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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                    
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 
 της  33ης  (κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5η  Οκτωβρiου  2016 του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  5  η   Οκτωβρίου    του έτους 2016, ηµέρα   Τετάρτη       και ώρα 11 :30 το πρωί   , 
συνήλθε σε    κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  33789/4 -10-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι     (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                            
2. Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                            Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                               
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                        
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                             
 5.  Κωνσταντάκης   Άγγελος (αναπλ/τικό Μέλος)     
6. Ηλίας Κουρκουµέλης 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με τον  αριθ. πρωτ. 33783/4-10-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις 5-10-2016  µε µοναδικό θέµα :  
 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος – Αναµόρφωση Προϋπολογισµού και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆.Σ (κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ διότι σύµφωνα µε τη  251/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής πρέπει να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης εκπροσώπησης του ∆ήµου στο Συµβούλιο της Επικρατείας) 
Εισήγηση: Οικονοµική Υπηρεσία. 
Καλείστε να αποφασίσετε για το κατεπείγον της  και της συνεδρίασης. 

Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία  αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
της πρόσκλησης και  για την συνεδρίαση στο σύνολό της. (Σοφία Γαρµπή - Ιωάννης  Λυκούδης-  Αλυσανδράτος 

Σταύρος Γεράσιµος -  Κωνσταντάκης   Άγγελος- Ηλίας Κουρκουµέλης ).  

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της πρόσκλησης και της συνεδρίασης  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ .     

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   254/ 2016                                                                Α∆Α: Ψ1ΥΑΩΕ5-ΣΕ3 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
                                                                                                                                                                                                       
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,  εισηγούµενη το  θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος  
οικ. έτους  2016-  Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
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Συµβούλιο»    Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  5-10-2016  εισήγηση  του Υπαλλήλου  του   Τµήµατος  
Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφίας Κουστουµπάρδη   θεωρηµένη από τον 
Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Μαντζουράτο Θεόδωρο  η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  

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

 
 

1. Μετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου 
µας στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την συζήτηση αιτήσεων ακυρώσεων και αναστολής κατά 
του δήµου µας, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του σχετικού κωδικού εξόδων του 
Προϋπολογισµού. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο 
παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ. 
 

2. Για την εκτέλεση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής που είναι σε εκκρεµότητα παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6116 µε τίτλο «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» 
µε το ποσό των 13.000,00 ευρώ. 
 

3. Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την ανάγκη µετεγκατάστασης 
τριών περιπτέρων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου λόγω της επικείµενης έναρξης εκτέλεσης 
των εργασιών του δηµοπρατηµένου δηµόσιου έργου µε τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – 
Πλατεία Βαλλιάνου», που βρίσκονται εντός του χώρου εκτέλεσης του έργου, και που εµποδίζουν 
την υλοποίησή του σύµφωνα µε τη µελέτη, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 35.6262.14 µε τίτλο «∆απάνες µετεγκατάστασης περιπτέρων Κεντρικής Πλατείας 
Αργοστολίου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ. 
 

4. Μετά από την έκδοση νέων εντολών κατανοµής εξουσιοδότησης πληρωµής της Σ.Α.-Ε069 από το 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για το έργο µε αριθµό 2014ΣΕ06900002 και τίτλο 
«∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων, λόγω του 
σεισµού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ποσού 214.517,27 ευρώ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω 
µεταβολή πίστωσης των κάτωθι Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων: 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.28 µε τίτλο «Επιχορήγηση του έργου "κατεδαφίσεις-
καθαιρέσεις-υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 26ης Ιανουαρίου 
2014"» µε το ποσό των 214.517,27 ευρώ προκειµένου η διαµορφωµένη πίστωση να ανέλθει στο 
ποσό των 360.000,00 ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 69.7422.01 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς β΄ φάση» µε το ποσό των 36.385,43 ευρώ µε χρηµατοδότηση από το 
Υπουργείο Υποδοµών προκειµένου η διαµορφωµένη πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 97.808,78 
ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 69.7422.02 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς δ΄ φάση» µε το ποσό των 57.784,51 ευρώ µε χρηµατοδότηση από το 
Υπουργείο Υποδοµών προκειµένου η διαµορφωµένη πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 
141.843,89 ευρώ. 
-Την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 70.7422.06 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς στ΄ φάση» κατά 0,01 ευρώ δεδοµένου ότι θα χρηµατοδοτηθεί από το 
Υπουργείο Υποδοµών.  
- Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 69.7422.03 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 
στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς στ΄ φάση» µε εγγραφή πίστωσης 120.347,33 ευρώ και χρηµατοδότηση 
από το Υπουργείο Υποδοµών. 
Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016. 
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5. Με τις µεταβολές που επήλθαν στην µισθοδοσία εφαρµόζοντας το νέο µισθολόγιο θα χρειαστούν 
κάποιοι Κ.Α. Εξόδων µεταβολή. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 
 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν πίστωση 
µετά την παρούσα 

µεταβολή 

00.6053.04 
Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων - ΤΕΑ∆Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 671,28 120,00 791,28 

00.6053.06 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕ∆Ε Κ.Σ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.119,80 50,00 2.169,80 

00.6053.07 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕ∆Ε ΚΥΤ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 684,00 50,00 734,00 

00.6053.08 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων - ΤΣΜΕ∆Ε 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 477,00 80,00 557,00 

00.6121 

Αντιµισθία αιρετών-έξοδα 
παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/10, 
άρθρα 230,242 και 248 Κ∆Κ) 154.368,00 -16.000,00 138.368,00 

10.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 1.240.000,00 48.000,00 1.288.000,00 

