
                                                                                                           
                                                                                                                            
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  33 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  10  η  ∆εκεµβρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   ∆εκεµβρίου   του έτους 2015, ηµέρα   Πέµπτη   και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ     46848/7 -12-2015 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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                            
3. Ανουσάκης Νικόλαος  (ΑΠΩΝ  στις   377-378-379 & 382/2015 )                      Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                   
4. ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                           Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                        
5. Γκισγκίνης Νικόλαος  
6. Ζαπάντης Ανδρέας      

    ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  377   / 2015                                                             Α∆Α: Ω∆Ρ∆ΩΕ-Κ44                  
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 1049/8-11-2015 απόφασης ∆ηµάρχου για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 
933 του ΚΠολ∆, αίτησης αναστολής άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού 
επιµελητή .                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το παρακάτω θέµα  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
 Έγκριση της 1049/8-11-2015 απόφασης ∆ηµάρχου για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης 
αναστολής άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή . 
Τα παρόντα Μέλη της Επιτροπής (Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  –Ζαπάντης Ανδρέας –Γκισγκίνης Νικόλαος 
και Λυκούδης ∆ιονύσιος )  οµόφωνα εγκρίνουν  την συζήτηση του. 
 
 Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , εισηγούµενη το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση της 1049/8-11-2015 
απόφασης ∆ηµάρχου για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης αναστολής άρθρου 933 του 
ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθ. πρωτ.  
47000/8-12-2015 εν λόγω  απόφαση του κ.  ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αργοστόλι  08/12/2015 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                            Αριθµ. Πρωτ.: 47000 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                             Αριθµ. Απόφασης: 1049 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Π. 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) Το από 23.11.2015 κατασχετήριο έγγραφο του Σταύρου Καρούσου  
4) Την µε αριθ. πρωτ. : 46991/8-12-2015 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
α) Εγκρίνουµε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου 
Καρούσου του Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 
κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού» ως τρίτης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης, β) Εγκρίνει την άσκηση του 
ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής, από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά του Σταύρου Καρούσου του Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του 
από 23.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία 
«∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» ως τρίτης καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης, γ) 
∆ίνουµε την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ.Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως 
ασκήσει τα ως άνω ένδικα βοηθήµατα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δ) ∆ίνουµε την εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής, ε) Ορίζουµε τον 
δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Μανώλη Καλαιτζή για την επίδοση των ως άνω ένδικων 
βοηθηµάτων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στον κ. Σταύρο Καρούσο. 
 Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 58 του ν. 3852/2010. 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  
 

Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την ίδια τοποθέτηση  που κατέθεσε  και στην 374/2015 σχετική απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  Επειδή έχει ξαναέλθει αυτό το θέµα στην Οικονοµική 
Επιτροπή και αφορά υπόθεση από το 2008 δηλαδή την έκδοση δύο τόµων του Συνεδρίου Μαρίνου Αντύπα , ο 
άνθρωπος αυτός ένας βιοπαλαιστής που κάνει αυτές τις δουλειές δεν έχει πληρωθεί . Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή 
έπρεπε να τον έχει πληρώσει εφόσον υπάρχουν τα τιµολόγια και οι τόµοι των Πρακτικών είναι τυπωµένοι. Εµείς 
είµαστε ΚΑΤΑ της εισήγησης να συνεχιστούν τα ένδικα µέσα  , προτείνουµε να πληρωθεί άµεσα η οφειλή και 
ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης ∆ιονύσιος και 
Ζαπάντης Ανδρέας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  1049/8-12-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  . 
 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  1049/8-12-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης 
αναστολής άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή και αναλυτικά:  
1) την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου 

του Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 
κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» ως τρίτης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης,  

2)  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου του Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης 



αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας 
της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» ως τρίτης καθώς και κάθε 
άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης, 

3)  ∆ίνει  εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια 
όπως ασκήσει τα ως άνω ένδικα βοηθήµατα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  

4) ∆ίνει  την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια 
όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την 
συζήτηση της προσωρινής διαταγής, 

5)   Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Μανώλη Καλαιτζή για την επίδοση των ως 
άνω ένδικων βοηθηµάτων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στον κ. Σταύρο Καρούσο. 

6)  Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
7) Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-

08-2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    378  / 2015                                                                      Α∆Α: ΩΗ7ΙΩΕ5-6ΞΖ    
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικoύ  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών  
ανάδειξης αναδόχου  για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 2016-2017 . 
 
Στη συνέχεια η  Πρόεδρος , εισηγούµενη   το  7ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικoύ  Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για την  Υπηρεσία 
ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017 έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
την µε το µε αριθ. πρωτ : 46606/4-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής   ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης 
προσφορών υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017 το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. Πρωτ. 46665/04-12-2015 Πρακτικό  της Επιτροπής  ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών για την εξέταση της  παραπάνω ένστασης  η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µετά το πέρας του ∆ιαγωνισµού και  αναλυτικά έχει ως 

εξής:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού  ,  την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το 
46606/4-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την ανάδειξη ως µειοδότη για την  Υπηρεσία ασφάλισης 



οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017 την εταιρεία µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» η οποία κατέθεσε προσφορά µε την υψηλότερη έκπτωση ποσοστού 13,87% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης ( 25.400,00 €) δηλαδή το ποσό των 21.877,00 € µε Φ.Π.Α   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Επαναλαµβάνουµε και πάλι ότι αυτό που καθορίζει το αποτέλεσµα 
ενός διαγωνισµού είναι η µελέτη , εµείς είχαµε βάλει τις ενστάσεις που είχαµε µε τις µελέτες όπως δοµούνται σε σχέση 
µε το κόστος και σε σχέση µε τα στοιχεία που είχαµε ζητήσει. Αυτό που γίνεται σήµερα έγινε κάτω και από την δική 
µας πίεση ως Λαϊκή Συσπείρωση και αφορά µόνο τα οχήµατα και όχι και τα κτίρια του ∆ήµου, εµείς θα το ψηφίσουµε 
µε την επιφύλαξη που έχουµε βάλει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:   Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   -Αλυσανδράτος Σταύρος  
Γεράσιµος  και Ζαπάντης Ανδρέας.                                                                                                                                                                                                                                      
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το µε αριθ. Πρωτ. 46606/4-12-2015  Πρακτικό Επιτροπής  
3)την    232 /2015 απόφαση ∆. Σ  (έγκριση µελέτης) 
4) την  365/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης). 
5)  Και την  εισήγηση  της Προέδρου  :   
  
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το µε αριθ. πρωτ. 46604/4-12-2015  Πρακτικό   της Επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 
αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το 2015 επιλογής αναδόχου για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017. 

2. Ανακηρύττει  µειοδότη του διαγωνισµού για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017 , την εταιρεία µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» η οποία κατέθεσε 
προσφορά µε την υψηλότερη έκπτωση ποσοστού 13,87% επί του προϋπολογισµού της µελέτης συνολικού ποσού ( 
25.400,00 €) , δηλαδή το ποσό των 21.877,00 € µε Φ.Π.Α  . 

              3.Μετά τον έλεγχο  της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  όπως και οι λοιπές αποφάσεις,  
κοινοποιούνται στους διαγωνιζόµενους µε τηλεοµοιοτυπία και προσκαλείται ο µειοδότης να προσέλθει εντός δέκα 
(10) ηµερών στα γραφεία του ∆ήµου για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σε αυτές 
τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ 
αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/80 κυρώσεις. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    379  / 2015                                                                                 Α∆Α: ΩΚΜ4ΩΕ5-1ΕΛ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικoύ  (εξέταση ένστασης  )Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης 
προσφορών υπηρεσιών για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 2016-2017 . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Στη συνέχεια η  Πρόεδρος , εισηγούµενη   το  6ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικoύ  (εξέταση 
ένστασης  )Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για την  Υπηρεσία 
ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017 έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
την µε το µε αριθ. πρωτ : 46528/4-12-2015 ένσταση της κ. Μαρίας ∆ιλάλου  για την διεξαγωγή του παραπάνω 
∆ιαγωνισµού η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 

 



 

 

 

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος  θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. Πρωτ. 46665/04-12-2015 Πρακτικό  της Επιτροπής  ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών για την εξέταση της  παραπάνω ένστασης  η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µετά 

