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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
της  35ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21  η  
Οκτωβρiου  2016 του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  21  η   Οκτωβρίου    του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  35567/17 -10-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε    (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                              Θεόδωρος Φλωράτος                                                                 
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                                                                
4. Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                          Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                            
 5.  Κωνσταντάκης   Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Ανουσάκης Νικόλαος 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   266  / 2016                                                                 Α∆Α: 6ΨΥΖΩΕ5-Ψ5Ρ  
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου , η 
οποία  εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης» θέτει  
υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 34353/ 10-10-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται 
τα παρακάτω:  
              Στις 14-10-2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. 1871/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Πατρών µε την οποία ο ∆ήµος υποχρεωνόταν να καταβάλει στην εδρεύουσα στην 
Πάτρα και τελούσα υπό εκκαθάριση οµόρρυθµη εταιρία µε τη επωνυµία «Αφοί Φωτίου Κούβελα Ο.Ε.» 
το συνολικό χρηµατικό ποσό  των  3343,87 ευρώ,  το  οποίο αφορούσε απαιτήσεις ετών 2009 και 2010 
που δηµιουργήθηκαν από ανάθεση υπηρεσίας του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων για αποµαγνητοφώνηση 
πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με την υπ’ αριθ. 236/2013 απόφαση της η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε την άσκηση ανακοπής κατά της παραπάνω ∆ιαταγής Πληρωµής. Η 
ανακοπή του ∆ήµου µας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών συζητήθηκε στις 6-5-2015 και εκδόθηκε η 
µε αριθ. 159/2015 απόφαση, µε την οποία το ∆ικαστήριο δέχθηκε εν µέρει την ανακοπή, ακύρωσε την 
µε αριθ. 1871/2013 διαταγή πληρωµής και καταδίκασε το ∆ήµο σε µέρος της δικαστικής δαπάνης που 
καθορίστηκε στο ποσό των 100 ευρώ. 
 Επισηµαίνεται ότι η µερική ακύρωση της υπ’ αριθ. 1871/2013 ∆ιαταγής Πληρωµής οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα τιµολόγια που είχε εκδώσει η εταιρεία δεν έφεραν την υπογραφή εκπροσώπου του 
∆ήµου, πληµµέλεια, η οποία δεν καθιστά δυνατή την έκδοση διαταγής, πληρωµής. Σύµφωνα µε τα 
παραπάνω το συνολικό ποσό που καλείται ο ∆ήµος να καταβάλει ανέρχεται στο ποσό των 817,48 
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πλέον τόκων και εξόδων ευρώ αντί του αρχικά επιδικασθέντος µε τη διαταγή πληρωµής ποσού των 
3.065,87 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.  
               Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ µέρους του ∆ήµου το δικόγραφο αυτής, θα πρέπει να 
κατατεθεί ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών όπου και πρόκειται να συζητηθεί στη δικάσιµο 
που θα οριστεί. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί στο ∆ήµο µας οικονοµική επιβάρυνση, δυσανάλογη µε το 
ύψος του επιδικασθέντος ποσού, η οποία συνιστάται στα έξοδα µετάβασης στην Πάτρα αφενός µεν 
για την κατάθεση του δικογράφου της έφεσης αφετέρου για την παράσταση σε µεταγενέστερο χρόνο 
κατά τη συζήτηση της έφεσης, χωρίς να αποκλείονται και οι τυχόν περιπτώσεις αναβολής της 
υπόθεσης. Επιπλέον υπό αµφισβήτηση τελεί το εάν η επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος 
του ∆ήµου θα δύναται, λόγω άλλων επαγγελµατικών και υπηρεσιακών υποχρεώσεων, να 
εκπροσωπήσει το ∆ήµο σε δικαστήριο εκτός έδρας στη δικάσιµο που θα οριστεί οπότε για την 
αποφυγή ερηµοδικίας ο ∆ήµος θα πρέπει να ορίσει εξωτερικό συνεργάτη-δικηγόρο, ο οποίος ακόµη 
και αν αµειφθεί µε την κατώτατη αµοιβή και πάλι η οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου θα είναι αν όχι 
µεγαλύτερη τουλάχιστον ανάλογη του τελικώς επιδικασθέντος ποσού. 
               Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι υπήρξε µείωση του ποσού που επιδικάσθηκε σε 
βάρος του ∆ήµου µε την υπ’ αριθ. 1871/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής προτείνουµε προς  την Οικονοµική 
Επιτροπή τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 159/2015 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Πατρών.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Γκισγκίνης 
Νικόλαος-Κωνσταντάκης Άγγελος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Tη  µη άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 159/2015 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Πατρών,  σύµφωνα µε τους παραπάνω λόγους και όπως αναλυτικά 
αναγράφονται  στην εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   267  / 2016                                                                   Α∆Α: ΩΑΣΩΩΕ5-ΜΧ8 
ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου , η 
οποία  εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου» θέτει  υπόψη της 
Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 34912/ 12-10-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα 
παρακάτω:  
 
Στις 11 Ιουνίου 2015 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 8-11-2012 
προσφυγή της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Αλυσανδράτος Ανδρέας-Πανταζάτος Άγγελος 
ΟΕ» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Με την εν λόγω προσφυγή η ενάγουσα ζητούσε την ακύρωση της 
υπ΄ αριθ. 45059/22-210-2012 απόφασης του Α/∆ηµάρχου Κεφαλονιάς µε την οποία αποφασίστηκε η 
προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος που διατηρεί η προσφεύγουσα στο Αργοστόλι καθώς και η σφράγιση του 
καταστήµατος αυτού για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών µε την αιτιολογία ότι είχαν βεβαιωθεί τρεις 
παραβάσεις εντός έτους .  
 Μετά τη συζήτηση αυτής κατά την ανωτέρω δικάσιµο εκδόθηκε η µε αριθ. 1700/2015 
απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή. Κατά της εν 
λόγω απόφασης η εταιρία άσκησε την από 23-02-2016 έφεση της η οποία φέρεται προς συζήτηση στις 
21 Οκτωβρίου 2016 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
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 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την 
παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να 
παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 21 Οκτωβρίου 2016 ή σε 
οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο κατά τη συζήτηση της 
από 23-02-2016 έφεσης της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Αλυσανδράτος Ανδρέας-
Πανταζάτος Άγγελος ΟΕ».                      
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                          
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ορίζει την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Χριστοφοράτου 
Νίκη   προκειµένου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 21 
Οκτωβρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο 
κατά τη συζήτηση της από 23-02-2016 έφεσης της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία 
«Αλυσανδράτος Ανδρέας-Πανταζάτος Άγγελος ΟΕ».                       
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   268  / 2016                                                                  Α∆Α: 73ΘΗΩΕ5-∆ΛΨ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο Κεφαλληνίας κ Ιωάννα Μαρκέτου , η οποία  
εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  
µε αριθ. πρωτ. 35043/ 13-10-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου 
Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου, στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