10.6021.00 

Τακτικές αποδοχές διοικητικού 
προσωπικού (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα- προσωπικό αορίστου 
χρόνου )  236.718,00 -10.000,00 226.718,00 

10.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 154.659,00 8.200,00 162.859,00 

10.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 34.088,00 2.500,00 36.588,00 
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10.6051.05 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Κ.Σ.Κ.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 13.650,00 650,00 14.300,00 

10.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 3.380,00 160,00 3.540,00 

10.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΥΠΕΡ ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 76,00 50,00 126,00 

10.6051.10 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΕΟΠΥΥ 1.220,00 80,00 1.300,00 

15.6011.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 135.165,60 4.000,00 139.165,60 

15.6021.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) αορίστου χρόνου 55.260,00 800,00 56.060,00 

15.6021.02 
Τακτικές αποδοχές σχολικών 
φυλάκων 59.000,00 1.000,00 60.000,00 

15.6021.03 
Τακτικές αποδοχές καθαριστριών 
Α΄/βάθµιας & Β΄/βάθµιας εκπ/σης 87.000,00 -15.000,00 72.000,00 

15.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.305,00 100,00 2.405,00 

15.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 12.030,00 500,00 12.530,00 

15.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.175,00 200,00 2.375,00 
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15.6051.04 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 970,00 150,00 1.120,00 

15.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΥΠΕΡ ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2.000,00 150,00 2.150,00 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 267.000,00 66.000,00 333.000,00 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 320.000,00 32.000,00 352.000,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δω΄ρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 138.402,00 -9.020,00 129.382,00 

20.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 33.330,00 10.000,00 43.330,00 

20.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 7.200,00 2.500,00 9.700,00 

20.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 7.550,00 -2.000,00 5.550,00 

20.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  87.835,00 14.500,00 102.335,00 

20.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 42.100,00 -5.000,00 37.100,00 
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30.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 906.700,00 -56.000,00 850.700,00 

30.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 375.480,00 -20.000,00 355.480,00 

30.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 89.850,00 -9.000,00 80.850,00 

30.6051.04 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 483,00 60,00 543,00 

30.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 38.634,00 5.000,00 43.634,00 

30.6051.07 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 6.775,00 1.000,00 7.775,00 

30.6051.08 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 3.895,00 1.500,00 5.395,00 

30.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΥΠΕΡ ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 220,00 50,00 270,00 

30.6051.10 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΕΟΠΥΥ 3.532,00 150,00 3.682,00 

30.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  98.303,00 -2.000,00 96.303,00 

35.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 101.434,00 27.000,00 128.434,00 
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35.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 9.060,00 4.000,00 13.060,00 

35.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.224,00 1.000,00 3.224,00 

35.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 3.895,00 2.200,00 6.095,00 

35.6051.08 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 875,00 80,00 955,00 

35.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 28.563,00 1.200,00 29.763,00 

40.6011.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 203.823,72 -6.000,00 197.823,72 

40.6051.04 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 3.745,00 600,00 4.345,00 

40.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΥΠΕΡ ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 500,00 30,00 530,00 

40.6051.10 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΕΟΠΥΥ 7.600,00 600,00 8.200,00 

45.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 14.000,00 -4.000,00 10.000,00 

45.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  5.616,00 260,00 5.876,00 
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50.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 121.930,00 -75.000,00 46.930,00 

50.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 15.241,00 -8.000,00 7.241,00 

70.6031.05 
Πάγια Αντιµισθία ∆ικηγόρου µε 
σύµβαση Ι.∆. Αορίστου χρόνου 26.712,00 450,00 27.162,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.170.524,40 0,00 5.170.524,40 

 
 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
338.110,08 ευρώ.  
          Ο συντάξας                                                          Ο Προϊστάµενος  

Κουστουµπάρδη Σοφία                               Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  τα παρακάτω: Για  την 1η ενότητα  και εφόσον δεν υπάρχει η πρόθεση 
από την ∆ηµοτική Αρχή  να συζητηθούν στην Οικονοµική Επιτροπή   και να  απαντηθούν επί της ουσίας τα 
ζητήµατα που αναφέρονται στις  αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής των δηµοτών  από την  Τεχνική 
Υπηρεσία και τον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο Τεχνικών Έργων προκειµένου τα Μέλη της Επιτροπής για να 
διαµορφώσουν  άποψη, δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
Για την 2η ενότητα  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για το τι υποθέσεις  αφορούν τα 
αναφερόµενα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής.   
Για την 3η ενότητα  ψηφίζει ΚΑΤΑ γιατί δεν έχει ενηµέρωση για τις θέσεις της µετεγκατάστασης των 
περιπτέρων και επί πλέον από ότι γνωρίζει δεν έγινε κανένας διάλογος µε τους ιδιοκτήτες των περιπτέρων  
για τις απόψεις τους στο εν λόγω θέµα. 
Για την 4η ενότητα  προτείνει να διεκδικήσει ο ∆ήµος άµεσα όλο το ποσό  του ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων 
χιλιάδων Ευρώ που δικαιούται  για να προβεί  τις κατεδαφίσεις και τις αναστηλώσεις των κτιρίων από τους  
σεισµούς  του 2014  και ψηφίζει την πρότασή του. 
Τέλος για την 5η ενότητα σχετικά τις µεταβολές της µισθοδοσίας καταψηφίζει την εισήγηση γιατί  
περιλαµβάνονται  µειώσεις στους µισθούς των εργαζοµένων. 
 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος– Ιωάννης 
Λυκούδης—Κωνσταντάκης Άγγελος  και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
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• την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     

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

του Προϋπολογισµού 2016. 

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

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                           
   Σοφία Γαρµπή    
    Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


