3. Μετά από τακτοποίηση παραστατικών παγίας προκαταβολής προέδρων δηµοτικών και 
τοπικών ενοτήτων που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία και έλεγχο των απολογιστικών 
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στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν την παγία, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι 
µεταβολή: 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.17 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)» µε 
διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 17.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.18 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 
οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων (παγία προέδρων)» µε 
διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 48.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.02 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για επείγουσα 
αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)» µε 
διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 17.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.03 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για επείγουσες 
εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων 
(παγία προέδρων)» µε διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 14.000,00 ευρώ. 

4. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων 00.6223 µε τίτλο «Έξοδα 
κινητής τηλεφωνίας» και διαµορφωθέν πίστωση 8.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την ενίσχυση του µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

5. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων απόδοσης εισφορών και 
κρατήσεων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.: 

• Του Κ.Α. Εξόδων 00.8223.01 µε τίτλο «Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελµατιών κλπ» µε το ποσό των 50.000,00 ευρώ 

• Του Κ.Α. Εσόδων 4123.01 µε τίτλο «Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 
- ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%)» µε το ποσό των 35.000,00 ευρώ 

• Του Κ.Α. Εσόδων 4123.02 µε τίτλο «Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 
- ΦΟΡΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ. 

• Του Κ.Α. Εσόδων 4123.03 µε τίτλο «Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 
- ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%)» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

6. Μετά από σχετική τεχνική έκθεση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου µας που αφορά 
υπηρεσίες φροντίδας καθαρισµού στα κτίρια και τους χώρους των δηµοτικών τουαλετών για 
το χρονικό διάστηµα που αποµένει µέχρι τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6274 µε τίτλο «Υπηρεσίες 
φροντίδας καθαρισµού κτιρίων και χώρων δηµοτικών τουαλετών» και την εγγραφή πίστωσης 
4.280,00 ευρώ. 

7. Μετά από συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας και τον έλεγχο των απολογιστικών 
στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων προνοιακών επιδοµάτων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

15.6741.02 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, 
αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία 
AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 153.302,62 5.000,00 158.302,62 

15.6741.03 

Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - 
σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 8.326,77 2.800,00 11.126,77 
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15.6741.05 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 78.967,95 10.000,00 88.967,95 

15.6741.06 

Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 3.583,98 2.000,00 5.583,98 

15.6741.07 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών 
, τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 28.421,64 10.000,00 38.421,64 

15.6741.08 

Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών 
δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 55.198,34 5.000,00 60.198,34 

15.6741.09 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 262.723,96 55.000,00 317.723,96 

15.6741.10 

Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 73.519,33 15.000,00 88.519,33 

15.6741.11 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 8.326,77 50,00 8.376,77 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.182.029,44 104.850,00 2.286.879,44 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

0621 ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα 2.182.029,44 104.850,00 2.286.879,44 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.182.029,44 104.850,00 2.286.879,44 

 
8. Μετά από σχετική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για το έργο µε τίτλο 

«Ασφαλτόστρωση οδού στην θέση "Άγιος Ιωάννης" Τ.Κ. Νυφίου», παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής 
ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι 
εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς κατανοµή» και διαµορφωµένη πίστωση 60.000,00 ευρώ 
κατά 20.000,00 ευρώ και δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.18 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση 
οδού στην θέση "Άγιος Ιωάννης" Τ.Κ. Νυφίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ 
µε χρηµατοδότηση από τις Α.Π.Ε. 
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9. Μετά από συνεργασία µε το Τµήµα Προγραµµατισµού και το Κέντρο γυναικών του ∆ήµου 
µας, λαµβάνοντας υπόψη και την ανακατανοµή πιστώσεων της ΣΑΕΠ 022, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την µεταβολή των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν πίστωση 
µετά την παρούσα 
µεταβολή 

60.6221.01 
Ταχυδροµικά Τέλη 
Κέντρου Γυναικών 0,00 1.000,00 1.000,00 

60.6222.01 

Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 0,00 697,20 697,20 

60.6224.01 
Λοιπές επικοινωνίες 
Κέντρου Γυναικών 0,00 500,00 500,00 

60.6271 
Υδρευση δηµοτικών 
κτιρίων κλπ 492,00 2.000,00 2.492,00 

60.6273 

Φωτισµός και κίνηση 
(µε ηλεκτρισµό ή 
φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες 1.200,00 3.000,00 4.200,00 

60.6312 

Λειτουργικά - 
µεταβλητά έξοδα 
(κοινόχρηστα) 600,00 500,00 1.100,00 

60.6422 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση 
µετακινούµενων 
υπαλλήλων 1.000,00 1.200,00 2.200,00 