Την 16.07.2012 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το µε αριθµό 1059γ/2012 πρωτόκολλο κατεδάφισης 
της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Κεφαλληνίας µε το οποίο κληθήκαµε σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2971/2001, εντός 30 ηµερών από την κοινοποίηση του να προβούµε 
ως αυτό αναφέρει «στην κατεδάφιση των τµηµάτων των κατασκευών των παρτεριών και σκαλών από 
λιθοδοµή που καταλαµβάνουν χώρο αιγιαλού 125 τ.µ. στην παραλιακή περιοχή Καραβόµυλου όπως 
αυτά επισηµαίνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα».  
 Κατά του εν λόγω πρωτοκόλλου ασκήσαµε την από 23.12.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
191/2012 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, ληφθείσας προς τούτο της µε 
αριθµό 209/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί 
µετά από αναβολές για την δικάσιµο της 21.10.2016. 
 Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου 
κωλύεται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου το 
οποίο είναι αντίδικο στην προκείµενη υπόθεση. 
 Επειδή λόγω του παραπάνω κωλύµατος η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως είχε ανατεθεί 
στην Ειδική Συνεργάτη ∆ηµάρχου, δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία έχει 
υπογράψει και το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως. 
 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για τον 
ορισµό δικηγόρου παρακαλείσθε όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της από 
23.12.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 191/2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
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Πατρών και β) ορίσετε την Ειδική Συνεργάτη  ∆ηµάρχου ∆ικηγόρο Κεφαλληνίας κα Ιωάννα Μαρκέτου 
όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 21.10.2016 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της 
από 23.12.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 191/2012 αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και για την ακύρωση του µε αριθµό 1059γ/2012 πρωτοκόλλου κατεδάφισης 
της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Κεφαλληνίας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ.  Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει  ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                          
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της από 23.12.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
191/2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και  

2) Ορίζει  την Ειδική Συνεργάτη κ  ∆ηµάρχου , ∆ικηγόρο Κεφαλληνίας κ.Ιωάννα Μαρκέτου όπως 
παραστεί κατά την δικάσιµο της 21.10.2016 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά 
την εκδίκαση της από 23.12.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 191/2012 αίτησης ακύρωσης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και για την ακύρωση του µε αριθµό 
1059γ/2012 πρωτοκόλλου κατεδάφισης της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού 
Κεφαλληνίας. 

3) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   269  / 2016                                                                        Α∆Α: 7ΙΖΛΩΕ5-Ι9Η    
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου,, η 
οποία  εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 35655/ 18-10-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης  της Νοµικής 
Υπηρεσίας δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου, στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

            Στις 25 Οκτωβρίου 2016 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας η από 3-7-2015 (αρ. κατ. 108/2015) αγωγή του Μελετίου Στρόλογκα κατά του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.   
           Με την ως άνω αγωγή ο ενάγων ζητά να αναγνωρισθεί κύριος αγροτεµαχίου στη θέση «Ανδρέα 
Πλαγιά» Τ.Κ. Κουβαλάτων καθώς και να αναγνωρισθεί ότι δεν είναι κύριος άλλων εδαφικών εκτάσεων 
οι οποίες εσφαλµένα κατά την κτηµατογράφηση της Κοινότητας Κουβαλάτων του έχουν αποδοθεί, 
µεταξύ των οποίων και η έκταση µε ειδικό ΚΑΕΚ 25033ΕΚ00011  η οποία τυγχάνει εν µέρει 
τσιµεντοστρωµένη οδός και εν µέρει χωµατόδροµος. 
             Πλην όµως κατά την ως άνω δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2016 πρόκειται να συζητηθεί στο 
Εφετείο Πληµµεληµάτων στην Πάτρα ποινική υπόθεση υπαλλήλου του ∆ήµου µας, στην οποία ο ∆ήµος 
έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και εκπροσωπείται από την υπογράφουσα την παρούσα, 
επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο, δυνάµει της υπ’ αριθ.  243/2016 απόφασης  της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  
            Η εν λόγω ποινική υπόθεση συνεχίζεται κατόπιν διακοπής από τη δικάσιµο της 11ης Οκτωβρίου 
2016.  
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             Ενόψει των ανωτέρω είναι αδύνατη η παράσταση µου κατά τη δικάσιµο της 25-10-2016 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσω το ∆ήµο κατά τη 
συζήτηση της αγωγής του Μελετίου Στρόλογκα. 
             Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα 
Κοκκόση, η οποία λόγω της ιδιότητας της ως ειδική συνεργάτης του ∆ήµου έχει γνώση της υπόθεσης 
προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιµο της 
25ης Οκτωβρίου 2016 και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της αγωγής του 
Μελετίου Στρόλογκα.   
                                                              
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Ορίζει την δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση, η οποία λόγω της ιδιότητας της ως ειδική 
συνεργάτης του ∆ήµου έχει γνώση της υπόθεσης προκειµένου να παραστεί ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2016 και να 
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της αγωγής του Μελετίου Στρόλογκα.   
2.Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   270  / 2016                                                                     Α∆Α : ΩΕ99ΩΕ5-ΨΩΘ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου,η 
οποία  εισηγούµενη  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 35654/ 18-10-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα 
παρακάτω:  
 

            Στις 25 Οκτωβρίου 2016 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας η από 8-7-2015 (αρ. κατ. 107/2015) αγωγή του Πανεπιστηµίου Πατρών-Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίου Έρευνας κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
           Με την ως άνω αγωγή το ενάγων ζητά να του καταβληθεί το ποσόν των 22.140 ευρώ που αφορά 
εκτέλεση ερευνητικού έργου µε τίτλο «∆ιερεύνηση Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων Οικισµού Σάµης 
Κεφαλληνίας» και η οποία του είχε ανατεθεί δυνάµει της από 2-12-2009 σύµβασης. 
           Πλην όµως κατά την ως άνω δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2016 πρόκειται να συζητηθεί στο 
Εφετείο Πληµµεληµάτων στην Πάτρα ποινική υπόθεση υπαλλήλου του ∆ήµου µας, στην οποία ο ∆ήµος 
έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και εκπροσωπείται από την υπογράφουσα την παρούσα, 
επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο, δυνάµει της υπ’ αριθ.  243/2016 απόφασης  της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  
            Η εν λόγω ποινική υπόθεση συνεχίζεται κατόπιν διακοπής από τη δικάσιµο της 11ης Οκτωβρίου 
2016.  
             Ενόψει των ανωτέρω είναι αδύνατη η παράσταση µου κατά τη δικάσιµο της 25-10-2016 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσω το ∆ήµο κατά τη 
συζήτηση της αγωγής του Πανεπιστηµίου Πατρών-Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίου Έρευνας. 
             Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα 
Κοκκόση, η οποία λόγω της ιδιότητας της ως ειδική συνεργάτης του ∆ήµου έχει γνώση της υπόθεσης 
προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιµο της 
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25ης Οκτωβρίου 2016 και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών-Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίου Έρευνας.                                                              
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει την δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση, η οποία λόγω της ιδιότητας της ως ειδική 
συνεργάτης του ∆ήµου έχει γνώση της υπόθεσης προκειµένου να παραστεί ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2016 και να 
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της αγωγής του Πανεπιστηµίου 
Πατρών-Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίου Έρευνας.                                                              

2. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   271  / 2016                                                                   Α∆Α: ΩΑ34ΩΕ5-ΗΛΤ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Ειδική Σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου η  οποία  
εισηγούµενη  το  
6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 
35707/ 18-10-2016 εισήγηση της   Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. 
Νίκη  Χριστοφοράτου, στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 
 Την 26.11.2015 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το από 23.11.2015 κατασχετήριο έγγραφο µε το 
οποίο ο κ. Σταύρος Καρούσος για εξασφάλιση χρηµατικής απαίτησης του, ύψους  26.898,73 ευρώ 
(κεφάλαιο, τόκοι έξοδα κ.λ.π) νοµιµοτόκως και µέχρι την εξόφλησή του, επέβαλε κατάσχεση σε βάρος 
µας και εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.»  
ως τρίτης.   Επίσης µε το ίδιο ως άνω κατασχετήριο ο κ. Σταύρος Καρούσος παραιτήθηκε από 
προγενέστερη κατάσχεση την οποία είχε επιβάλει επίσης εις χείρας της ∆ΕΗ Α.Ε. δυνάµει του από 
04.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου. 

Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της µε αριθµό 
253/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.  Με την ως άνω ∆ιαταγή Πληρωµής ο 
∆ήµος µας είχε υποχρεωθεί να καταβάλει στον κ. Σταύρο Καρούσο το χρηµατικό ποσό των 18.200 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι συνολικό ποσό  19.019 ευρώ.  Το χρηµατικό αυτό ποσό αφορά οφειλή του 
πρώην ∆ήµου Πυλαρέων σε εκτέλεση µεταξύ αυτού και του κ. Σταύρου Καρούσου άτυπης σύµβασης 
πώλησης αντικείµενο της οποίας ήταν η προµήθεια 3.900 συνολικά αντιτύπων, των δίτοµων 
πρακτικών του Επιστηµονικού Συνεδρίου «Μαρίνος Αντύπας 1872-1907», που διοργάνωσε ο πρώην 
δήµος Πυλαρέων, στην Αγ. Ευφηµία, µεταξύ 16 και 19 Μαρτίου 2006 εκδοθέντος προς τούτου του µε 
αριθµού 86/2006 τιµολογίου πώλησης.  Για την  ανωτέρω οφειλή του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων 
εκδόθηκε  το µε αριθµό ΧΕΠ 144Α/2013, πλην όµως επεστράφη αθεώρητο από την Υπηρεσία 
Επιτρόπου Νοµού Κεφαλληνίας µε την µε αριθµό 22/2013 Πράξη. 

 Επειδή κατά της ως άνω αναγκαστικής κατάσχεσης συνέτρεχαν  νοµικοί και ουσιαστικοί 
λόγοι για την άσκηση ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆), δυνάµει της µε αριθµό 397/2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος µας προχώρησε στην άσκηση του ως άνω ένδικου βοηθήµατος. 

Την 25.10.2016 συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η από 07.12.2015 και µε 
αριθµό κατάθεσης 7782/2015 ανακοπή µας κατά του Σταύρου Καρούσου του Χριστοφόρου και της 
επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου, µε 
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κατάσχεση  εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία  «∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» 
ως τρίτης καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης. 

Επειδή κατά την ως άνω δικάσιµο η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου κα Νίκη 
Χριστοφοράτου πρέπει να παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου επί Πληµµεληµάτων στην Πάτρα σε 
ποινική υπόθεση κατά την οποία ο ∆ήµος µας έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, ως εκ 
τούτου αδυνατεί να µεταβεί στην Αθήνα. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 να ορίσει 
δικηγόρο  και σύµφωνα µε την µε αριθµό 397/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την 
ανακοπή είχε καταθέσει η δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κ. Νατάσσα Τσατραφυλλια , 
παρακαλείσθε όπως µε απόφασή σας, ορίσετε την ανωτέρω δικηγόρο και χορηγήσετε σε αυτήν εντολή 
– πληρεξουσιότητα όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2016 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών και εκ-προσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 
07.12.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 7782/2015 ανακοπή µας κατά του Σταύρου Καρούσου του 
Χριστοφόρου και 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.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει την δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κ. Νατάσσα Τσατραφυλλια και  της  χορηγεί   
εντολή – πληρεξουσιότητα όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 25ης Οκτωβρίου 2016 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την 
εκδίκαση της από 07.12.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 7782/2015 ανακοπή µας κατά του 
Σταύρου Καρούσου του Χριστοφόρου και 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. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    272/ 2016                                                             Α∆Α: 76Γ1ΩΕ5-ΠΦ0 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στον  Προϊστάµενο   του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονυσίου     ο οποίος  εισηγούµενος       το  7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» 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 . 
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 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

885 19/10/2016 186,00 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00.6116 4.822,20 

886 19/10/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ 35.6262.03 5.472,12 

888 19/10/2016 50,84 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.6463 69,44 

889 19/10/2016 37,20 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.6463 69,44 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι ψηφίζει την  886/2016  πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης.  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει την  886/2016  πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
 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  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 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  2016 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   273/ 2016                                                                             Α∆Α: Ω008ΩΕ5-∆19 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  εισηγούµενη το  8ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο»    Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  19-10-2016  εισήγηση  του Υπαλλήλου  του   Τµήµατος  
Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφίας Κουστουµπάρδη   θεωρηµένη από 
τον Προϊστάµενο του Τµήµατος κ.  Θεόδωρο Μαντζουράτο  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
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∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 
 
1.Μετά από έλεγχο των ποσών προς διάθεση πίστωσης Κ.Α. Εξόδων που αφορούν 
ταχυµεταφορές και δηµοσιεύσεις και προκειµένου µέχρι τέλος του έτους 2016 να 
καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των 
κάτωθι Κ.Α.: 

• Κ.Α. Εξόδων 00.6224.01 µε τίτλο «Μεταφορές – Ταχυµεταφορές» µε το ποσό των 
3.500,00 ευρώ και η πίστωση θα διαµορφωθεί στο ποσό των 8.500,00 ευρώ. 

• Κ.Α. Εξόδων 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» µε το ποσό των 3.000,00 
ευρώ και η πίστωση θα διαµορφωθεί στο ποσό των 11.000,00 ευρώ. 

• Κ.Α. Εξόδων 10.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» µε το ποσό των 
3.000,00 ευρώ και η πίστωση θα διαµορφωθεί στο ποσό των 13.000,00 ευρώ. 

• Κ.Α. Εξόδων 30.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» µε το ποσό των 3.000,00 
ευρώ και η πίστωση θα διαµορφωθεί στο ποσό των 13.000,00 ευρώ. 

• Κ.Α. Εξόδων 00.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» µε το ποσό των 
3.000,00 ευρώ και η πίστωση θα διαµορφωθεί στο ποσό των 9.000,00 ευρώ. 

 
2.Μετά από το αριθµ. πρωτ. 34892/2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
µας για την ανάγκη µετεγκατάστασης δύο περιπτέρων που βρίσκονται στο χώρο 
εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά» 
και που εµποδίζουν την υλοποίησή του σύµφωνα µε τη µελέτη, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.15 µε τίτλο «∆απάνες 
µετεγκατάστασης περιπτέρων Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά» µε εγγραφή 
πίστωσης ποσού 2.480,00 ευρώ. 
 