το πέρας του ∆ιαγωνισµού και  αναλυτικά έχει ως εξής:  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού  την απόρριψη της 46528/4-12-2015 ένστασης που 
κατατέθηκε από την κ. Μαρία ∆ίλαλου κατά της διεξαγωγής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού ,  την κατακύρωση του 
∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το 46606/4-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την ανάδειξη ως µειοδότη 
για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017 την εταιρεία µε 
την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» η οποία κατέθεσε προσφορά µε την την υψηλότερη έκπτωση 13,87% επί 
του προϋπολογισµού της µελέτης ( 25.400,00 €) δηλαδή το ποσό των 21.877,00 € µε Φ.Π.Α   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω : Εµείς πιστεύουµε ότι µπορούσε να δοθεί περαιτέρω παράταση 
εφόσον µε πρωτοβουλία της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού δόθηκε παράταση σαράντα πέντε λεπτών  µπορούσε να δοθεί 
παράταση και µέχρι τουλάχιστον µισή ώρα πριν το τέλος του ωραρίου των υπαλλήλων λόγω της απεργίας . Εµείς 
ψηφίζουµε να γίνει αποδεκτή η ένσταση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης διευκρινίζει ότι επειδή στην ένσταση ζητείται  η αναβολή του ∆ιαγωνισµού και όχι η 
παράταση του , ψηφίζει την απόρριψη της.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:   Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   - Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  
Και  Ζαπάντης Ανδρέας . 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το µε αριθ. Πρωτ.46665 /4-12-2015  Πρακτικό Επιτροπής  
3) το µε αριθ. Πρωτ. 46606/4-12-2015  Πρακτικό Επιτροπής  
4)την    232 /2015 απόφαση ∆. Σ  (έγκριση µελέτης) 
5) την  365/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης). 
6) την     378  /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
7)  Και την  εισήγηση  της Προέδρου  :   
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το µε αριθ. πρωτ. 46665/4-12-2015  Πρακτικό   της Επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 
αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών για το 2015 για την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της διεξαγωγής 
του ∆ιαγωνισµού για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
2016-2017. 
2.Απορίπτει την  µε αριθµ. πρωτ. 46528/4-12-2015 ένσταση της κ. Μαρίας ∆ίλαλου ως  εκπρόσωπου της  εταιρείας 
INTERLIFE AEΓΑ. 
3. Την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και την ανάδειξη µειοδότη  σύµφωνα µε το 46606/4-12-2015 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την  Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
2016-2017 την εταιρεία µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» η οποία κατέθεσε προσφορά µε την την 
υψηλότερη έκπτωση 13,87% επί του προϋπολογισµού της µελέτης ( 25.400,00 €) δηλαδή το ποσό των 21.877,00 € µε 
Φ.Π.Α  . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    380 / 2015                                                Α∆Α: 7ΕΝΒΩΕ5-7ΝΟ          
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. 
«∆ιαρκής επιµόρφωση (e-learning )Τµήµατος Προµηθειών για την διαχείριση ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  8 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση   δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων>>.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
την µε αριθµ. πρωτ. 45970/ 30-11-2015 εισήγηση  του στην οποία αναφέρει τα εξής:  
Aργοστόλι : 30.11.2015 
` Αριθ. Πρωτ.:45970 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, 
τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου 
πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 
τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 τουν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη 
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου δηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και 
υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, 



απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής διοίκησης. Για τους 
λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη 
υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, 
µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου 
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική 
δαπάνη. 
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: 
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και 
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών». 
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, 
σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των 
δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται 
άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/:Π∆ΣΜ/28.02.2014) 
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα 
τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφασηανάληψης υποχρέωσης µε την οποία 
εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει 
απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, 
καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωσητµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα 
του ενός οικονοµικά έτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Εργασίας «∆ιαρκής Επιµόρφωση(elearning) 
Τµήµατος Προµηθειών για την διαχείριση ΕΣΗ∆ΗΣ» (σηµειώνεται ότι για τα εξελισσόµενα πληροφοριακά 
συστήµατα παρεχόταν έως τώρα τηλεφωνική υποστήριξη από το αρµόδιο υπουργείο(Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου), αλλά πλέον η υπηρεσία αυτή –help desk- δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήµατα όλων 
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης) , συνολικού ποσού 2.952,00€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους 
πόρους. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 2.952,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης 
της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 246,00€. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και 
εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται 
σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης τουτρέχοντος έτους. 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης 
ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.952,00€) για την υλοποίηση της εργασίας «∆ιαρκής 
Επιµόρφωση(e-learning) Τµήµατος Προµηθειών για την διαχείριση ΕΣΗ∆ΗΣ» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015 
και 2016 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2015 διακόσια σαράντα έξι ευρώ (246,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 του προϋπολογισµού του 
τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» το 
οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα 
- στο έτος 2016 ποσό δύο χιλιάδες επτακόσια έξι ευρώ (2.706,00€) από ίδια έσοδα. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι η τεχνική υποστήριξη από τον δηµόσιο φορέα συνήθως δεν είναι επαρκής και 
εποµένως θεωρεί λογικό να υπάρχει συνεργασία µε  µια εξειδικευµένη εταιρία για να υποστηρίξει τις ανάγκες των 
υπηρεσιών και δηλώνει ότι θα ψηφίσει το εν λόγω θέµα. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς καταρχήν δεν αµφιβάλουµε όσον αφορά το πρόβληµα που 
έχει προκύψει , αυτό το θεωρούµε δεδοµένο, αυτό όµως δείχνει και µια συνολική παρέµβαση του κράτους ,δηλαδή το 
πώς αντιµετωπίζει τους ∆ήµους αλλά και τους υπόλοιπους φορείς της γενικής διοίκησης που ενώ βάζει διαδικασίες 
και προαπαιτούµενα δεν έχει τις απαραίτητες υποδοµές και την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να µπορέσουν αυτά να 
ολοκληρωθούν. 
Όµως θα έπρεπε να γίνει µία παρέµβαση από πλευράς ∆ήµου στο Υπουργείο µήπως µπορέσει να λυθεί στα πλαίσια 
του κρατικού µηχανισµού µε την έννοια και να µειωθεί το κόστος και η εξυπηρέτηση και η ενηµέρωση να είναι έγκυρη 
και να µην απευθυνόµαστε σε µια ιδιωτική εταιρία που έχει µια τεχνογνωσία αλλά στο ίδιο το κράτος που 



διαµορφώνει τις διαδικασίες. Όσον αφορά την διαδικασία που επιλέχτηκε αυτή η εταιρία,  έπρεπε από πλευράς 
∆ήµου να υπάρχει µια δηµόσια ανακοίνωση που να ζητάει προσφορές και ας µη προσέλθει καµιά εταιρία αλλά µόνο 
η συγκεκριµένη. Για τους παραπάνω λόγους εµείς ψηφίζουµε την πρότασή µας που είναι :  Να εξαντληθεί  η 
διαδικασία παρέµβασης από πλευράς ∆ήµου στο υπουργείο και αφού εξαντληθεί και έχουµε αυτή την απάντηση , 
µετά να πάµε σε άλλη διαδικασία. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :     Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης Νικόλαος – 
Ζαπάντης Ανδρέας  και Λυκούδης ∆ιονύσιος .                                                                                                                                                                                       

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) την  1449/30-11-2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την   δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(2.952,00€) για την υλοποίηση της εργασίας «∆ιαρκής Επιµόρφωση(e-learning) Τµήµατος Προµηθειών 
για την διαχείριση ΕΣΗ∆ΗΣ» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015 και 2016 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2015 διακόσια σαράντα έξι ευρώ (246,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 του  
προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  381  / 2015                                                        Α∆Α: 6ΒΥΓΩΕ5-ΠΘ1 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  9 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 
τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1442 26/11/2015 14.885,83 

Μελέτη (ΈΡΓΑ ∆ΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ) απορροής 
ρεµάτων -µισγάγγειων περιοχής σχεδίου 
πόλεως Αγίας Ευφηµίας  30.7413.32 0,00 

1443 26/11/2015 13.168,00 

Εργασίες αποκατάστασης της βατότητας 
του αγροτικού οδικού δικτύου από 
πληµµυρικά φαινόµενα (Πολιτική 
Προστασία)αριθ. 45592/26-11-2015 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 70.6279.28 0,00 



1449 30/11/2015 246,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια[∆ιαρκής Επιµόρφωση(e-learning) 
Τµήµατος Προµηθειών για την διαχείριση 
ΕΣΗ∆ΗΣ] 00.6073 1.553,45 

1450 30/11/2015 109,74 ΠΑΓΙΑ ΑΙΚ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 00.6221.00 130,55 

1451 01/12/2015 195,45 ΠΑΓΙΑ ΑΙΚ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 10.6654.01 8.795,67 

1452 01/12/2015 11,99 ΠΑΓΙΑ ΑΙΚ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 20.6682.03 5.033,43 

1453 01/12/2015 32,76 ΠΑΓΙΑ ΑΙΚ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 20.6654.00 6.555,77 

1454 01/12/2015 162,36 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258/2015 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 00.6463 4.568,93 

1455 01/12/2015 437,48 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 10.6654.01 8.358,19 

1456 01/12/2015 179,58 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 10.6261.06 4.036,55 

1457 01/12/2015 381,30 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 35.6262.01 9.883,25 

1458 01/12/2015 881,05 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 35.6262.01 9.002,20 

1459 01/12/2015 118,95 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 20.6682.03 4.914,48 

1460 01/12/2015 570,49 ΠΑΓΙΑ ∆Κ ΠΟΡΟΥ 10.6654.01 7.787,70 

1461 01/12/2015 238,27 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΟΡΟΥ 20.6682.03 4.676,21 

1462 01/12/2015 184,50 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΟΡΟΥ 35.6262.01 8.817,70 

1463 01/12/2015 227,21 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΟΡΟΥ 10.6661 47,06 

1464 01/12/2015 125,51 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΟΡΟΥ 10.6654.01 7.662,19 

1465 01/12/2015 450,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΟΡΟΥ 10.6262 7.242,80 

1466 01/12/2015 258,30 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΟΡΟΥ 10.6261.01 5.534,50 

1467 01/12/2015 999,99 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 35.6262.01 7.817,71 

1468 01/12/2015 243,01 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 10.6641 4.777,90 

1469 01/12/2015 236,62 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 20.6682.03 4.439,59 

1470 01/12/2015 102,90 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6692 12,84 

1471 01/12/2015 417,45 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6262.01 7.400,26 

1472 01/12/2015 402,88 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 10.6662 4.154,70 

1473 01/12/2015 123,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.03 26,19 

1474 01/12/2015 48,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 20.6682.03 4.391,59 

1475 01/12/2015 123,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 20.6262 7.540,03 

1476 01/12/2015 295,20 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.01 7.105,06 

1479 04/12/2015 11.738,80 

Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης 
ζηµιών οικοσκευής και απόδοσης έκτακτου 
βοηθήµατος αντιµετώπισης άµεσων 
βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών 
καταστροφών 00.6739.04 18.738,91 