60.6431.01 

Έξοδα ενηµέρωσης 
και προβολής 
δραστηριοτήτων 
Κέντρου Γυναικών 0,00 5.000,00 5.000,00 

60.6441.01 

Συµµετοχές σε 
συνέδρια 
συναντήσεις και 
διαλέξεις Κέντρου 
Γυναικών 0,00 1.000,00 1.000,00 

60.6451.01 

Συνδροµές σε 
εφηµερίδες και 
περιοδικά Κέντρου 
Γυναικών 0,00 1.000,00 1.000,00 

60.6611.01 
Προµήθεια βιβλίων 
κλπ Κέντρου 0,00 1.000,00 1.000,00 
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Γυναικών 

60.6615.01 

Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 
Κέντρου Γυναικών 0,00 1.000,00 1.000,00 

60.6652.01 

Προµήθεια 
φωτογραφικού υλικού 
Κέντρου Γυναικών 0,00 500,00 500,00 

60.6653.01 

Προµήθεια 
κινηµατογραφικού 
υλικού Κέντρου 
Γυναικών 0,00 800,00 800,00 

60.6681.01 
Υλικά φαρµακείου 
Κέντρου Γυναικών 0,00 500,00 500,00 

60.6699.01 

Λοιπές προµήθειες 
αναλωσίµων Κέντρου 
Γυναικών 0,00 4.000,00 4.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.292,00 23.697,20 26.989,20 

          

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν πίστωση 
µετά την παρούσα 
µεταβολή 

1321.07 

Επιχορήγηση για τη 
λειτουργία Κέντρου 
Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης 
γυναικών θυµάτων 
βίας σε τοπικό 
επίπεδο 67.032,00 23.697,20 90.729,20 

  ΣΥΝΟΛΟ 132 67.032,00 23.697,20 90.729,20 

 
 
 

10. Μετά από συνεργασία µε το Τµήµα Προγραµµατισµού και τον έλεγχο των απολογιστικών 
στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων 60.7336.01 µε τίτλο «Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου Α' Φάση (∆ηµ. Γηροκοµείο)» και προκειµένου να καταχωρηθεί η 20η εντολή 
πληρωµής, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.22 µε τίτλο 
«Επιχορήγηση έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"-ΥΠOΥΡΓΕΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» και του Κ.Α. Εξόδων 60.7336.01 µε τίτλο «Ανέγερση του νέου 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου Α' Φάση (∆ηµ. Γηροκοµείο)» µε το ποσό των 311.886,90 
ευρώ. 

11. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α Εξόδων µετακινήσεων, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6422 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα , διαµονή 
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και ηµερήσια αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» και διαµορφωµένη πίστωση 
5.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

12. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων δηµοσιεύσεων, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση 
προκηρύξεων» και διαµορφωµένη πίστωση 11.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

13. Μετά την αριθµ. 192/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας περί έγκρισης 
συµπλήρωσης τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης της Π.Ι.Ν-Π.Ε Κεφαλληνίας µε τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όµιλο Πρόννων, για την υλοποίηση του έργου: 
«Εκσυγχρονισµός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας της ∆.Ε Ελειού-
Πρόννων, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014». (Αρ. 82-08/2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Ι.Ν), (Αρ. 62/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Κεφ/νιάς) σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος µας συµµετέχει µε το ποσό των 20.000,00 
ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.7326.05 µε τίτλο 
«Εργασίες περίφραξης-διάστρωσης και επιπεδοποίησης (προετοιµασίας τοποθέτησης 
χλοοτάπητα) γηπέδου Σκάλας ∆.Ε. Ελειου-Πρόννων» και την εγγραφή πίστωσης ύψους 
20.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. 

14. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων έργων και δράσεων που 
χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ και των αναγκών που προκύπτουν, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µεταβολή των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.18 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών ∆.Ε. Λειβαθούς» και διαµορφωµένη πίστωση 35.000,00 ευρώ κατά 1.600,00 ευρώ και 
ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.01 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης 
παιδικών χαρών» µε διαµορφωµένη πίστωση 23.142,27 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7332.04 µε τίτλο «Περίφραξη πλατείας Ατσουπάδων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.100 µε τίτλο «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωµάτων 
δηµοτικής οδού οικισµού Καπανδριτίου Τ.Κ. Ξενοπούλου και Κεντρικής Πλατείας Πόρου ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. 30.6662.16 µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων» και εγγραφή πίστωσης 14.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.05 µε τίτλο «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών στην ∆.Ε. Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)» µε το 
ποσό των 1.100,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.08 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας 
∆.Ε. Σάµης» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά 3.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 25.7326.18 µε τίτλο «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο "Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς"» µε το 
ποσό των 13.420,22 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7412.28 µε τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κοιν/των χώρων ∆. 
Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 11.336,92 ευρώ προκειµένου να τιµολογηθεί η 
9η εντολή πληρωµής του ανωτέρω έργου. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7325.04 µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων 
φωτιστικών για τον εξωτερικό χώρο έµπροσθεν του δικαστηρίου Αργοστολίου» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 7.130,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.46 µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
"ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ - Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"» και 
εγγραφή πίστωσης 2.685,10 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.06 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου έργου για την µελέτη 
"Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Άσσου-Ά Φάση Προγραµµατισµού"» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 2.685,10 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.07 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου έργου για την µελέτη 
"Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Φισκάρδου-Ά Φάση Προγραµµατισµού"» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 2.685,10 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.79 µε τίτλο «Μελέτη "Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης 
Βιώσιµης Κινητικότητας"» και διαµορφωµένη πίστωση 5.370,20 ευρώ.  
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• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 45.6261.01 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής και 
συντήρησης Ιερού Ναού και Οστεοφυλακίου ∆ραπάνου» και διαµορφωµένη πίστωση 
15.000,00 ευρώ κατά 13.000,00 ευρώ  

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.13 µε τίτλο «Προµήθεια ψυχρού 
ασφαλτοµίγµατος για συντήρηση οδοποιϊας» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ 
κατά 1.444,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 45.6661.01 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών συντήρησης και 
εξοπλισµού Ιερού Ναού και Οστεοφυλακίου ∆ραπάνου» και διαµορφωµένη πίστωση 
21.000,00 ευρώ κατά 12.000,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.08 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου έργου για την µελέτη 
"Ανακατασκευή κερκίδων ποδοσφαίρου και στεγάστρου κερκίδων, δηµοτικού γηπέδου 
κεραµειών"» και εγγραφή πίστωσης ποσού 2.237,58 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.16 µε τίτλο «Χρωµατισµός Παλαιού ∆ηµαρχείου» 
και διαµορφωµένη πίστωση 7.223,00 ευρώ κατά 223,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7332.06 µε τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΝΝΙΣ 
∆.∆. ΠΟΡΟΥ» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά 5.000,00 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.23 µε τίτλο «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στη θέση 
Ανδρέα Λιµένι Φισκάρδου ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 25.000,00 ευρώ.  

Με τις παραπάνω µεταβολές παρακαλούµε όπως εγκριθεί και η ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 
 

15. Μετά από αίτηµα του Τµήµατος Προµηθειών για την ανάγκη προµήθειας υλικών συντήρησης 
εγκαταστάσεων ύψους 1.500,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 
Εξόδων 20.6662.01 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας» µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ. 

16. Επειδή ο Κ.Α. Εξόδων 00.6142 µε τίτλο «Αµοιβές ορκωτών λογιστών» αφορά τις εργασίες 
λύσης και εκκαθάρισης δηµοτικών επιχειρήσεων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µετονοµασία του ανωτέρω Κ.Α. σε «Αµοιβές ορκωτών λογιστών για την λύση και εκκαθάριση 
δηµοτικών επιχειρήσεων». 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 77.885,95 ευρώ. 
                                                                 Αργοστόλι 23/10/2017 
 

Ο συντάξας                                                                                  Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης 
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). 
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• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    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:    269  / 2017                                                                    Α∆Α: 70ΠΙΩΕ5-ΕΟ7 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Γ ’ Τριµήνου 2017  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 6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Γ΄ 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. 
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.» 
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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 Γ΄ Τριµήνου 
του έτους 2017 όπως παρακάτω:  
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017 

Προϋπ/σµός 
Βεβαιωθέντ

α % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 
Τακτικά έσοδα 15.629.244,5

2 
11.725.030,2

2 
75,02 11.435.927,21 73,17 97,53 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

791.000,00 510.408,37 64,53 362.445,31 45,82 71,01 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

35.000,00 12.762,09 36,46 12.762,09 36,46 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.758.000,00 3.081.189,85 81,99 2.957.189,24 78,69 95,98 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.931.700,00 2.266.179,29 77,30 2.249.039,95 76,71 99,24 

5 
Φόροι και 
εισφορές 

371.000,00 248.950,75 67,10 248.950,75 67,10 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.684.544,52 5.564.704,87 72,41 5.564.704,87 72,41 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