3.Μετά από ενηµέρωση από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου για 
την ανάγκη προµήθειας φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων χώρων, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.06 µε τίτλο «Υπηρεσίες 
ευπρεπισµού κοινοχρήστων χώρων και εξοπλισµού ∆.Κ. Οµαλών» κατά 5.000,00 ευρώ 
και την ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.14 µε τίτλο «Προµήθεια 
φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων χώρων» 
 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα 
διαµορφωθεί στο ποσό των 320.130,08 ευρώ.  
Ο συντάξας                                               Ο Προϊστάµενος  

          Κουστουµπάρδη Σοφία                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Όσον αφορά την δεύτερη ενότητα  της εισήγησης 
εµείς συµφωνούµε για  την χρηµατοδότηση των ιδιοκτητών των περιπτέρων στην παραλία του 
Αργοστολίου θεωρούµε όµως ότι το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ και για τα δύο 
περίπτερα είναι πολύ λίγα εφόσον µόνο  η ∆ΕΗ για την µετακίνηση κοστίζει πεντακόσια Ευρώ. Εµείς 
προτείνουµε η χρηµατοδότηση να είναι τόση ώστε να καλύπτει πλήρως τις δαπάνες µετακίνησης και  
των  δύο περίπτερων και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Για την τρίτη ενότητα , καταρχήν εµείς θεωρούµε ότι τα χρήµατα παίρνονται από έναν άλλο κωδικό που 
είναι σίγουρα αναγκαίος για τους κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας των Οµαλών και 
δεύτερον δεν διευκρινίζεται τι κωδικοί θα ενισχυθούν,  επειδή πιθανόν θα ενισχυθούν οι υπόλοιπες 
δηµοτικές ενότητες για απευθείας αναθέσεις που εµείς διαφωνούµε ,την καταψηφίζουµε. 
 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο  Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2016. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω   την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  έτους 2016   και   εισηγείται    την  
έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   274   / 2016                                                                   Α∆Α: 6Β4ΘΩΕ5-ΗΩΓ 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Γ ’ Τριµήνου 2016  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  
    το 9  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση Aποτελεσµάτων Eκτέλεσης Προϋπολογισµού Γ΄  
Τριµήνου 2016 και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 



 1117 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου.  

Με την  αρίθµ. 276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  εγκρίθηκε ο  

Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 ο οποίος επικυρώθηκε  µε  την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-

2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου . 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Γ΄ Τριµήνου 
του έτους 2016 όπως παρακάτω:  
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 
Τακτικά έσοδα 16.787.384,5

7 
11.148.803,8

1 
66,41 10.951.841,94 65,24 0,00 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

734.100,00 705.503,34 96,10 523.093,62 71,26 0,01 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

40.000,00 13.538,71 33,85 13.538,71 33,85 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.601.100,00 2.475.157,50 68,73 2.475.157,50 68,73 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

3.131.280,00 2.088.064,54 66,68 2.073.512,39 66,22 99,30 

5 Φόροι και εισφορές 370.100,00 241.698,22 65,31 241.698,22 65,31 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

8.853.404,57 5.584.076,10 63,07 5.584.076,10 63,07 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

57.400,00 40.765,40 71,02 40.765,40 71,02 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 8.778.930,24 2.590.361,08 29,51 2.537.016,57 28,90 0,00 
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11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

340.023,05 338.272,86 99,49 338.272,86 99,49 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

7.520.657,19 1.296.396,73 17,24 1.296.396,73 17,24 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

271.750,00 316.823,78 116,59 263.479,27 96,96 83,16 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

645.000,00 638.837,71 99,04 638.837,71 99,04 100,00 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 

1.584.796,07 1.616.272,36 101,99 1.533.250,60 96,75 0,01 

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 1.616.272,36 102,33 1.533.250,60 97,07 94,86 

22 
Έκτακτα έσοδα 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0

! 

3 

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

5.684.242,14 5.646.069,80 99,33 459.364,31 8,08 8,14 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 
#DIV/0

! 0,00 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

5.684.242,14 5.646.069,80 99,33 459.364,31 8,08 8,14 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

6.573.444,46 2.014.045,42 30,64 2.009.344,07 30,57  

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.110.475,88 1.880.560,36 60,46 1.875.859,01 60,31 99,75 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

3.462.968,58 133.485,06 3,85 133.485,06 3,85 100,00 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

3.848.274,62      

 
Σύνολα εσόδων 

43.257.072,1
0 

23.015.552,4
7 

53,21 17.490.817,49 40,43 76,00 
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Υπόλοιπο Ταµείου 30/9/2016: 3.659.682,60€  
 

Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου 
Έκτακτα Ανειδίκευτα: 577.810,12€ 
Έκτατα Ειδικευµένα : 1.656.802,36€ 
Τακτικά : 1.425.070,12€ 
 
 
 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
1/1/2016 - 
30/9/2016 

Προϋπ/σµ
ός 

∆εσµευθέν
τα % 

Τιµολογηθέ
ντα % 

Ενταλθέντ
α 

Πληρωθέντ
α % % Κ.

Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 21.482.363,
09 

20.090.412,
31 

106,9
3 

14.229.097,0
4 66,24 12.852.812,

45 
12.654.237,

64 58,91 88,93 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

5.739.913,2
8 

5.705.355,8
4 

100,6
1 4.059.013,78 70,72 4.032.224,1

7 
4.025.986,1

8 70,14 99,19 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

1.163.209,2
0 

1.120.512,4
2 

103,8
1 583.665,82 50,18 562.237,54 545.498,47 46,90 93,46 

62 Παροχές τρίτων 
2.604.240,7

0 
2.177.789,9

9 
119,5

8 1.697.987,55 65,20 1.648.151,0
4 

1.585.753,5
2 60,89 93,39 

63 Φόροι - τέλη 143.463,00 104.447,00 137,3
5 68.088,07 47,46 68.088,07 67.850,77 47,29 99,65 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 317.888,12 211.026,64 150,6
4 152.928,72 48,11 125.826,92 105.880,29 33,31 69,24 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.015.530,8
1 

2.008.030,8
1 

100,3
7 1.619.328,88 80,34 1.619.328,7

3 
1.619.328,7

3 80,34 100,0
0 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.601.816,1
1 

1.059.350,2
3 

151,2
1 519.158,03 32,41 288.458,69 265.810,14 16,59 51,20 

67 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.701.301,8
7 

7.536.783,0
7 

102,1
8 5.372.150,99 69,76 4.480.484,3

3 
4.414.773,6

8 57,33 82,18 

68 Λοιπά Έξοδα 195.000,00 167.116,31 116,6
9 156.775,20 80,40 28.012,96 23.355,86 11,98 14,90 

7 Επενδύσεις 9.179.856,5
7 

2.221.263,6
1 

413,2
7 978.763,84 10,66 712.775,69 497.570,10 5,42 50,84 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

459.268,52 306.954,68 149,6
2 59.227,12 12,90 44.357,80 34.963,03 7,61 59,03 

73 Έργα 
7.244.559,9

5 
1.412.662,4

4 
512,8

3 660.242,74 9,11 650.695,01 444.884,19 6,14 67,38 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 

1.476.028,1
0 501.646,49 294,2

4 259.293,98 17,57 17.722,88 17.722,88 1,20 6,84 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

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

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

#DIV/
0! 