1480 04/12/2015 553,50 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων 20.7336.07 288,02 

1481 04/12/2015 433,58 

ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ :α)ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΛΙΚΗΣ(Γ.Ε.Φ.) & 
β)αριθ.257/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. 00.6463 4.135,35 



1482 05/12/2015 307,50 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ] 00.6463 3.827,85 

1483 07/12/2015 7.763,55 
Τοίχος αντιστήριξης στην οδό 21ης Μαϊου 
Κοιν. Οµαλών ΣΑΤΑ [2η ΕΝΤΟΛΗ] 30.7326.06 0,00 

1484 07/12/2015 104,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ. 10.6261.06 3.931,75 

1485 07/12/2015 287,82 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ. 10.6662 3.866,88 

1486 07/12/2015 600,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ. 35.6262.01 6.505,06 

1487 07/12/2015 843,98 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ. 10.6662 3.022,90 

1488 07/12/2015 106,02 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ. 20.6682.03 4.285,57 

1489 07/12/2015 50,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ. 30.7135.09 1.821,45 

1490 08/12/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 35.6262.01 5.505,06 

1491 08/12/2015 123,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 35.6262.01 5.382,06 

1492 08/12/2015 16,97 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 10.6612 170,84 

1493 08/12/2015 30,02 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 35.6654 15,33 

1494 08/12/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 20.6654.00 6.405,77 

1495 08/12/2015 26,27 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 20.6654.00 6.379,50 

1496 08/12/2015 146,61 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 20.6265 1.853,39 

1497 08/12/2015 105,04 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 20.6682.03 4.180,03 

1498 8/12/2015 402,09 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ. 10.6662 2.620,81 

1499 8/12/2015 36,00 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 00.6221.00 94,55 

1500 8/12/2015 22,00 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 00.6111 1.570,52 

1501 8/12/2015 44,8 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6613 4.979,25 

1502 8/12/2015 295,63 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6662 2.325,18 

1503 8/12/2015 418,20 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Φ.3832/8-12-15 ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016. 00.6463 3.409,65 

1504 8/12/2015 172,20 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡ.45887 
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦ/ΝΙΑΣ)  00.6463 3.237,45 

1507 9/12/2015 
  

200.000,00 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) 
(ΠΙΝ) 30.7336.04 0,00 

1510 9/12/2015 412,50 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 10.6261.01 5.122,00 

1515 9/12/2015 676,50 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων. 10.6613 4.302,75 

1516 9/12/2015 64,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων. 10.6672 1.939,37 

1517 9/12/2015 934,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 35.6262.01 4.427,26 



ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

1518 9/12/2015 269.999,99 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε κωδικό MIS465676 από 
το Επιχ. Προγραµ. "∆υτική Ελλάδα-
Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι" 30.7331.01 0,00 

1519 9/12/2015 1.580,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου για 
στείρωση αδέσποτων σκύλων. 70.6162.09 0,00 

1520 9/12/2015 1.150,54 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσης 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ). 30.6063 3.849,46 

1521 9/12/2015 960,00 
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους. 35.6693 1.522,83 

1522 9/12/2015 840,00 Προµήθεια εντοµοκτόνων - µυκητοκτόνων . 35.6632 4.160,00 

1523 9/12/2015 1.711,92 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας. 30.6699.02 6.151,31 

1524 9/12/2015 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 35.6262.01 3.447,26 

1525 9/12/2015 565,80 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού. 70.6265 3.956,60 

1526 9/12/2015 1.964,31 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού. 70.6265 1.992,29 

1527 9/12/2015 209,10 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 00.6463 3.028,35 

1528 9/12/2015 86,10 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.66654.00 6.293,40 

1530 9/12/2015 2.384,23 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 10.6261.01 2.737,77 

1531 9/12/2015 3.072,50 
Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) για 
υδραυλ.) 10.6699 1.464,50 

1532 9/12/2015 5.389,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 3.643,84 

 

1533 10/12/2015 964,84 ΕΠΙ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 00.6116 98,95 

1535 10/12/2015 627,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ. 10.6654.01 7.034,99 

1536 10/12/2015 189,56 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ. 20.6682.03 3.990,97 

1537 10/12/2015 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ. 35.6262.01 3.299,66 

1538 10/12/2015 33,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ. 00.6111 1.537,52 

1539 10/12/2015 1.949,55 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. 35.6262.01 1.350,11 

1540 10/12/2015 49,55 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. 10.6662 2.275,63 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων: Ολες τις ΠΑΓΙΕΣ των 
Προέδρων των Τ.Κ  -1442-1449-1479-1482-1483-1504-1507-1518-1527 και 1533. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων:1442-από 1449 έως 1453 -1479 
από 1481 έως 1483 από 1499 έως 1504-1507-από την 1518 έως 1520 -1527και 1533 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή –Λυκούδης ∆ιονύσιος και 
Ανουσάκης Νικόλαος. 



 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος 
των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    382  / 2015                                                           Α∆Α: 7ΙΑΘΩΕ5-ΩΨΜ 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 –Τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  Στην 
συνέχεια η Πρόεδρος , εισηγούµενη    το  10ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»   έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
την εισήγηση του Προϊστάµενου  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού  κ.   Θεόδωρου  Μαντζουράτου στην 
οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2015 

1. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
σχετικά µε την τροποποίηση των οικονοµικών στοιχείων της ΣΑ ΕΠ0222 όσον αφορά τα Περιφερειακά 
Προγράµµατα, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι αναµόρφωση Προϋπολογισµού και τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015: 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 35.7322.02 µε τίτλο «Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων -ΠΑΝ. Βαλλιάνου 
(ΣΑΕΠ )» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.11 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ -ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220000» έχει εγγραφεί πίστωση 
ποσού 0,01€. Με βάση την απόφαση για την τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 
2012ΕΠ02200000 και ολικό προϋπολογισµό 900.000,00€ έχει στις ετήσιες πιστώσεις 2015 ποσό 
100.000,00€. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την αύξηση της πίστωσης κατά ποσό 99.999,99€ και του Κ.Α. 
Εξόδων 35.7322.02 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.11 προκειµένου να διαµορφωθεί στο ποσό των 100.000,00€. 
Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015.  

• Στον Κ.Α. Εξόδων 30.7413.12 µε τίτλο «Mελέτη " Ανάπλαση - ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων - Κεντρική 
Πλατεία Αργοστολίου ( ΣΑΕΠ )» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.12 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
- ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΑΕΠ ΚΑ 
2012ΕΠ0220001» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 0,01€. Με βάση την απόφαση για την τροποποίηση της ΣΑ 
ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200001 και ολικό προϋπολογισµό 1.500.000,00€ έχει 
στις ετήσιες πιστώσεις 2015 ποσό 50.000,00€. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την αύξηση της πίστωσης 
κατά ποσό 49.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.12 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.12 προκειµένου να 
διαµορφωθεί στο ποσό των 50.000,00€. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2015. 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 30.7336.90 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ 
)» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.13 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220002» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 0,01€. Με βάση την 
απόφαση για την τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200002 και ολικό 
προϋπολογισµό 1.000.000,00€ έχει στις ετήσιες πιστώσεις 2015 ποσό 50.000,00€. Για το λόγο αυτό 
προτείνουµε την αύξηση της πίστωσης κατά ποσό 49.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.90 και του Κ.Α. 



Εσόδων 1322.13 προκειµένου να διαµορφωθεί στο ποσό των 50.000,00€. Ανάλογα προτείνουµε και την 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015.  

• Στον Κ.Α. Εξόδων 25.7326.21 µε τίτλο «ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ (ΣΑΕΠ)» και 
στον Κ.Α. Εσόδων 1322.14 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ02200003)» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 0.01€. Με βάση την απόφαση για 
την τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200003 και ολικό 
προϋπολογισµό 800.000,00€ έχει στις ετήσιες πιστώσεις 2015 ποσό 100.000,00€. Για το λόγο αυτό 
προτείνουµε την αύξηση της πίστωσης κατά ποσό 99.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 25.7326.21 και του Κ.Α. 
Εσόδων 1322.14 προκειµένου να διαµορφωθεί στο ποσό των 100.000,00€. Ανάλογα προτείνουµε και την 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 30.7336.07 µε τίτλο «Έργα ∆ιαµόρφωσης παραλίας Λουρδάτων -Ανάπλασης οδού 
παραλίας Λουρδά (ΣΑΕΠ)» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.15 µε τίτλο «Επιχορήγηση για ΕΡΓΑ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆Α ( ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200004» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 0.01€. Με βάση την απόφαση για την τροποποίηση της 
ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200004 και ολικό προϋπολογισµό 800.000,00€ έχει 
στις ετήσιες πιστώσεις 2015 ποσό 100.000,00€. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την αύξηση της πίστωσης 
κατά ποσό 99.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.07 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.15 προκειµένου να 
διαµορφωθεί στο ποσό των 100.000,00€. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2015.  

• Στον Κ.Α. Εξόδων 10.7336.02 µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ)» και στον 
Κ.Α. Εσόδων 1322.16 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η 
ΒΑΛΕΝΤΗ) ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ0200005» έχει εγγραφεί πίστωση, µε χρηµατοδότηση ΠΙΝ ΣΑΕΠ, ποσού 
0.01€. Με βάση την απόφαση για την τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 
2012ΕΠ02200005 και ολικό προϋπολογισµό 400.000,00€ έχει στις ετήσιες πιστώσεις 2015 ποσό 
40.270.86€. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την αυξηση της πίστωσης κατά ποσό 40.270,85€ και του Κ.Α. 
Εξόδων 10.7336.02 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.16 προκειµένου να διαµορφωθεί στο ποσό40.270,86€ µε 
χρηµατοδότηση ΠΙΝ ΣΑΕΠ. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2015.  