58.000,00 40.835,00 70,41 40.835,00 70,41 100,00 

1 
Εκτακτα έσοδα 13.988.711,5

8 
4.051.543,97 28,96 3.518.977,80 25,16 86,86 

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 

1.286.643,81 1.126.411,05 87,55 1.126.411,05 87,55 100,00 
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λειτουργικών 
δαπανών 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

11.602.467,7
7 2.156.882,48 18,59 2.156.882,48 18,59 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

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

! 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

371.600,00 747.950,72 201,28 215.384,55 57,96 28,80 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

727.000,00 20.299,72 2,79 20.299,72 2,79 100,00 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 

2.015.732,64 6.726.508,12 333,70 2.392.179,62 118,68 35,56 

21 Τακτικά έσοδα 1.660.732,64 2.317.661,10 139,56 1.638.418,62 98,66 70,69 

22 
Έκτακτα έσοδα 355.000,00 4.408.847,02 

1.241,9
3 

753.761,00 212,33 17,10 

3 

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

5.729.449,28 5.561.331,55 97,07 472.255,35 8,24 8,49 

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 5.561.331,55 97,07 472.255,35 8,24 8,49 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

3.719.146,05 2.083.316,20 56,02 1.978.797,59 53,21 94,98 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.459.000,00 1.973.594,33 57,06 1.968.214,80 56,90 99,73 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

260.146,05 109.721,87 42,18 10.582,79 4,07 9,65 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

4.037.690,81      

 Σύνολα εσόδων 
45.119.974,8

8 
30.147.730,0

6 
66,82 19.798.137,57 43,88 65,67 

 
 
 

Υπόλοιπο Ταµείου 30/9/2017 : 4.557.509,90€ 

Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου 
Έκτακτα Ανειδίκευτα: 425.771,01€ 
Έκτακτα Ειδικευµένα: 2.853.282,57€ 
Τακτικά : 1.278.456,32€ 
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Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 

 
 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος Γεράσιµος    έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
33385/23-10-2017  Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων Γ’ Τριµήνου έτους 2017 η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                   Αργοστόλι,23 Οκτωβρίου 2017  
                                                                                                                                       Αριθµός πρωτ.: 33385 

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 
Γ` Τριµήνου έτους 2017 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 
30/9/2017 

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 20.289.924,85 19.282.440,39 105,22 13.410.793,00 66,10 12.168.621,54 12.100.144,99 59,64 90,23  

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.722.063,94 5.598.857,24 102,20 4.060.305,11 70,96 4.045.989,22 4.045.083,62 70,69 99,63  

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.282.040,34 1.232.034,08 104,06 661.230,92 51,58 590.061,00 570.247,31 44,48 86,24  

62 Παροχές τρίτων 2.947.130,44 2.609.773,76 112,93 1.843.458,80 62,55 1.752.236,60 1.722.074,85 58,43 93,42  

63 Φόροι - τέλη 168.288,69 95.980,30 175,34 74.204,84 44,09 74.122,49 74.122,49 44,04 99,89  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 290.147,46 186.283,68 155,76 116.426,59 40,13 90.559,66 89.929,76 30,99 77,24  

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

1.292.500,00 1.287.500,00 100,39 1.157.198,14 89,53 1.157.198,14 1.157.198,14 89,53 100,00  

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.342.640,61 1.101.249,20 121,92 511.349,34 38,09 305.861,90 291.396,29 21,70 56,99  

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 7.070.113,37 7.004.352,13 100,94 4.866.803,85 68,84 4.057.637,17 4.055.137,17 57,36 83,32  

68 Λοιπά Έξοδα 175.000,00 166.410,00 105,16 119.815,41 68,47 94.955,36 94.955,36 54,26 79,25  

7 Επενδύσεις 11.897.131,87 3.439.973,66 345,85 2.647.595,81 22,25 2.182.569,78 2.157.168,88 18,13 81,48  

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες παγίων 447.345,67 363.170,24 123,18 226.512,24 50,63 150.678,56 148.465,44 33,19 65,54  

73 Έργα 9.827.429,81 2.928.553,37 335,57 2.361.217,41 24,03 1.972.025,06 1.948.837,28 19,83 82,54  

74 Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.609.856,39 145.750,05 1.104,53 57.366,16 3,56 57.366,16 57.366,16 3,56 100,00  

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 12.500,00 2.500,00 500,00 2.500,00 20,00 2.500,00 2.500,00 20,00 100,00  

8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και προβλέψεις 12.839.809,39 7.348.257,58 174,73 0,00 0,00 5.122.225,47 5.021.004,61 39,10   

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.843.204,83 3.738.131,04 102,81 0,00 0,00 3.006.349,86 2.998.423,26 78,02 #DIV/0!  