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 

12.510.456,
86 

6.310.897,4
2 

198,2
4 0,00 0,00 4.666.600,2

7 
4.527.601,7

7 36,19 #DIV/
0! 
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προβλέψεις 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.203.205,7
3 

4.192.455,8
0 

100,2
6 0,00 0,00 2.607.188,6

8 
2.544.003,2

8 60,53 #DIV/
0! 

82 Αποδόσεις 
3.331.097,6

3 
2.118.441,6

2 
157,2

4 0,00 0,00 2.059.411,5
9 

1.983.598,4
9 59,55 #DIV/

0! 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

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

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

#DIV/
0! 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

4.976.153,5
0 0,00 #DIV/

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

9 Αποθεµατικό 84.395,58         

 
Σύνολα 

δαπανών 
43.257.072,

10 
28.622.573,

34 
151,1

3 
15.207.860,8

8 35,16 18.232.188,
41 

17.679.409,
51 40,87 116,2

5 

 
 
 
 
 
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην Υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού  της ∆/νσης  Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουµπάρδη η οποία   έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αριθ. 
πρωτ. 35813/19-10-2016  Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων Γ’ Τριµήνου έτους 2016 η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί ο Προϋπολογισµός είναι 
αναποτελεσµατικός.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω:  Καταρχήν εµείς πιστεύουµε  ότι δεν είναι ένας 
αναποτελεσµατικός προϋπολογισµός που υλοποιείται από την  ∆ηµοτική Αρχή ,που πιθανώς δεν έχει 
τις ικανότητες να φτιάξει έναν απολογισµό και να υλοποιήσει τον Προϋπολογισµό του 2016.Εµείς 
πιστεύουµε ότι είναι µια ∆ηµοτική Αρχή που έχει πλαίσιο , στόχους και υλοποιεί πλήρως την νέα 
κυβερνητική γραµµή όπως υλοποιούσε και την προηγούµενη γιατί δεν είναι διαφορετική η σηµερινή 
από την προηγούµενη και αυτό το βλέπουµε από τις αποφάσεις και τους νόµους που επικαλείται η 
∆ηµοτική Αρχή συγκριτικά µε τις εγκυκλίους του 2013-2014& 2015 που δεν έχει αλλάξει τίποτα και 
υλοποιούνται οι νόµοι που επιβάλλουν περικοπές ,µειώσεις των δαπανών στα έργα και µείωση του 
κόστους του µισθολογίου για να υπάρξει θετική απόκλιση στα έξοδα ( βαφτίζεται θετικό από την 
∆ηµοτική Αρχή του Υπουργείου Οικονοµικών του Πρατηρίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η θετική 
απόκλιση λοιπόν που βάζει το παρατηρητήριο που έχει σχέση µε τα ιδία έσοδα αποκλείοντας βέβαια 
τα έσοδα για επενδυτικές δαπάνες ως µέτρηµα στο κριτήριο γιατί βέβαια ξέρει ότι ότι αυτό είναι το 
βασικό που καθορίζει το µείον στα έσοδα και γιαυτό αναγκάζεται η κάθε ∆ηµοτική Αρχή να περικόβει  
δαπάνες για επενδύσεις και µισθολόγια . Είναι λοιπόν µια πολιτική καθαρά ταξική και δεν έχει να κάνει 
µε ανικανότητα αλλά δίνει την δυνατότητα στον κρατικό προϋπολογισµό αν πολλαπλασιάσουµε τις 
παραπάνω δαπάνες που περικόπτονται επί τριακοσίους ∆ήµους το αποτέλεσµα είναι το αιµατηρό 
πλεόνασµα  που συµβάλουν η πλειοψηφία των ∆ήµων & η ∆ηµοτική Αρχή µε την ΚΕ∆Ε που βάζουν 
πλάτη και δεν διεκδικούνε και το µόνο που διεκδικεί η ΚΕ∆Ε είναι η συµµετοχή της στο ∆ηµοσιονοµικό 
Συµβούλιο που περικόπτει τις δαπάνες. Τώρα , αυτά που είπαµε γενικά αποτυπώνονται και στα 
συγκεκριµένα , εδώ πέρα είναι καθαρά τα πράγµατα έχουµε µία αύξηση των ιδίων εσόδων περίπου 
στα  δύο εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες πάνω από τα στοχοποιηθέντα και έχουµε ταυτόχρονα µία 
µείωση των εξόδων περίπου κατά τρία εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες και αυτό ισοσκελίζεται από 
την µεγάλη φοροληστεία και το κυνηγητό που κάνει ο ∆ήµος  να µαζέψει χρήµατα για να µπορέσει να 
επιβιώσει. Είναι λοιπόν θέµα πολιτικό , δεν είναι τεχνικό ούτε οικονοµικό , είναι µε ποιους πας και 
ποιους αφήνεις.  Και η ∆ηµοτική Αρχή µε την πλειοψηφία του ∆ήµου έχουν πάρει θέση και κτυπούν τις 
λαϊκές οικογένειες. Τρία βασικά θέµατα που πρέπει να αναφέρουµε είναι : α)  Το ξεπούληµα της 
∆ηµοτικής περιουσίας (αξιοποίηση της ∆ηµοτικής περιουσίας µέσω πολυετών µακροχρόνιων 
µισθώσεων , όπως εσείς το ονοµάζετε) β) Οι περικοπές των εργασιακών σχέσεων  µειώνοντας το 
κόστος αξιοποιώντας το νοµικό πλαίσιο που υπάρχει µε τραγικό αποτέλεσµα για τους εργαζόµενους 
και γ) Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα της ∆ΕΗ (περίπου ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες που 
αποδεικνύει την αδυναµία των νοικοκυριών να πληρώσουν.  Τέλος εµείς πιστεύουµε ότι αυτός ο 
απολογισµός του εννιαµήνου δείχνει καθαρά  τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των αποφάσεων της ∆ηµοτικής 
Αρχής που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον λαό της Κεφαλλονιάς υλοποιώντας πλήρως τους νόµους και 
τις πολιτικές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ   συµβάλλοντας  σε αυτά τα πλεονάσµατα.  
Κλείνοντας τονίζουµε  ότι η µόνη δύναµη που µπορεί να ανατρέψει αυτήν την πολιτική η οποία δεν 
δίνει διέξοδο και δεν υπάρχει ελπίδα και µέλλον  βρίσκεται στον αγώνα του λαού και  µε αυτό το 
σκεπτικό καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 

στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

      ---     την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 
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  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του  Γ΄  Τριµήνου του έτους 2016. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του Γ’ Τρίµηνου του έτους 2016 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2016, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 
Τακτικά έσοδα 16.787.384,5

7 
11.148.803,8

1 
66,41 10.951.841,94 65,24 0,00 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

734.100,00 705.503,34 96,10 523.093,62 71,26 0,01 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

40.000,00 13.538,71 33,85 13.538,71 33,85 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.601.100,00 2.475.157,50 68,73 2.475.157,50 68,73 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

3.131.280,00 2.088.064,54 66,68 2.073.512,39 66,22 99,30 

5 Φόροι και εισφορές 370.100,00 241.698,22 65,31 241.698,22 65,31 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

8.853.404,57 5.584.076,10 63,07 5.584.076,10 63,07 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

57.400,00 40.765,40 71,02 40.765,40 71,02 100,00 

1 Έκτακτα έσοδα 8.778.930,24 2.590.361,08 29,51 2.537.016,57 28,90 0,00 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 

12 
Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 

340.023,05 338.272,86 99,49 338.272,86 99,49 100,00 
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λειτουργικών 
δαπανών 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

7.520.657,19 1.296.396,73 17,24 1.296.396,73 17,24 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

271.750,00 316.823,78 116,59 263.479,27 96,96 83,16 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

645.000,00 638.837,71 99,04 638.837,71 99,04 100,00 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 

1.584.796,07 1.616.272,36 101,99 1.533.250,60 96,75 0,01 

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 1.616.272,36 102,33 1.533.250,60 97,07 94,86 

22 
Έκτακτα έσοδα 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0

! 