2. Σύµφωνα µε τις αριθµ. πρωτ. 36698/20-10-2015 και 41080/23-11-2015 αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών για κατανοµή χρηµατικών ποσών από τους ΚΑΠ σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, το ποσό που αποδίδεται στο ∆ήµο µας εµφανίζεται 
αυξηµένο κατά 23.389,47 σε σχέση µε την αρχικά εγγεγραµµένη πίστωση σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ 
περί σύνταξης του Προϋπολογισµού έτους 2015. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» και του K.A. Εξόδων 00.6711 µε τίτλο «Απόδοση 
σε σχολικές Επιτροπές» µε το ποσό των 23.389,47 ευρώ. 

3.  Με βάση την αριθµ. πρωτ. 107161/43475/07-12-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α 
ΩΠΕ27ΛΕ-Ω75) µε θέµα την ανακατανοµή των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Π∆Ε2015 στη Σ.Ε. ΕΠ022/8 εγκρίνονται νέες πιστώσεις στο τέταρτο τρίµηνο 2015 ύψους 1.000.000,00 
ευρώ για το έργο της Ανέγερσης του Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου (β΄ φάση). Για το λόγο αυτό 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αύξηση της πίστωσης κατά ποσό 1.000.000,00€ και του Κ.Α. Εξόδων 
30.7336.04 µε τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ)» 
και του Κ.Α. Εσόδων 1321.00 µε τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ)» προκειµένου να διαµορφωθεί στο ποσό των 1.270.000,00€. Ανάλογα 
προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015.  

4. Προκειµένου να αποδοθούν στην ΚΕ.∆Η.ΚΕ. µέχρι τέλος του έτους 2015 επιπλέον 40.000,00 ευρώ 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2015 ως εξής: 

 

ΚΑΕ Κατονοµασία 
Υπάρχουσα 

Πίστωση 

Ποσό 
Μέιωσης 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωµένη µετά 
την παρούσα 

αναµόρφωση πίστωση 



70.6279.12 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 24.000,00 14.000,00 10.000,00 

70.6279.13 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης  10.000,00 10.000,00 0,00 

70.6279.14 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου  8.000,00 8.000,00 0,00 

70.6279.15 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  8.000,00 8.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 40.000,00 10.000,00 

ΚΑΕ Κατονοµασία 
Υπάρχουσα 

Πίστωση 

Ποσό 
Αυξησης 

Πίστωσης 

∆ιαµορφωµένη µετά 
την παρούσα 

αναµόρφωση πίστωση 

00.6737.02 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα 
∆ηµοτική Επιχείρηση ( ΚΕ∆ΗΚΕ) 747.211,62 40.000,00 787.211,62 

ΣΥΝΟΛΟ 747.211,62 40.000,00 787.211,62 

 

5. Προκειµένου να καταχωρηθούν όλα τα εντάλµατα συµψηφιστικών πράξεων που διενέργησε η ∆.Ο.Υ. για 
λογαριασµό του ∆ήµου µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 
2015 ως εξής: 

 

Κωδικός Περιγραφή 
Υπάρχουσα 

πίστωση 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωµένη µετά την 
παρούσα µεταβολή 

πίστωση 

35.6279.01 
∆απάνες για την πρόληψη και 

των περιορισµό των κουνουπιών 
24.000,00 -24.000,00 0,00 

70.6261.04 
Συντήρηση - ανακαίνηση 
σπηλαίων ∆ρογκαράτης - 

Μελισάνης  
24.000,00 -5.000,00 19.000,00 

00.6223 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 

00.7425.01 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
2.500,00 -2.500,00 0,00 

00.6431.04 ∆ηµιουργία εταιρικής ταυτότητας 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 



00.6441.00 
Συµµετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις 

, συναντήσεις και διαλέξεις 
13.000,00 -4.000,00 9.000,00 

00.7425.02 
ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
2.500,00 -2.500,00 0,00 

80.8117.10 
Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα 

παραλιών κ.λ.π.) 
115.000,00 45.000,00 160.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.133.428,13 0,00 2.133.428,13 

 

6. Προκειµένου να εκδοθούν τα τακτοποιητικά εντάλµατα της ∆ΕΗ και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 και το γεγονός ότι βρισκόµαστε στον τελευταίο µήνα του 
έτους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2015 ως εξής:  

Κωδικός Περιγραφή 
Υπάρχουσα 

πίστωση 
Ποσό µεταβολής 

πίστωσης 

∆ιαµορφωµένη 
µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 
πίστωση 

00.6151.00 
∆ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια 

∆ΕΗ) από την είσπραξη τελών και 
φόρων 

110.000,00 16.000,00 126.000,00 

00.6151.01 
∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ 

_∆ΕΗ ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ 
45.000,00 -7.000,00 38.000,00 

10.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

130.000,00 -9.000,00 121.000,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά 

επιδόµατα) 

138.402,00 -138.402,00 0,00 

20.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
42.069,43 -42.069,43 0,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

420.000,00 180.471,43 600.471,43 



70.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

660.000,00 270.000,00 930.000,00 

80.8117.01 

ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-

ΟΠΣ 106910" 

225.738,90 -170.000,00 55.738,90 

80.8117.02 

ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ- 

126.217,80 -80.000,00 46.217,80 

00.6431.02 
∆ηµιουργία-Αναβάθµιση δικτυακού 

τόπου  
5.000,00 -5.000,00 0,00 

00.6431.03 
∆ηµιουργία και αναπαραγωγή cd-

rom 
5.000,00 -5.000,00 0,00 

00.6434.04 

∆απάνες διαφήµισης ∆ήµου 
Κεφαλονιάς σε Τουριστικά 

περιοδικά κ.λ.π. εκδόσεις και σε 
Ηλεκτρονικά µέσα  

20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.927.428,13 0,00 1.927.428,13 

Οι παραπάνω αλλαγές δεν προκαλούν µεταβολή στο Αποθεµατικό. 

  Αργοστόλι 7 ∆εκεµβρίου  2015  
Ο Προϊστάµενος  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού :  Θεόδωρος  Μαντζουράτος 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  απαντήθηκαν 
από την υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Σοφία Κουστουµπάρδη και αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι ψηφίζει την τροποποίηση στις παρακάτω παραγράφους της εισήγησης:   Από 
την παράγραφο 1, τον Κ.Α  εσόδων που αφορά τον βιολογικό καθαρισµό του Φισκάρδου και τον Κ.Α  εσόδων που 
αφορά τα έργα  στην παραλία των Λουρδάτων .Όσον αφορά την παράγραφο 2 για την χρηµατοδότηση των σχολικών 
επιτροπών προτείνει  να δοθούν επιχορηγήσεις τα αντίστοιχα ποσά που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
Επίσης ψηφίζει  την τροποποίηση των  παραγράφων   3 και 5. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  και Λυκούδης ∆ιονύσιος  . 

                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) 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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

• την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  οικονοµικού έτους 
2015  . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 2015   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  383 / 2015                                                                               Α∆Α: Ω6ΓΖΩΕ5-Γ6∆ 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  

την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2016. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .   
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος  Α/ ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή   , εισηγούµενη     το  11 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιβολή τέλους 
Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2016. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αριθ. πρωτ. 47373/9-12-2015 εισήγησή του Προϊσταµένου την ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου στην  
οποία αναφέρει τα παρακάτω : 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2016  

Με την αριθ. 79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισµός Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1080/80 µε τον οποίο προσδιορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι 
προς διάθεση και δεν απαιτείται πλέον προσδιορισµός σε ετήσια βάση. 

Με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων για τον καθορισµό τελών 
κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2016 και τον τρόπο είσπραξης των σχετικών ποσών.  

Αρµόδιο Όργανο για το σκοπό τούτο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή ….  ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό 
συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών 

Για το έτος 2015 είχε εφαρµοσθεί µείωση τιµών εξαιτίας των καταστροφικών σεισµών σε ποσοστό 50% για την 
περιοχή της ∆.Ε. Παλικής . 

Για το έτος 2016 προτείνεται να παραµείνουν οι ίδιες τιµές µε το έτος 2015 . 

∆ιευκρινιστικά η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή αναφέρει ότι κατά την συζήτηση των τελών κοινοχρήστων χώρων για το 
έτος 2015 είχε τεθεί  θέµα για απαγόρευση της χορήγησης αδειών για ψυγεία στα καταστήµατα τις πλατείες και τα 
πεζοδρόµια , ωστόσο δεν υπήρξε  αντίστοιχη  τροποποίηση του Κανονισµού της Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων από 
την αρµόδια Υπηρεσία και στην συνέχεια  την ΕΠΟΙΖΩ και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο άρα παραµένει το τέλος ως έχει   , 
προτείνεται να γίνει σχετικό αίτηµα στην αρµόδια Υπηρεσία να προβούν σε σχετική τροποποίηση του Κανονισµού της 
Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και να εισηγηθούν στα αρµόδια όργανα για την χορήγηση αδείας για την χρήση ενός  
µόνο ψυγείου στα καταστήµατα τις πλατείες και τα πεζοδρόµια του ∆ήµου. 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής τις  τιµές των τελών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2015 που παραµένουν 
σταθερές και προτείνονται και για το έτος 2016 και συγκεκριµένα: 



Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου): 41 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ   
Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός Λιθοστρώτου, 
οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), Ανδρέα Παπανδρέου 
από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα De Bosset µέχρι 
Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας, 30,50 ευρώ / τ.µ 
 
 
Γ΄ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.   
26 ευρώ / τ.µ 
 
 
∆΄ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ 
 
Β΄ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη  
8,00 ευρώ / τ.µ 
 Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6,00 ευρώ / τ.µ 
 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,50 ευρώ/τ.µ 
  