82 Αποδόσεις 3.831.227,00 3.610.126,54 106,12 0,00 0,00 2.115.875,61 2.022.581,35 52,79 #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 93.108,77          

 Σύνολα δαπανών 45.119.974,88 30.070.671,63 150,05 16.058.388,81 35,59 19.473.416,79 19.278.318,48 42,73 120,05  
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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 A: 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% 

 
 

Πίνακας B: Έλεγχος Οικονοµικών αποτελεσµάτων του Γ` Τριµήνου 2017 µε βάση το εγκεκριµένο τροποποιηµένο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2017 (απόφαση 212//2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον Πίνακα 
Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 222165/20-9-2017 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  
Γ Τριµήνου 
2017 

8.305.181,00 378.199,15 28.568.753,14 26.696.513,16 3.345.628,28 
 

Εκτέλεση Π/Υ Γ 
Τριµήνου 2017 

8.499.086,23 472.255,35 23.835.828,38 19.278.318,48 2.528.278,09 
 

Ποσό 
απόκλισης από 

193.905,23 94.056,20 -4.732.924,76 7.418.194,68 817.350,19 2.685.269,92 
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στόχο 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  

2,33% 24,86% -16,56% 27,78% 24,43% 9,39% 

 
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 τρίτο 
Τρίµηνο του έτους. 
 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 497.250,97 362.445,31 -134.805,66 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 29.077,39 12.762,09 -16.315,30 

Α4.1.03 
(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
∆ικαιώµατα 2.755.150,40 2.957.189,24 202.038,84 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και 
Παροχή Υπηρεσιών 2.239.407,29 2.249.039,95 9.632,66 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  262.691,88 248.950,75 -13.741,13 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 44.669,15 40.835,00 -3.834,15 

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  288.864,32 215.384,55 -73.479,77 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 540.587,02 20.299,72 -520.287,30 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται 
για πρώτη φορά) 1.384.149,22 1.638.418,62 254.269,40 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που 
βεβαιώνονται για πρώτη φορά) 262.500,03 753.761,00 491.260,97 

  8.305.181,00 8.499.086,23 193.905,23 
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Στον παραπάνω δείκτη, στο Γ τρίµηνο του έτους σηµειώθηκε 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, µετά την έγκριση νοµιµότητας της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προχωρά 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 Αυγούστου 2017 φτάνει στο ποσό των 1.446.611,06€, 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 Αυγούστου που αναφέραµε, εµφανίζονται και ανείσπρακτες προς απόδοση στο 
∆ήµο οφειλές από ∆ηµοτικό Φόρο ποσού 128.207,92€ καθώς και από ΤΑΠ ποσού 87.745,27€ (συνολικά µαζί µε τα 
τέλη ποσό 1.662.564,25€).  
 
-Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) (22) όπου εµφανίζεται θετική απόκλιση λόγω των 
εισπραχθέντων, ποσού 753.761,00€ από την ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς για την πληρωµή λογαριασµών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ακινήτων 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 Γ τρίµηνο 
του έτους. 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 388.624,46 115.481,68 2.861,11 19.239,78 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 420.942,59 502.775,03 380,53 31.383,96 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 92.502,66 101.738,23 39,75 5.338,07 

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 30,79 
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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 48.492,33 189.003,22 

3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων Π.Ε 55.519,08 51.747,80 626,16 651,54 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 402.851,69 403.416,17 5.219,72 5.347,91 

3218.04 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 396.835,02 369.874,10 6.770,45 58.115,62 

3219.01 Λοιπά έσοδα 595.257,29 606.149,58 955,48 28.546,49 

3219.02 
Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων 1.079.471,14 1.079.985,34 1.656,44 67.751,63 

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 19.024,88 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων 
ΟΓΑ 4.613,50 4.703,30 0,00 20,16 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 136.144,84 146.054,33 995,28 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 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 156.599,02 157.265,67 0,00 782,46 

3219.11 Έσοδα από Παραβάσεις ΚΟΚ 294.729,02 284.209,90 2.440,11 4.296,62 

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 Καλιεργήσιµης 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 0,00 630,00 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 637.104,09 627.483,41 140.342,29 15.468,76 
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3219.23 
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις 3.375,45 3.377,17 0,00 656,00 

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 3.392,34 

3219.30 Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς απόδοση  783,08 905,16 0,00 9,90 

3219.31 Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 129,64 154,10 0,00 2,10 