3 

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

5.684.242,14 5.646.069,80 99,33 459.364,31 8,08 8,14 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 
#DIV/0

! 0,00 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

5.684.242,14 5.646.069,80 99,33 459.364,31 8,08 8,14 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

6.573.444,46 2.014.045,42 30,64 2.009.344,07 30,57  

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.110.475,88 1.880.560,36 60,46 1.875.859,01 60,31 99,75 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

3.462.968,58 133.485,06 3,85 133.485,06 3,85 100,00 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

3.848.274,62      

 
Σύνολα εσόδων 

43.257.072,1
0 

23.015.552,4
7 

53,21 17.490.817,49 40,43 76,00 

 
 
 

Υπόλοιπο Ταµείου 30/9/2016: 3.659.682,60€  
 

Ανάλυση Ταµειακού Υπολοίπου 
Έκτακτα Ανειδίκευτα: 577.810,12€ 
Έκτατα Ειδικευµένα : 1.656.802,36€ 
Τακτικά : 1.425.070,12€ 
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Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων Γ΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2016, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
1/1/2016 - 
30/9/2016 

Προϋπ/σµ
ός 

∆εσµευθέν
τα % 

Τιµολογηθέ
ντα % 

Ενταλθέντ
α 

Πληρωθέντ
α % % Κ.

Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 21.482.363,
09 

20.090.412,
31 

106,9
3 

14.229.097,0
4 66,24 12.852.812,

45 
12.654.237,

64 58,91 88,93 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

5.739.913,2
8 

5.705.355,8
4 

100,6
1 4.059.013,78 70,72 4.032.224,1

7 
4.025.986,1

8 70,14 99,19 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

1.163.209,2
0 

1.120.512,4
2 

103,8
1 583.665,82 50,18 562.237,54 545.498,47 46,90 93,46 

62 Παροχές τρίτων 
2.604.240,7

0 
2.177.789,9

9 
119,5

8 1.697.987,55 65,20 1.648.151,0
4 

1.585.753,5
2 60,89 93,39 

63 Φόροι - τέλη 143.463,00 104.447,00 137,3
5 68.088,07 47,46 68.088,07 67.850,77 47,29 99,65 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 317.888,12 211.026,64 150,6
4 152.928,72 48,11 125.826,92 105.880,29 33,31 69,24 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.015.530,8
1 

2.008.030,8
1 

100,3
7 1.619.328,88 80,34 1.619.328,7

3 
1.619.328,7

3 80,34 100,0
0 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.601.816,1
1 

1.059.350,2
3 

151,2
1 519.158,03 32,41 288.458,69 265.810,14 16,59 51,20 

67 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.701.301,8
7 

7.536.783,0
7 

102,1
8 5.372.150,99 69,76 4.480.484,3

3 
4.414.773,6

8 57,33 82,18 

68 Λοιπά Έξοδα 195.000,00 167.116,31 116,6
9 156.775,20 80,40 28.012,96 23.355,86 11,98 14,90 

7 Επενδύσεις 9.179.856,5
7 

2.221.263,6
1 

413,2
7 978.763,84 10,66 712.775,69 497.570,10 5,42 50,84 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

459.268,52 306.954,68 149,6
2 59.227,12 12,90 44.357,80 34.963,03 7,61 59,03 

73 Έργα 
7.244.559,9

5 
1.412.662,4

4 
512,8

3 660.242,74 9,11 650.695,01 444.884,19 6,14 67,38 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 

1.476.028,1
0 501.646,49 294,2

4 259.293,98 17,57 17.722,88 17.722,88 1,20 6,84 
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κλπ 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

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

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

#DIV/
0! 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.510.456,
86 

6.310.897,4
2 

198,2
4 0,00 0,00 4.666.600,2

7 
4.527.601,7

7 36,19 #DIV/
0! 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.203.205,7
3 

4.192.455,8
0 

100,2
6 0,00 0,00 2.607.188,6

8 
2.544.003,2

8 60,53 #DIV/
0! 

82 Αποδόσεις 
3.331.097,6

3 
2.118.441,6

2 
157,2

4 0,00 0,00 2.059.411,5
9 

1.983.598,4
9 59,55 #DIV/

0! 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

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

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

#DIV/
0! 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

4.976.153,5
0 0,00 #DIV/

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

9 Αποθεµατικό 84.395,58         

 
Σύνολα 

δαπανών 
43.257.072,

10 
28.622.573,

34 
151,1

3 
15.207.860,8

8 35,16 18.232.188,
41 

17.679.409,
51 40,87 116,2

5 

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      275 /   2016                                                           Α∆Α: 6∆Ψ1ΩΕ5-2ΘΖ 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  για τον καθορισµό συντελεστών των ανταποδοτικών τελών  
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2017 . 
 

H   Πρόεδρος, A/  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  
 το 10ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για τον καθορισµό συντελεστών των  
ανταποδοτικών  τελών  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  έτους 2017.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 
Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού των 
συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2017 (ανταποδοτικά τέλη). 
 
 
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 Οικονοµικό έτος 2016 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατήρησε το ύψος των συντελεστών των τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στα επίπεδα του προηγούµενου έτους, ήτοι σε συντελεστές πέντε 
(5) Ζωνών, ανάλογα µε την ένταση απορρόφησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχονται 
από το ∆ήµο σε όλη την επικράτειά του. Οι επιµέρους συντελεστές εφαρµόζονται σε όλα τα 
ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ σχεδίου στις αντίστοιχες δηµοτικές τοπικές 
κοινότητες, καθώς οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού παρέχονται χωρίς 
διάκριση σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για 
οικιακή χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  549.605,45 2,31 
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απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, 
Αγία Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, 
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 
και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

722.591,00 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

509.063,00 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, 
Καρυά, Κοθρέας, Κοµιτάτα, 
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα, 
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη, 
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο, 
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα, 
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, 
∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 
 
 
 
 
 

362.570,00 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 

56.964,00 0,47 

 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για 
επαγγελµατική χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, είναι το ακόλουθο: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

248.166,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

224.249,00 2,70 
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ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

159.751,00 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιωτάτα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

 
 
 
 
 
 

62.811,00 

 
 