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 



Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων , λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / 
τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
  
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   8 ευρώ / τ.µ 

Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 
  
  
Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
  
1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 170 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 300 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 170 ευρώ 

  
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 67,30 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  117,78 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 



Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες: 120 ευρώ/θέση 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 

Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 
χρήσης, αναγραφόµενου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς το είχαµε πει και όταν συζητούσαµε τα τέλη για το 2015 ότι 
κατά την γνώµη µας η ίδια απόφαση που πήραµε το έτος 2014 να ισχύσει και το έτος 2015 , δηλαδή 50% µείωση των 
τελών  στο Ληξούρι και 30% µείωση των τελών στην υπόλοιπη Κεφαλονιά. Αυτή είναι και  η πρότασή µας για τα τέλη 
κοινοχρήστων χώρων το 2016 µε το ίδιο σκεπτικό που είχαµε για το 2014 (οικονοµική κρίση και γενικότερα 
προβλήµατα των επαγγελµατιών ) και ψηφίζουµε την πρόταση µας. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Τα τέλη των τραπεζοκαθισµάτων είναι και αυτά ανταποδοτικά τέλη, 
εµείς διαφωνούµε µε την ανταποδοτικότητα των τελών του ∆ήµου και πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να συµβάλλει 
στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των δηµοτών - εργαζοµένων  και µικροεπαγγελµατιών  και όχι να συνεχίζει µια 
πολιτική διευρυνόµενης αφαίµαξης του εισοδήµατος του ,που δεν είναι µόνα τα τέλη στα πεζοδρόµια αλλά είναι τα 
τέλη στα νεκροταφεία , στα τουριστικά καταστήµατα  και (τέλη βοθρολυµάτων και τροφείων , που έχουν απαλλάξει το 
Ληξούρι) .Για το επιχείρηµα που προβάλετε που θα βρεθούν τα έσοδα , γιαυτό δεν φταίνε οι δηµότες οι οποίοι ήδη 
πληρώνουν πάρα πολλά (δηµοτικά τέλη – φορολογία στο κεντρικό κράτος που περιλαµβάνει τον Φ.Π.Α το τέλος 
ακίνητης περιουσίας το φόρο επιχειρήσεων κ.λ.π )  Είναι κατοχυρωµένο από το Σύνταγµα µε το 12% των εσόδων 
αυτών του κρατικού προϋπολογισµού να χρηµατοδοτούνται οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες από κει και πέρα είναι 
πολιτικής του κράτους που παρακρατεί αυτούς τους φόρους και δεν τους αποδίδει στους ∆ήµους .Επίσης τα 
συγκεκριµένα τέλη έχουν µια τακτική κατεύθυνσης µε την έννοια ότι δεν διαφοροποιούνται µε βάση το εισόδηµα και 
την φορολογική δήλωση αλλά υπάρχει µια ( ανισότητα)ότι και η µία πολύ µεγάλη επιχείρηση πληρώνει µε το ίδιο 
ακριβώς κόστος το τετραγωνικό όπως ένα περίπτερο και µια µικρή επιχείρηση , σύµφωνα µε το υπάρχον  νοµικό 
πλαίσιο που είναι συγκεκριµένο και η ΚΕ∆Ε που συµµετέχει και ο ∆ήµος µας δεν έχει θέσει κανένα τέτοιο θέµα 
δηλαδή να υπολογίζονται τα δηµοτικά τέλη σε σχέση µε την φορολογική ικανότητα των φορολογουµένων αλλά 
υπάρχει µια οριζόντια διαµόρφωση που είναι καθαρά ταξική πολιτικά. Ως προς  προτεινόµενη  εισήγηση  , εδώ δεν 
µιλάµε για µείωση των τελών όλα αυτά τά χρόνια,  η µείωση είναι µόνο ονοµαστική , έχει γίνει αύξηση από την στιγµή 
που µειώνονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου κατά 30 µε 40 % απέναντι στους δηµότες και από την στιγµή που µειώνεται το 
εισόδηµα και των επαγγελµατιών και των εργαζοµένων. Εµείς προτείνουµε : Πλήρη απαλλαγή για τις µικρές 
επιχειρήσεις στην Παλική µέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, επίσης πλήρη απαλλαγή  για τις µικρές επιχειρήσεις στην 
∆.Ε  Σάµης λόγω των προβληµάτων που δηµιούργησαν οι πρόσφατες βροχές και στην ∆.Ε Ερίσου λόγω των 
σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν , ‘όσον αφορά την υπόλοιπη Κεφαλονιά προτείνουµε µείωση 50% στις 
µικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα ψυγεία νοµίζουµε όπως και για τα προηγούµενα τέλη ο ∆ήµος θα έπρεπε να 
κάνει µια διαβούλευση µε τους αντίστοιχους εµπορικούς συλλόγους . Τέλος εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει 
αύξηση της φορολογίας στις µεγάλες επιχειρήσεις και κλιµακούµενη µείωση της φορολογίας των µικρών επιχειρήσεων 
. Με αυτό το σκεπτικό καταψηφίζουµε την εισήγηση και ψηφίζουµε την πρόταση µας.  
 
Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε από την  Πρόεδρο  ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- ∆ιονύσιος   
Λυκούδης – Ανουσάκης Νικόλαος και Γαρµπή Σοφία .                                                                                                                                                                                                                                                                    
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   την παραπάνω εισήγηση  της   Αρµόδιας Υπηρεσίας  
και την εισήγηση της Προέδρου  :   
 
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.   Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων χώρων  οικ. έτους 
2016 ,ως εξής: 

Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου): 41 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ   



Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός Λιθοστρώτου, 
οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), Ανδρέα Παπανδρέου 
από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα De Bosset µέχρι 
Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας, 30,50 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.   
26 ευρώ / τ.µ 
∆΄ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή)  
10,00 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη    
8,00  ευρώ / τ.µ 
Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6,00  ευρώ / τ.µ 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,50 ευρώ/τ.µ 
 
 5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων , λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / 
τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
 ΖΩΝΗ Γ΄ 



Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   8 ευρώ / τ.µ 

Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 

  
 Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ  
1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 170 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 300 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 170 ευρώ 

  
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 67,30 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  117,78 ευρώ  
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας    40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες: 120 ευρώ/  θέση 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 

Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 
χρήσης, αναγραφόµενου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 

 
2. Να γίνει αίτηµα στην αρµόδια Υπηρεσία Εµπορικής ∆ραστηριότητας του ∆ήµου να προβούν στην  τροποποίηση 
του Κανονισµού της Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και να εισηγηθούν στα αρµόδια όργανα για την χορήγηση αδείας  
χρήσης  ενός µόνο  ψυγείου στους κοινόχρηστους χώρους  των καταστηµάτων  στις πλατείες και στα πεζοδρόµια του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   384   / 2015                                                                       Α∆Α:   Ω1Ν9ΩΕ5-ΤΡΡ 

ΘΕΜΑ : «Αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων ∆ανείων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων , σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν 4316/2014  και 
εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
                                                                                                                                                                              
Τέλος , η  Πρόεδρος   κ.  Σοφία Γαρµπή   , εισηγούµενη    το  12ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων ∆ανείων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων , σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν 4316/2014 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 9-12-2015 εισήγησης της  
υπαλλήλου του Τµήµατος του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κ. Σοφία Κουστουµπάρδη στην 
οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 



 
 
 
 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΩΝ Η∆Η ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ. 1& 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ  Ν 4316/2014 

Έχοντας υπόψη: 

1] Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 ,του αρθρ. 81 του Ν.4316/2014,ΦΕΚ 270/Α/2014 σύµφωνα µε τις οποίες :  

Α]Παρ. 1: «Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από δήµους και περιφέρειες µε αναγνωρισµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε αποκλειστικό 
σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε έναν εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις 
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του N. 3852/2010 (Α΄ 87). Η σχετική απόφαση του δηµοτικού ή 
περιφερειακού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.»  

Β] Παρ. 2: Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µέσω του δεσµευµένου τοµέα δύναται να χρηµατοδοτεί 
τα δάνεια της ανωτέρω παραγράφου µέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του N. 
3965/2011 (Α΄ 113) και του εδαφίου w της παρ. 1α του άρθρου 2 του π.δ. 169/2013 (Α΄ 272) για 
αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, των συνδέσµων, ενώσεων και 
νοµικών προσώπων αυτών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εσωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου. 

2]Την Ενηµερωτική Εγκύκλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων η οποία εκδόθηκε τον Ιανουάριο 
του 2015 και στην οποία προβλέπονται οι διαδικασίες και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη 
συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις, και ΝΠ αυτών µε αποκλειστικό 
σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανείων που έχουν συναφθεί µε πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και 
του εξωτερικού και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

3] Την επιτακτική ανάγκη αναχρηµατοδότησης των ανεξόφλητων δανείων, που κληροδοτήθηκαν από τους 
πρώην ΟΤΑ της Κεφαλλονιάς κατά τη συνένωση τους µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης και του ενός δανείου 
που συνήφθη για την υποχρεωτική κάλυψη του Χρεωστικού Ανοίγµατος που προκάλεσε ο πρώην ∆ήµος 
Λειβαθούς, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων λόγω καταβολής υψηλών ετήσιων τοκοχρεολυτικών 
δόσεων ύψους 1.717.265,44€ για το έτος 2015 και 1.688.530,81€ για το έτος 2016. 

4] Το γεγονός ότι µε τους ευνοϊκότερους όρους αναχρηµατοδότησης των υφιστάµενων δανείων ο ∆ήµος µας 
θα παρουσιάσει εξοικονόµηση Ταµειακών διαθεσίµων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών του αναγκών 
και την δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του, εν µέσω των δυσµενών δηµοσιονοµικών 
συνθηκών και της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης της χώρας, καθώς οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
καλύπτονται από παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010. 