 ΣΥΝΟΛΟ 321 5.664.940,04 5.610.117,24 210.867,63 470.891,22 

      

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 1.027,78 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 10.039,74 10.280,94 1,22 336,35 

 ΣΥΝΟΛΟ 322 64.509,24 66.157,25 2,45 1.364,13 

 ΣΥΝΟΛΟ 32 5.729.449,28 5.676.274,49 210.870,08 472.255,35 

 
Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσίασε στο Γ τρίµηνο θετική απόκλιση πάνω από 10%. 
Εισπρακτικά τα µεγαλύτερα ποσά εµφανίζονται από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης - αποχέτευσης, τέλη 
παρεπιδηµούντων καθώς και από έσοδα ενοικίων. Με τις ευνοϊκές ρυθµίσεις του άρθρου 52 του Ν.4438/2017 πολλοί 
οφειλέτες διακανόνισαν το χρέος τους είτε σε δόσεις, είτε αρκετοί µε εφάπαξ καταβολή ώστε να αφαιρεθεί το σύνολο 
των προστίµων και των έως τώρα προσαυξήσεων.  
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 της παραπάνω ευνοϊκότερης 
νοµοθετικής ρύθµισης η οποία θα ισχύει µέχρι και το µήνα Νοέµβριο. 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 Γ τρίµηνο αρνητική απόκλιση ύψους 16,56%. 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 65,06%, 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€.  
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Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό 27,78% 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 68,23%, 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, 
επίσης βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα (µε άλλο πρόσηµο όµως) µε την απόκλιση των αντίστοιχων εσόδων. 
Ακολούθως στην κατηγορία Πληρωµές Παρελθόντων Ετών (Β5), οι δαπάνες εµφανίζονται αυξηµένες κατά 17,65% 
(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 (323.988,00€). Στην κατηγορία των 
Μεταβιβάσεων σε Τρίτους (Β6), καταγράφεται θετική απόκλιση σε ποσοστό 23,39% λόγω κυρίως των µειωµένων 
αποδόσεων σε σχέση µε το στόχο στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ και στον ΟΚΑΠ, που αποδόθηκαν 1.370.833,31€ και 
312.500,01€ αντίστοιχα (απόκλιση µε το στόχο 20,07% και 61,30%). Στην κατηγορία αυτή αποδόθηκε στην ΚΕ∆ΗΚΕ 
ποσό 601.000,00€, ποσοστό 17,17% πάνω από το στόχο.  
 
Επισηµαίνεται τέλος ότι συνολικά οι µη κατανεµηµένες πιστώσεις εξόδων που προκύπτουν λόγω των 
τροποποιήσεων του προϋπολογισµού, επηρεάζουν θετικά τις αποκλίσεις διότι διευρύνουν συνολικά την διαφορά των 
πιστώσεων µε τις πραγµατοποιηθείσες πληρωµές. Συνεπώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού η οποία συµπεριλαµβάνει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις βασιζόµενη στα τελικά 
διαµορφωθέντα στοιχεία, θα παρουσιάζει διευρυµένες θετικές αποκλίσεις εξόδων. Αντίστοιχα οι µη κατανεµηµένες 
πιστώσεις στα έσοδα θα εµφανίζουν, αφού συµπεριληφθούν, και µεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις σε αυτά. Η 
ανάγκη για την παραπάνω αποσαφήνιση προκύπτει από το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την αλλαγή της 
στοχοθεσίας µέσα στη χρήση πάρα µόνο µια φορά ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού.  
Στο τρίµηνο που εξετάζεται, οι συνολικές µη κατανεµηµένες πιστώσεις των εσόδων υπολείπονται µε αυτές των 
εξόδων, κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τα παραπάνω αν συµπεριληφθούν στους στόχους θα επηρεάσουν θετικά το 
συνολικό αποτέλεσµα των κατηγοριών (κριτήριο σύνθετης απόκλισης). Επίσης στο κριτήριο των Ιδίων Εσόδων δεν 
εµφανίζονται κατά την εξέταση του Γ τριµήνου µη κατανεµηµένες πιστώσεις. 
 
Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» στο τέλος του Γ 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 24,43%. 
Αυτό αποτυπώνεται στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου κατά το τέλος του Γ τριµήνου (30/9/2017) 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 Γ τριµήνου η παραπάνω καθοριστική σχέση εµφανίζεται σε θετικά επίπεδα 9,39% 
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 Γ τριµήνου σε κάποιες βασικές κατηγορίες λογιστικών 
µεγεθών, εµφανίζουν το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές (στις 30/9/2017) στα 2.409.267,77€, το σύνολο 
των απαιτήσεων του ∆ήµου από τρίτους (Χρεώστες) στα 10.360.678,75€, ενώ το ύψος του συνολικού υπολοίπου των 
∆ανείων στα 7.641.811,10€. Σηµειώνεται ότι στο πρώτο εννεάµηνο του έτους ο ∆ήµος επιχορηγήθηκε για την 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε το ποσό των 909.370,91€ 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, 
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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 : 
 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης 
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  Γ΄  Τριµήνου του έτους 2017. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ   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 Γ” 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 Γ΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2017, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.629.244,52 11.725.030,22 75,02 11.435.927,21 73,17 97,53 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

791.000,00 510.408,37 64,53 362.445,31 45,82 71,01 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

35.000,00 12.762,09 36,46 12.762,09 36,46 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 

3.758.000,00 3.081.189,85 81,99 2.957.189,24 78,69 95,98 
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και δικαιώµατα 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.931.700,00 2.266.179,29 77,30 2.249.039,95 76,71 99,24 

5 Φόροι και εισφορές 371.000,00 248.950,75 67,10 248.950,75 67,10 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.684.544,52 5.564.704,87 72,41 5.564.704,87 72,41 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

58.000,00 40.835,00 70,41 40.835,00 70,41 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 13.988.711,58 4.051.543,97 28,96 3.518.977,80 25,16 86,86 

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 1.126.411,05 87,55 1.126.411,05 87,55 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

11.602.467,77 2.156.882,48 18,59 2.156.882,48 18,59 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

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

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

371.600,00 747.950,72 201,28 215.384,55 57,96 28,80 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

727.000,00 20.299,72 2,79 20.299,72 2,79 100,00 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

2.015.732,64 6.726.508,12 333,70 2.392.179,62 118,68 35,56 

21 Τακτικά έσοδα 1.660.732,64 2.317.661,10 139,56 1.638.418,62 98,66 70,69 

22 Έκτακτα έσοδα 355.000,00 4.408.847,02 1.241,93 753.761,00 212,33 17,10 

3 

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

5.729.449,28 5.561.331,55 97,07 472.255,35 8,24 8,49 

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 5.561.331,55 97,07 472.255,35 8,24 8,49 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

3.719.146,05 2.083.316,20 56,02 1.978.797,59 53,21 94,98 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.459.000,00 1.973.594,33 57,06 1.968.214,80 56,90 99,73 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

260.146,05 109.721,87 42,18 10.582,79 4,07 9,65 

5 
Χρηµατικό 
υπόλοιπο 4.037.690,81      



 1218 

προηγούµενου 
Έτους 

 Σύνολα εσόδων 45.119.974,88 30.147.730,06 66,82 19.798.137,57 43,88 65,67 

Υπόλοιπο Ταµείου 30/9/2017 : 4.557.509,90€ 

Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου 
Έκτακτα Ανειδίκευτα: 425.771,01€ 
Έκτακτα Ειδικευµένα: 2.853.282,57€ 
Τακτικά : 1.278.456,32€ 

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

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 
30/9/2017 

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 20.289.924,85 19.282.440,39 105,22 13.410.793,00 66,10 12.168.621,54 12.100.144,99 59,64 90,23  

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.722.063,94 5.598.857,24 102,20 4.060.305,11 70,96 4.045.989,22 4.045.083,62 70,69 99,63  

61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.282.040,34 1.232.034,08 104,06 661.230,92 51,58 590.061,00 570.247,31 44,48 86,24  

62 Παροχές τρίτων 2.947.130,44 2.609.773,76 112,93 1.843.458,80 62,55 1.752.236,60 1.722.074,85 58,43 93,42  

63 Φόροι - τέλη 168.288,69 95.980,30 175,34 74.204,84 44,09 74.122,49 74.122,49 44,04 99,89  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 290.147,46 186.283,68 155,76 116.426,59 40,13 90.559,66 89.929,76 30,99 77,24  

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

1.292.500,00 1.287.500,00 100,39 1.157.198,14 89,53 1.157.198,14 1.157.198,14 89,53 100,00  

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.342.640,61 1.101.249,20 121,92 511.349,34 38,09 305.861,90 291.396,29 21,70 56,99  

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 7.070.113,37 7.004.352,13 100,94 4.866.803,85 68,84 4.057.637,17 4.055.137,17 57,36 83,32  

68 Λοιπά Έξοδα 175.000,00 166.410,00 105,16 119.815,41 68,47 94.955,36 94.955,36 54,26 79,25  

7 Επενδύσεις 11.897.131,87 3.439.973,66 345,85 2.647.595,81 22,25 2.182.569,78 2.157.168,88 18,13 81,48  