 
 
 
 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 

4.132,00 0,86 

 
*Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 23976/2016 µέρος Β.3, για τον προσδιορισµό των ανταποδοτικών 
τελών λαµβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα και τα δαπανηθέντα του προηγούµενου έτους και των 
µηνών του τρέχοντος έτους πριν την κατάρτιση του Π/Υ. Συνεπώς, λαµβάνονται υπόψιν τα πραγµατικά 
οικονοµικά µεγέθη.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής προσδιορίζει µε 
κανονιστική του απόφαση τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύουν 
για κάθε έτος σύµφωνα µε το αρθρ. 25 παρ.12 του Ν.1828/89. 
Οι ρυθµίσεις των αρθρ. 21 και 22 του Β.∆/τος της 24/9-20/10/1958 όπως τροποποιήθηκαν ή 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άρθρα 4,5,17 και 20) 1828/1989 (άρθρο 25 
παρ. 12) µε τις οποίες ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιούνται σ’ ένα ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Ν. 2130/93 
(άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4) 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4) 2503/1997 (άρθρο 9 παρ.14) 
2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/2005 (άρθρο 5) µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά 
τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν. 1416/84, 7 παρ. 26 του Ν. 2307/95 και 202 του Ν.3463/2006, 
αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 429/1976 προσδιορίζονται δύο διαφορετικοί 
συντελεστές για δύο διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων ακινήτων (οικιακή και επαγγελµατική) για τον 
υπολογισµό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού ανάλογα µε τις 
παρεχόµενες από το ∆ήµο ανταποδοτικές υπηρεσίες.  
Πρόσθετα ορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 ότι η διαφορά µεταξύ 
του χαµηλότερου συντελεστή υψηλότερου συντελεστή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
πενταπλάσιου.  
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται κατ’ αρχή µόνο για την 
χρηµατοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του ∆ήµου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 
31727/78).  
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Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση 
ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. ∆εν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται απόλυτα τα 
έσοδα µε τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η 
οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων 
(ΣτΕ 981/92 ∆ι∆ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197).  
Η εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνεπώς η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πρέπει 
να είναι και αιτιολογηµένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει 
µεταξύ εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-4/85, 3850/85, 947/86). Αυτό σηµαίνει ότι από το κείµενο 
της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτουν τα εξής:  

• το εµβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία 
υπόχρεων (κατοικίες, καταστήµατα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόµενο µε επίκαιρα και ακριβή 
στοιχεία (ΣτΕ 60/2010).  

• οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 
1828/89 και 17 του Ν 1080/80.  

 
Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους, είναι σύµφωνα 
µε την (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:  
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, οι οποίοι 
αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (Κ.Α. 20).  
2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, κατά το µέρος 
που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες.  
3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων, 
όπως είναι η εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ.  
 
Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό (Εγκ. Υπ. 
Εσωτ. 23745/15-4-2008), η διάθεση µέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων 
υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόµιµη.  
Για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2017, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 23976/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2311/2016) 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2017 – 
τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» 
 
«Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών 
Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως 
υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισµού) για τον Π/Υ 2017 θα πρέπει να γίνονται µε 
γνώµονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να 
εισπραχθούν εντός του έτους 2016. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2016 
εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2016, τότε το ποσό 
που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για 
το έτος 2017, επιφέροντας αύξηση αυτών. 
Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόµενα 
έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά 
στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 
- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015 
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου 
του Π/Υ 2017 
- την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο 
Π/Υ 2017 καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2015 και 2016) 
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016, η οποία υπολογίζεται µε βάση 
τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015. 
 
Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαµβάνεται 
υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: 
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α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δηµιουργούνται 
ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από 
την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία. 
β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας 
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να 
εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων 
που αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα. 
 
Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρµόδια για την εποπτεία Αρχή του δήµου, ως προς 
την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισµό αυτού, στο σκέλος των εσόδων 
λαµβάνεται υπόψη µεταξύ άλλων (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού χρηµατικού υπολοίπου) η 
προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονοµικών ετών (δηλ. 32-
85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). ∆ιευκρινίζεται ότι, 
για τον υπολογισµό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα 
χρησιµοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισµό του συνόλου 
των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). 
Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαµβάνονται υπόψη µεταξύ άλλων και οι 
δαπάνες παρελθόντων οικονοµικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).» 
Για το οικονοµικό έτος 2015 και το 2016, τα συνολικά µεγέθη εισπραχθέντων τελών και 
δαπανών για ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως (πινακοποίηση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 23976/2016): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 & 2016 
(Κωδ. 0311,2111,3211) 

ΠΟΣΟ σε € 

Εισπραχθέντα Τέλη από τη ∆ΕΗ 
Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2015 

              4.432.802,81 

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 
  

1.624.834,03  

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 2.811.936,97  

Εκτίµηση Εισπραχθέντων για το έτος 2016 4.354.172,49 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 & 2016 
(Β) 

ΠΟΣΟ σε € 

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 
2015 

4.493.579,71  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2015 

1.766.198,96  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2016 

2.574.594,90  

Εκτίµηση ∆απανών για το έτος 2016 4.372.407,74  
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Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για το έτος 2017, οι πρόσοδοι και οι ανάγκες 
του ∆ήµου σε ∆απάνες Ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται αναλυτικά ως εξής: 
Αναλυτικός Πίνακας που θα ενσωµατωθεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017 και 
αφορά στις προσόδους και στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  

    

 

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 334.243,00 

20.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 5.000,00 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 365.957,00 

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 5.000,00 

20.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
- Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 41.780,00 

20.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
- Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 9.272,00 

20.6051.05 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
- Κ.Σ.Κ.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.566,00 

20.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4.220,00 

20.6051.14 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-
εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 11.132,00 

20.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ  101.233,00 

20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 10.000,00 

20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 10.000,00 
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20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 500.000,00 

20.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 5.000,00 

20.6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.500,00 

20.6253 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων 6.000,00 

20.6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 5.000,00 

20.6263 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής 
)  10.000,00 

20.6264 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  6.000,00 

20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 

20.6322 
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  5.000,00 

20.6323 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο παρών Κ.Α. είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής  2.000,00 

20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000,00 

20.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 

20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20.000,00 

20.6635 
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  5.000,00 

20.6641.02 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Αργοστολίου 40.000,00 

20.6641.03 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Παλικής 40.000,00 

20.6641.04 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Σάµης 9.000,00 

20.6641.05 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ερίσου 3.000,00 

20.6641.06 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Πυλάρου 5.000,00 

20.6641.07 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Λειβαθούς 5.000,00 
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20.6641.08 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 30.000,00 

20.6641.09 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Κ. Οµαλών 3.000,00 

20.6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 

20.6654.00 Προµήθεια λοιπού υλικού  5.000,00 

20.6662.01 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας  5.000,00 

20.6671 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  12.000,00 

20.6672 
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  10.000,00 

20.6673 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  10.000,00 

20.6682.01 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000,00 

20.6682.05 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Παλικής 15.000,00 

20.6682.06 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Αργοστολίου 15.000,00 

20.6682.07 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Λειβαθούς 13.000,00 