5] Τα επιτόκια χορήγησης των νέων δανείων αναχρηµατοδότησης που µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθορίστηκαν ως εξής: 

1. Μικτό: επιτόκιο 5,02% για 3 πρώτα έτη, 6,02% για τα επόµενα 7 έτη και για το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη 
της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου κυµαινόµενο µε βάση το euribor 6µήνου + περιθώριο 4,30% 
αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 & 1/7 εκάστοτε έτους. 



2.Κυµαινόµενο: επιτόκιο µε βάση το euribor 6µήνου + περιθώριο 4,30% αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 & 1/7 
εκάστοτε έτους καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου. 

6] Το ύψος του επιτοκίου του δανείου µε αριθµό 05/12303/00/29 όπου αναπροσαρµόζεται την 1/1 και 1/7 
κάθε έτους και είναι ίσο µε αυτό της εκάστοτε προηγούµενης έκδοσης εξάµηνων τίτλων Ελληνικού 
∆ηµοσίου προσαυξηµένο κατά µία ποσοστιαία µονάδα, το οποίο τώρα διαµορφώνεται σε ποσοστό 3,97%.  

7] Το τρέχον επιτόκιο δανεισµού 7,02% και 5,90% έναντι του προτεινόµενου επιτοκίου το οποίο ανέρχεται 
σε 5,02% για τα τρία πρώτα έτη, 6,02% για τα επόµενα επτά έτη και 4,30% κυµαινόµενο για τα επόµενα δύο 
έτη, προφανώς κατ’ ωφέλεια του ∆ήµου. 

8] Το γεγονός ότι το δάνειο µε αριθµό 02/12303/00/23 έχει µία (01) υπολειπόµενη δόση αλλά υψηλού 
ποσού, καθώς ανέρχεται σε 108.313,89 ευρώ.  

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πας.1 περιπτ. στ’ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 «περί Αρµοδιοτήτων της Οικ. Επιτροπής»:  

Α) την υποβολή αίτησης του ∆ήµου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τη 
συνοµολόγηση δανείου ύψους 5.979.788,81€ µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των ήδη 
συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( παρ.1 και 2, άρθρ. 81 Ν.4316/2014,ΦΕΚ 270/Α/2014) έτσι 
όπως αναλύονται στον πίνακα 3. 

Β) τους όρους του δανείου ως παρακάτω:  

Ποσό δανείου 5.979.788,81€ (σύµφωνα µε το υπόλοιπο των υφιστάµενων δανειακών συµβάσεων κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2015)  

Επιτόκιο χορήγησης: Σταθερό επιτόκιο 5,02% για τα τρία [3] πρώτα χρόνια, σταθερό επιτόκιο 6,02% για 
τα επόµενα επτά [7] χρόνια και κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6 µηνών + Περιθώριο κέρδους 4,30%, για 
τα υπόλοιπα δύο [2] χρόνια. 

Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δηµοσιεύεται στις 11:00 π.µ. ώρα Βρυξελλών κατά την 
ηµεροµηνία που συµπίπτει µε 2 (δύο) Σχετικές Εργάσιµες Ηµέρες πριν την πρώτη ηµέρα της σχετικής 
περιόδου, στη σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. 

διάρκεια : δώδεκα (12) έτη.  

παρεχόµενες εγγυήσεις (εκχωρούµενα έσοδα) του δανείου: ΚΑΠ. 

Επιτόκιο σήµερα: 

-5,02 % Σταθερό επιτόκιο για τα τρία [3] πρώτα χρόνια, 

-6,02 % Σταθερό επιτόκιο για τα επόµενα επτά [7] χρόνια και 

-4,30 % Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6 µηνών [0,007% κατά τη 02-11-2015] +Περιθώριο κέρδους 4,30%, 
για τα υπόλοιπα δύο [2] χρόνια. 

Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση δανείου αναχρηµατοδότησης σήµερα: 

- € 675.433,36 για τα τρία [ 3 ] πρώτα χρόνια [ σταθερή ] 

- € 705.818,90 για τα επόµενα επτά [ 7 ] χρόνια [ σταθερή ] 



- € 688.854,21 για τα υπόλοιπα δύο [ 2 ] χρόνια [ ενδεικτική ] 

Γ) το συνολικό κόστος της συνοµολόγησης του δανείου που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
10.000,00 € για υποχρεωτικά έξοδα και δικαιώµατα όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

(Πιν.1) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 



ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 

12/2016

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

05/12303/00/01 166.143,23

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ-
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΡΕΥΣΗΣ-
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ

31.804,76 1.876,48 31.804,76 33.681,24 0,00 5,90 1 33.681,24

05/12303/00/03 236.732,70
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΗ ΓΩΡΓΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ

135.214,53 7.977,66 24.034,52 32.012,18 111.180,01 5,90 5 160.060,90

05/12303/00/04 34.222,71

ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΡΑΠΑΝΟ

11.215,42 661,71 5.447,00 6.108,71 5.768,42 5,90 2 12.217,42

05/12303/00/05 107.763,44 ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 71.615,74 4.225,33 8.558,00 12.783,33 63.057,74 5,90 7 89.483,31

05/12303/00/06 1.530.734,29
ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ
1.118.064,83 65.965,82 97.699,89 163.665,71 1.020.364,94 5,90 9 1.472.991,39

05/12303/00/07 135.348,99
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕ∆Ε

68.810,96 4.059,85 15.752,94 19.812,79 53.058,02 5,90 4 79.251,16

05/12303/00/11 30.683,82
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ
5.873,81 346,54 5.873,81 6.220,35 0,00 5,90 1 6.220,35

05/12303/00/13 39.623,49
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

17.019,99 1.004,18 5.351,40 6.355,58 11.668,59 5,90 3 19.066,74

05/12303/00/14 17.242,15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΑ
11.458,54 676,05 1.369,28 2.045,33 10.089,26 5,90 7 14.317,31

05/12303/00/16 867.410,32
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

Τ.Π.∆.
633.565,82 37.380,38 55.362,91 92.743,29 578.202,91 5,90 9 834.689,61

05/12303/00/18 38.835,93
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.372,05 938,72 6.459,30 7.398,02 6.912,75 7,02 2 14.796,04

05/12303/00/19 549.073,36
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

Τ.Π.∆.
400.235,76 28.096,55 38.981,99 67.078,54 361.253,77 7,02 8 536.628,32

05/12303/00/20 1.764.260,62
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ-

ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ-∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.339.713,97 94.047,92 111.755,03 205.802,95 1.227.958,94 7,02 9 1.852.226,55

05/12303/00/21 90.908,14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ

29.792,18 1.757,74 14.469,26 16.227,00 15.322,92 5,90 2 32.454,00

05/12303/00/22 222.073,36
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

Τ.Π.∆.
95.390,14 5.628,02 29.992,37 35.620,39 65.397,77 5,90 3 106.861,17

05/12303/00/23 534.292,07 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 102.279,42 6.034,47 102.279,42 108.313,89 0,00 5,90 1 108.313,89

05/12303/00/24 636.706,53

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ 

163000,00-∆ΗΜ. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

450.000,00-ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΑΡ. 

ΑΙΡΕΤΩΝ 57.765,00-ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

496.027,48 29.265,62 33.305,90 62.571,52 462.721,58 5,90 11 688.286,72

05/12303/00/25 267.247,30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ 51.159,07 3.018,41 51.159,07 54.177,48 0,00 5,90 1 54.177,48

05/12303/00/26 1.037.943,59
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

Τ.Π.∆.
467.693,53 32.832,09 145.448,44 178.280,53 322.245,09 7,02 3 534.841,59

05/12303/00/28 2.416.958,05
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
1.286.993,47 90.346,94 289.781,29 380.128,23 997.212,18 7,02 4 1.520.512,92

05/12303/00/29 3.104.077,71
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

Τ.Π.∆.
2.943.017,24 116.837,78 80.665,97 197.503,75 2.862.351,27 3,97 23 4.542.586,25

ΣΥΝΟΛΑ 13.828.281,80 9.330.318,71 532.978,26 1.155.552,55 1.688.530,81 8.174.766,16 ΣΥΝΟΛΟ 12.713.664,36

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΑΠΌ 1/1/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ

ΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 2016

ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

153.502,80  



(Πιν.2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038
ΤΟΚΟΣ 1.876,48 1.876,48

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 31.804,76 31.804,76
ΤΟΚΟΣ 7.977,66 6.559,62 5.057,92 3.467,62 1.783,55 24.846,37

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 24.034,52 25.452,56 26.954,26 28.544,56 30.228,63 135.214,53
ΤΟΚΟΣ 661,71 340,29 1.002,00

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 5.447,00 5.768,42 11.215,42
ΤΟΚΟΣ 4.225,33 3.720,41 3.185,69 2.619,43 2.019,76 1.384,71 712,24 17.867,57

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 8.558,00 9.062,92 9.597,64 10.163,90 10.763,57 11.398,62 12.071,09 71.615,74
ΤΟΚΟΣ 65.965,82 60.201,53 54.097,14 47.632,60 40.786,65 33.536,78 25.859,17 17.728,59 9.118,28 354.926,56

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 97.699,89 103.464,18 109.568,57 116.033,11 122.879,06 130.128,93 137.806,54 145.937,12 154.547,43 1.118.064,83
ΤΟΚΟΣ 4.059,85 3.130,42 2.146,16 1.103,77 10.440,20

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 15.752,94 16.682,37 17.666,63 18.709,02 68.810,96
ΤΟΚΟΣ 346,54 346,54

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 5.873,81 5.873,81
ΤΟΚΟΣ 1.004,18 688,45 354,12 2.046,75