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

447.345,67 363.170,24 123,18 226.512,24 50,63 150.678,56 148.465,44 33,19 65,54  

73 Έργα 9.827.429,81 2.928.553,37 335,57 2.361.217,41 24,03 1.972.025,06 1.948.837,28 19,83 82,54  

74 Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.609.856,39 145.750,05 1.104,53 57.366,16 3,56 57.366,16 57.366,16 3,56 100,00  

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

12.500,00 2.500,00 500,00 2.500,00 20,00 2.500,00 2.500,00 20,00 100,00  

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

12.839.809,39 7.348.257,58 174,73 0,00 0,00 5.122.225,47 5.021.004,61 39,10   

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.843.204,83 3.738.131,04 102,81 0,00 0,00 3.006.349,86 2.998.423,26 78,02 #DIV/0!  

82 Αποδόσεις 3.831.227,00 3.610.126,54 106,12 0,00 0,00 2.115.875,61 2.022.581,35 52,79 #DIV/0!  

83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων 
0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!  
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Π.Ο.Ε.  

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 93.108,77          

 Σύνολα δαπανών 45.119.974,88 30.070.671,63 150,05 16.058.388,81 35,59 19.473.416,79 19.278.318,48 42,73 120,05  

 

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

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     270 / 2017                                                            Α∆Α: 7Τ5ΚΩΕ5-∆48 

ΘΕΜΑ : Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ(α & β αποσπάσµατα ) ∆ιαγωνισµού για τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών 
στο Μουσείο του Ληξουρίου» 

                                                                                                                             
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούµενη  το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης :Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ(α & β αποσπάσµατα ) 
∆ιαγωνισµού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών στο Μουσείο του Ληξουρίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. 

πρωτ. 25953/28813/18-09-2017 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής του  ∆ιαγωνισµού  κ  
Ευάγγελου Κουφού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :   
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής  ότι µε το αρίθµ. πρωτ. 31436/5-10-
2017  σχετικό έγγραφο της η Οικονοµική Επιτροπή  καλεί την προσωρινά ανάδοχο  Εταιρία για την 
προσκόµιση των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών τα οποία αφού  προσκοµίσθηκαν   στην 
συνέχεια  ο  
Πρόεδρος  της Επιτροπής του  ∆ιαγωνισµού  κ  Ευάγγελος Κουφός  διαβιβάζει προς έγκριση στην 
Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 31667/12-10-2017 δεύτερο Πρακτικό τους για το εν λόγω έργο 
το οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχουν  του παραπάνω  2ου Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού (α & β αποσπάσµατα) επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση  του  έργου 
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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» προϋπολογισµού  29.500,00€  € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και την  κατακύρωση της σύµβασης  στον   προσωρινό   
µειοδότη  εταιρία µε την επωνυµία « ∆. & Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε» ο οποίος προσέφερε µέση 

τερµακτή έκπτωση ποσοστού επί τοις εκατό 38% επί του προϋπολογισµού του έργου.   
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία - Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   265 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  68/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: ΩΝ∆5ΩΕ5-ΚΦΑ) 
4) το  µε αρίθµ. 15338/23 -05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο εγκρίθηκε µε την 

173/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 66ΑΡΩΕ5-Ρ0Σ) 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 25953/28813/18-09-2017 Πρακτικό ΙΙ (α απόσπασµα ) 
6) το µε αρίθ. πρωτ. 31667/12-10-2017 Πρακτικό ΙΙ (β απόσπασµα) 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό τους α)   το µε αρίθ. πρωτ. 25953/28813/18-09-2017 Πρακτικό ΙΙ (α 

απόσπασµα ) 
και β) το µε αρίθ. πρωτ. 31667/12-10-2017 Πρακτικό ΙΙ (β απόσπασµα) της Επιτροπής του  
Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ εκτιµώµενης αξίας  23.790,32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
2. Κατακυρώνει  την σύµβαση στον    προσωρινό µειοδότη για την εκτέλεση  του  έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» την εταιρία µε την επωνυµία « ∆. & Κ. 
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε» ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση ποσοστού επί τοις εκατό 38% επί 
του προϋπολογισµού του έργου  σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

 3. Η παρούσα απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται , σε κάθε προσφέροντα  εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι τηλ. 2671360154) εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 
από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 

 
 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                 
                                                                                                                .Παπαδάτος Νικόλαος                                                            
                                                                                                  .   Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                                                                                                              Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                      
                                                                                                                 Ανουσάκης Νικόλαος                                    
   Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