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 5.351,40 5.667,13 6.001,46 17.019,99
3,00 676,05 595,27 509,71 419,11 323,16 221,56 113,91 2.858,77

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 1.369,28 1.450,06 1.535,62 1.626,22 1.722,17 1.823,77 1.931,42 11.458,54
ΤΟΚΟΣ 37.380,38 34.113,97 30.654,84 26.991,62 23.112,27 19.004,04 14.653,43 10.046,13 5.167,11 201.123,79

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 55.362,91 58.629,32 62.088,45 65.751,67 69.631,02 73.739,25 78.089,86 82.697,16 87.576,18 633.565,82
ΤΟΚΟΣ 938,72 485,27 1.423,99

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 6.459,30 6.912,75 13.372,05
ΤΟΚΟΣ 28.096,55 25.360,01 22.431,37 19.297,14 15.942,89 12.353,17 8.511,44 4.399,99 136.392,56

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 38.981,99 41.718,53 44.647,17 47.781,40 51.135,65 54.725,37 58.567,10 62.678,55 400.235,76
ΤΟΚΟΣ 94.047,92 86.202,72 77.806,78 68.821,45 59.205,35 48.914,20 37.900,61 26.113,86 13.499,69 512.512,58

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 111.755,03 119.600,23 127.996,17 136.981,50 146.597,60 156.888,75 167.902,34 179.689,09 192.303,26 1.339.713,97
ΤΟΚΟΣ 1.757,74 904,08 2.661,82

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 14.469,26 15.322,92 29.792,18
ΤΟΚΟΣ 5.628,02 3.858,47 1.984,54 11.471,03

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 29.992,37 31.761,92 33.635,85 95.390,14
ΤΟΚΟΣ 6.034,47 6.034,47

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 102.279,42 102.279,42
ΤΟΚΟΣ 29.265,62 27.300,57 25.219,59 23.015,82 20.682,04 18.210,56 15.593,26 12.821,54 9.886,29 6.777,87 3.486,08 192.259,24

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 33.305,90 35.270,95 37.351,93 39.555,70 41.889,48 44.360,96 46.978,26 49.749,98 52.685,23 55.793,65 59.085,44 496.027,48
ΤΟΚΟΣ 3.018,41 3.018,41

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 51.159,07 51.159,07
ΤΟΚΟΣ 32.832,09 22.621,61 11.694,36 67.148,06

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 145.448,44 155.658,92 166.586,17 467.693,53
ΤΟΚΟΣ 90.346,94 70.004,30 48.233,60 24.934,61 233.519,45

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 289.781,29 310.123,93 331.894,63 355.193,62 1.286.993,47
ΤΟΚΟΣ 116.837,78 113.635,35 110.305,77 106.844,01 103.244,82 99.502,74 95.612,10 91.567,00 87.361,31 82.988,66 78.442,41 73.715,67 68.801,29 63.691,80 58.379,46 52.856,23 47.113,72 41.143,24 34.935,73 28.481,78 21.771,60 14.795,04 7.541,50 1.599.569,01

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 80.665,97 83.868,40 87.197,98 90.659,74 94.258,93 98.001,01 101.891,65 105.936,75 110.142,44 114.515,09 119.061,34 123.788,08 128.702,46 133.811,95 139.124,29 144.647,52 150.390,03 156.360,51 162.568,02 169.021,97 175.732,15 182.708,71 189.962,25 2.943.017,24
ΣΥΝΟΛΑ 13.828.281,80 9.330.318,71 1.688.530,81 1.486.137,85 1.456.404,12 1.236.147,62 836.206,60 804.194,42 804.194,42 789.365,76 722.287,22 260.075,27 260.075,27 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 197.503,75 12.713.664,36

532.978,26 459.722,34 393.681,59 325.147,18 267.100,49 233.127,76 198.956,16 162.677,11 125.032,68 89.766,53 81.928,49 73.715,67 68.801,29 63.691,80 58.379,46 52.856,23 47.113,72 41.143,24 34.935,73 28.481,78 21.771,60 14.795,04 7.541,50 3.383.345,65
1.155.552,55 1.026.415,51 1.062.722,53 911.000,44 569.106,11 571.066,66 605.238,26 626.688,65 597.254,54 170.308,74 178.146,78 123.788,08 128.702,46 133.811,95 139.124,29 144.647,52 150.390,03 156.360,51 162.568,02 169.021,97 175.732,15 182.708,71 189.962,25 9.330.318,71

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ

05/12303/00/28 2.416.958,05 1.286.993,47

05/12303/00/29 3.104.077,71 2.943.017,24

05/12303/00/25 267.247,30 51.159,07

05/12303/00/26 1.037.943,59 467.693,53

05/12303/00/23 534.292,07 102.279,42

05/12303/00/24 636.706,53 496.027,48

05/12303/00/21 90.908,14 29.792,18

05/12303/00/22 222.073,36 95.390,14

05/12303/00/19 549.073,36 400.235,76

05/12303/00/20 1.764.260,62 1.339.713,97

05/12303/00/18 38.835,93 13.372,05

05/12303/00/14 17.242,15 11.458,54

05/12303/00/16 867.410,32 633.565,82

05/12303/00/11 30.683,82 5.873,81

05/12303/00/13 39.623,49 17.019,99

05/12303/00/06 1.530.734,29 1.118.064,83

05/12303/00/07 135.348,99 68.810,96

05/12303/00/04 34.222,71 11.215,42

05/12303/00/05 107.763,44 71.615,74

05/12303/00/01 166.143,23 31.804,76

05/12303/00/03 236.732,70 135.214,53

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015 ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΤΟΣ



(Πιν.3) ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015 ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 

05/12303/00/01 31.804,76 € 1.876,48 € 31.804,76 € 33.681,24 € 1 

05/12303/00/03 135.214,53 € 7.977,66 € 24.034,52 € 32.012,18 € 5 

05/12303/00/04 11.215,42 € 661,71 € 5.447,00 € 6.108,71 € 2 

05/12303/00/05 71.615,74 € 4.225,33 € 8.558,00 € 12.783,33 € 7 

05/12303/00/06 1.118.064,83 € 65.965,82 € 97.699,89 € 163.665,71 € 9 

05/12303/00/07 68.810,96 € 4.059,85 € 15.752,94 € 19.812,79 € 4 

05/12303/00/11 5.873,81 € 346,54 € 5.873,81 € 6.220,35 € 1 

05/12303/00/13 17.019,99 € 1.004,18 € 5.351,40 € 6.355,58 € 3 

05/12303/00/14 11.458,54 € 676,05 € 1.369,28 € 2.045,33 € 7 

05/12303/00/16 633.565,82 € 37.380,38 € 55.362,91 € 92.743,29 € 9 

05/12303/00/18 13.372,05 € 938,72 € 6.459,30 € 7.398,02 € 2 

05/12303/00/19 400.235,76 € 28.096,55 € 38.981,99 € 67.078,54 € 8 

05/12303/00/20 1.339.713,97 € 94.047,92 € 111.755,03 € 205.802,95 € 9 

05/12303/00/21 29.792,18 € 1.757,74 € 14.469,26 € 16.227,00 € 2 

05/12303/00/22 95.390,14 € 5.628,02 € 29.992,37 € 35.620,39 € 3 

05/12303/00/23 102.279,42 € 6.034,47 € 102.279,42 € 108.313,89 € 1 

05/12303/00/24 496.027,48 € 29.265,62 € 33.305,90 € 62.571,52 € 11 

05/12303/00/25 51.159,07 € 3.018,41 € 51.159,07 € 54.177,48 € 1 

05/12303/00/26 467.693,53 € 32.832,09 € 145.448,44 € 178.280,53 € 3 

05/12303/00/28 1.286.993,47 € 90.346,94 € 289.781,29 € 380.128,23 € 4 

05/12303/00/29 2.943.017,24 € 116.837,78 € 80.665,97 € 197.503,75 € 23 

ΣΥΝΟΛΑ 9.330.318,71 € 532.978,26 € 1.155.552,55 € 1.688.530,81 €   

      

      

      

 
ΓΙΑ 

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 5.979.788,81 €    

 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ 

ΕΧΟΥΝ 3.350.529,90 €    

 



(Πιν.4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

∆Α
ΝΕΙ
Ο 

ΤΡΕΧ. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΙΣΧΥΟΝ 
ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕ
ΝΟ  

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΑΠΌ 1/1 ΚΑΙ 

1/7 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΩΤΑ 3 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΠΟΜΕΝΑ 7 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕ
ΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΕΡΙΟ
∆ΟΙ ∆ΟΣΗ 

∆ΟΣΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ 3 
ΧΡΟΝΙΑ 

∆ΟΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 

7 ΧΡΟΝΙΑ 

∆ΟΣΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2 

ΧΡΟΝΙΑ 

05/1
230
3/00
/01 ΕΝΕΡΓΟ 31.804,76 € 5,90%     1 33.681,24 €    

05/1
230
3/00
/11 ΕΝΕΡΓΟ 5.873,81 € 5,90%     1 6.220,35 €    

05/1
230
3/00
/25 ΕΝΕΡΓΟ 51.159,07 € 5,90%     1 54.177,48 €    

05/1
230
3/00
/04 ΕΝΕΡΓΟ 11.215,42 € 5,90%     2 6.108,71 €    

05/1
230
3/00
/18 ΕΝΕΡΓΟ 13.372,05 € 7,02%     2 7.398,02 €    

05/1
230
3/00
/21 ΕΝΕΡΓΟ 29.792,18 € 5,90%     2 16.227,00 €    

05/1
230
3/00
/13 ΕΝΕΡΓΟ 17.019,99 € 5,90%     3 6.355,58 €    

05/1
230
3/00
/22 ΕΝΕΡΓΟ 95.390,14 € 5,90%     3 35.620,39 €    

05/1
230
3/00
/07 ΕΝΕΡΓΟ 68.810,96 € 5,90%     4 19.812,79 €    

05/1
230
3/00
/05 ΕΝΕΡΓΟ 71.615,74 € 5,90%     7 12.783,33 €    



05/1
230
3/00
/14 ΕΝΕΡΓΟ 11.458,54 € 5,90%     7 2.045,33 €    

05/1
230
3/00
/29 ΕΝΕΡΓΟ 2.943.017,24 €  3,97%    23 197.503,75 €    

5/12
303/
100 

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ

∆ΟΤΗΣΗ 5.979.788,81 €   5,02% 6,02% 4,30% 12  675.433,36 € 705.818,90 € 688.854,21 € 

             

  9.330.318,71 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΣΗ 13.349.853,25 € 



(Πιν.5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
  ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΤΟΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΠ∆ 

ΤΟΚΟΣ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΠ∆ 

ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗ 
∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΤΠ∆ 

ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΠ∆ 

ΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΤΠ∆ 

ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΣΗ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΠ∆ 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ 
∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

2016 1.155.552,55 532.978,26 1.688.530,81 632.151,12 441.216,21 1.073.367,33 615.163,48 

2017 1.026.415,51 459.722,34 1.486.137,85 570.582,29 408.705,96 979.288,26 506.849,59 

2018 1.062.722,53 393.681,59 1.456.404,12 569.503,67 380.050,85 949.554,53 506.849,59 

2019 911.000,44 325.147,18 1.236.147,62 538.223,25 399.740,85 937.964,10 298.183,52 

2020 569.106,11 267.100,49 836.206,60 548.916,31 369.235,00 918.151,31 -81.944,71 

2021 571.066,66 233.127,76 804.194,42 580.013,77 338.137,54 918.151,31 -113.956,89 

2022 605.238,26 198.956,16 804.194,42 612.905,71 305.245,60 918.151,31 -113.956,89 

2023 626.688,65 162.677,11 789.365,76 632.868,40 270.454,25 903.322,65 -113.956,89 

2024 597.254,54 125.032,68 722.287,22 668.795,37 234.527,28 903.322,65 -181.035,43 

2025 170.308,74 89.766,53 260.075,27 706.798,93 196.523,72 903.322,65 -643.247,38 

2026 178.146,78 81.928,49 260.075,27 752.287,28 134.070,68 886.357,96 -626.282,69 

2027 123.788,08 73.715,67 197.503,75 784.242,74 102.115,22 886.357,96 -688.854,21 

2028 128.702,46 68.801,29 197.503,75 128.702,46 68.801,29 197.503,75 0,00 

2029 133.811,95 63.691,80 197.503,75 133.811,95 63.691,80 197.503,75 0,00 

2030 139.124,29 58.379,46 197.503,75 139.124,29 58.379,46 197.503,75 0,00 

2031 144.647,52 52.856,23 197.503,75 144.647,52 52.856,23 197.503,75 0,00 

2032 150.390,03 47.113,72 197.503,75 150.390,03 47.113,72 197.503,75 0,00 

2033 156.360,51 41.143,24 197.503,75 156.360,51 41.143,24 197.503,75 0,00 

2034 162.568,02 34.935,73 197.503,75 162.568,02 34.935,73 197.503,75 0,00 

2035 169.021,97 28.481,78 197.503,75 169.021,97 28.481,78 197.503,75 0,00 

2036 175.732,15 21.771,60 197.503,75 175.732,15 21.771,60 197.503,75 0,00 

2037 182.708,71 14.795,04 197.503,75 182.708,71 14.795,04 197.503,75 0,00 

2038 189.962,25 7.541,50 197.503,75 189.962,25 7.541,50 197.503,75 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.330.318,71 3.383.345,65 12.713.664,36 9.330.318,71 4.019.534,54 13.349.853,25 -636.188,89 

 
 
Επίσης παρακαλούµε όπως µε την απόφαση αυτή εισηγηθείτε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προκειµένου αυτό να αποφασίσει σχετικά. Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελεί 
απαραίτητο δικαιολογητικό σκοπιµότητας του υπό έγκριση ∆ανείου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µαζί µε µία σειρά άλλων ∆ικαιολογητικών βιωσιµότητας, 
ορθολογικής οργάνωσης και πιστοληπτικής ικανότητας του ∆ήµου µας. 
Μετά την αποδοχή του αιτήµατος από το Τ.Π.∆. και την κατάρτιση των όρων του δανείου από αυτό, 
όλοι αναλυτικά οι όροι του δανείου, θα τεθούν για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 

Αργοστόλι 7 ∆εκεµβρίου 2015 
 

Από το Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου 
                                                                       Σοφία Κουστουµπάρδη  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει τα παρακάτω:  Η γνώµη µου είναι η εξής:  θεωρώ ότι πρέπει να 
διεκδικηθούν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  χαµηλότερα επιτόκια αναχρηµατοδότησης 
των δανείων µας  από αυτά που µας προσφέρει , όπως είναι και η θέση ολόκληρης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αυτή την περίοδο , αυτή είναι η πρότασή µου και αυτήν ψηφίζω. 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  Καταρχήν είναι νοµίζουµε φανερό ότι το οικονοµικό 
αδιέξοδο που έχουν περιέλθει οι δήµοι θα το πληρώσει µε διάφορους τρόπους ο ίδιος ο λαός και εδώ 
υπάρχει µία επιβάρυνση από αυτήν την ανάσα που θέλει ο ∆ήµος , γιατί προφανώς δεν έχει έσοδα και 
η µειωµένη κρατική χρηµατοδότηση  φέρνουν την αναγκαιότητα για να γίνει σπάσιµο των δανείων σε 
µικρότερες δόσεις και σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αυτό όµως επιβαρύνει τον ∆ήµο κατά 
εξακόσιες πενήντα χιλιάδες µαζί µε τα έξοδα της αναχρηµατοδότησης .  Όσον αφορά την ουσία εµείς 
πιστεύουµε ότι αυτά τα χρήµατα είναι χρήµατα που τα χρωστάει το ίδιο το κράτος µέσα από τους 
παρακρατηµένους φόρους στον ∆ήµο και εάν αυτά τα δάνεια τα βάλουµε δίπλα µε την υστέρηση 
χρηµατοδότησης της δικιάς σας θητείας αντιστοιχούν, µπορούµε να πούµε ότι είναι και λιγότερα , από 
τα χρωστούµενα που έχει το κράτος προς τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Εµείς πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος δεν 
πρέπει να πάρει κανένα δάνειο , θα πρέπει να ζητήσει χρηµατοδότηση από το κράτος για να 
αποπληρώσει τα δάνεια που χρωστάει και εάν αποφασιστεί να γίνει αίτηµα αναχρηµατοδότησης να 
έχει µηδενικό επιτόκιο. 
Εµείς είµαστε κατά της αναχρηµατοδότησης των δανείων του ∆ήµου  µε το σκεπτικό που αναπτύξαµε.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή –Λυκούδης 
∆ιονύσιος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :  

1. Την Έγκριση  της υποβολής  αίτησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων για τη συνοµολόγηση δανείου ύψους 5.979.788,81€ µε αποκλειστικό σκοπό την 
αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( παρ.1 και 2, άρθρ. 81 
Ν.4316/2014,ΦΕΚ 270/Α/2014) έτσι όπως αναλύονται στον παραπάνω  πίνακα 3. 

2) την Έγκριση  των  όρων  του δανείου όπως  παρακάτω:  

Ποσό δανείου 5.979.788,81€ (σύµφωνα µε το υπόλοιπο των υφιστάµενων δανειακών συµβάσεων κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2015)  

Επιτόκιο χορήγησης: Σταθερό επιτόκιο 5,02% για τα τρία [3] πρώτα χρόνια, σταθερό επιτόκιο 6,02% 
για τα επόµενα επτά [7] χρόνια και κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6 µηνών + Περιθώριο κέρδους 
4,30%, για τα υπόλοιπα δύο [2] χρόνια. 

Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δηµοσιεύεται στις 11:00 π.µ. ώρα Βρυξελλών κατά την 
ηµεροµηνία που συµπίπτει µε 2 (δύο) Σχετικές Εργάσιµες Ηµέρες πριν την πρώτη ηµέρα της σχετικής 
περιόδου, στη σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. 

διάρκεια : δώδεκα (12) έτη.  

παρεχόµενες εγγυήσεις (εκχωρούµενα έσοδα) του δανείου: ΚΑΠ. 

Επιτόκιο σήµερα: 

-5,02 % Σταθερό επιτόκιο για τα τρία [3] πρώτα χρόνια, 

-6,02 % Σταθερό επιτόκιο για τα επόµενα επτά [7] χρόνια και 

-4,30 % Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6 µηνών [0,007% κατά τη 02-11-2015] +Περιθώριο κέρδους 
4,30%, για τα υπόλοιπα δύο [2] χρόνια. 



Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση δανείου αναχρηµατοδότησης σήµερα: 

- € 675.433,36 για τα τρία [ 3 ] πρώτα χρόνια [ σταθερή ] 

- € 705.818,90 για τα επόµενα επτά [ 7 ] χρόνια [ σταθερή ] 

- € 688.854,21 για τα υπόλοιπα δύο [ 2 ] χρόνια [ ενδεικτική ] 

3) Την Έγκριση  του συνολικού  κόστους  της συνοµολόγησης του δανείου που ανέρχεται συνολικά 
στο ποσό των 10.000,00 € για υποχρεωτικά έξοδα και δικαιώµατα όπως αυτά αναφέρονται στην 
σχετική εγκύκλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    
                                                                  
  Σοφία Γαρµπή    
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
                    
 

 

 

 