20.6682.08 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 13.000,00 

20.6682.09 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Σάµης 13.000,00 

20.6682.10 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Πυλάρου 13.000,00 

20.6682.11 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ερίσου 11.000,00 

20.6682.12 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για Τ.Κ.Οµαλών 10.000,00 

20.6699 Λοιπές προµήθειες υλικά εργαλεία 2.000,00 

20.6721.02 Εισφορά ∆ήµων-Μελών ΦΟ∆ΣΑ νήσων ΠΙΝ 1.100,00 

20.7325.02 
Επέκταση Φ.Ο.Π. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  7.000,00 
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20.7335.07 
Συντήρηση Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Αργοστολίου ( 
ΣΑΤΑ) 10.000,00 

20.7336.30 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής  15.000,00 

20.7336.31 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ερίσου  9.000,00 

20.7336.32 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης  15.000,00 

20.7336.33 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου  15.000,00 

20.7336.34 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  8.000,00 

20.7336.37 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού -Πρόννων  12.000,00 

20.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα 
κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και 
τρίτων -αποζηµιώσεις 50.000,00 

20.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για 
προµήθεια 2% 5.000,00 

20.8113.03 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για ρεύµα 
υπηρεσιών 50.000,00 

20.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80.000,00 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 95.000,00 

00.6737.01 
Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείρηση στερεών αποβλήτων  2.400.000,00 

20.8511.01 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 107.213,55 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.641.216,55 

   

 
Αντιστοίχως οι εισπράξεις ανταποδοτικών τελών για έτος 2016, και σύµφωνα µε το προαπαιτούµενα 
που θέτει η ΚΥΑ 23976/2016, (συνυπολογισµός των ανταποδοτικών τελών στο συνολικό 
άθροισµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι .... «Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην 
κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το 
ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω οριζόµενα»), και σύµφωνα µε τη σύγκριση των εισπραχθέντων κατά τα έτη 2015 και 
2016, διαµορφώνονται ως ακολούθως µε βάση το έτος 2015: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 
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Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.625.000,00 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 800.000,00 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 115.481,68 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.540.481,68 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

(Α) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2017 4.540.481,68 € 

(Β) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017 4.641.216,55 €  

(Γ) ∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) 100.734,87€ 

 
Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 2,17% 

 
 
Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά ανάµεσα στα 
προϋπολογιζόµενα για το 2017 τέλη και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποτελεί το 2,17% των 
συνολικών δαπανών και θα καλυφθεί, όπως επιτρέπει η νοµοθεσία:  
 
Α) από τα τέλη παρεπιδηµούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) 
Β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστηµάτων και έως το 50% του ποσού αυτών 
όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75). 
 
Απαλλασσόµενες κατηγορίες 
 
Υπενθυµίζουµε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3345/16, 
η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων τα 
οποία δεν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου 
του, και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ∆ΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραµένουν 
κλειστά. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασµένων ή µη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν 
χρησιµοποιούνται, δηλαδή δεν εκµισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του ν.3463/2006, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 4368/2016 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση των 
δηµοτικών φόρων ή τελών, ή η απαλλαγή από αυτούς, για συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων.  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε µείωση κατά 30% στις παρακάτω κατηγορίες για παροχές που 
αφορούν µόνο την 1η κατοικία είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόµενη και να µην υπερβαίνει τα 
200τ.µ. µε ετήσια ισχύ: 
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• Άποροι. 
• Πολύτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία µέχρι 25 ετών και το 
συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00€ προσαυξανόµενο 
κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. 

• Τρίτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία µέχρι 25 ετών και το 
συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 21.000€ 

• Μονογονεϊκές οικογένειες µε ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο µέχρι 25 ετών που 
σπουδάζει σε τριτοβάθµια εκπαίδευση της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί την 
στρατιωτική του θητεία και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 
12.000,00€ προσαυξανόµενο κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. 

• Άτοµα µε αναπηρία από 67% και άνω συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών που έχουν 
στη φροντίδα τους άτοµα µε αναπηρία και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους φορολογητέο 
εισόδηµα (ώστε να µην προσµετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας, προνοιακά 
επιδόµατα, εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα κίνησης, διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών και 
µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων κ.λπ. τα οποία είναι αφορολόγητα) να µην υπερβαίνει 
τις 20.000,00€ 

• Μακροχρόνια άνεργοι (άνω του 1 έτους) και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα 
να µην υπερβαίνει τις 6.000,00€. 
 

Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στην µείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού θα πρέπει να 
καταθέσουν αίτηση στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
Α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται πιστοποιητικό απορίας από την αρµόδια 
υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύµφωνα µε το Ν.57/1973. 
Β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του ∆ήµου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενα από 
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι είναι οι γονείς 
µε τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεποµένων από την οικεία νοµοθεσία, περί 
πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν.2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. 
Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 
Πολύτεκνοι επίσης είναι κατά τις διατάξεις του Ν. 3454/7-4-2006 
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο µε τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων 
του και είναι µόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 
23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε ανεγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές Πανεπιστηµιακής και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή 
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και 
άνω, ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι 
ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
γ) Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν 
και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2Α’) 
όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και 
απολαµβάνουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους 
προστατεύονται και απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η 
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 
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Γ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου προσκοµίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης. 
∆) Για την απόδειξη της ιδιότητας µονογενεϊκής οικογένειας προσκοµίζεται αντίγραφο δικαστικής 
απόφασης για την αποκλειστική άσκηση γονικής µέριµνας βάσει του Αστικού Κώδικα ή πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να φαίνεται η ύπαρξη ενός µόνο γονέα/κηδεµόνα. 
Ε) Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου προσκοµίζεται η Απόφαση Υγειονοµικής 
Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό 
αναπηρίας (απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%). 
Λοιπά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες ωφελουµένων (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ, 
µισθωτήριο ακινήτου, κλπ.) θα προσδιορίζονται αναλυτικά στις σχετικές αιτήσεις που θα 
συµπληρώνουν οι ενδιαφερόµενοι στο Τµήµα Προσόδων και Περιουσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
προκειµένου να υπαχθούν στην προτεινόµενη µείωση. 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, για την έγκριση της εισήγησης της Προέδρου περί 
καθορισµού των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο ύψος µε 
τους ισχύοντες κατά το έτος 2016, όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 και την 
προώθησή της ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο είναι αρµόδιο για τον τελικό 
προσδιορισµό των τελών. 

 
Αργοστόλι, 18 Οκτωβρίου 2016 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής & Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών : Γαρµπή Σοφία 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος  αναφέρει τα παρακάτω:  
Καταρχάς εµείς θεωρούµε ότι ήταν πολύ λογικό για την περιοχή της Παλικής να συνεχίσει να υπάρχει 
αυτή η µείωση των 50% στα ανταποδοτικά τέλη µε δεδοµένο ότι δεν έχει γίνει η αποκατάσταση των 
ζηµιών που προκλήθηκαν από τους σεισµούς.  
Θεωρώ επίσης  ότι στο Ληξούρι τόσο στις κατοικίες όσο και στην επαγγελµατική στέγη   πρέπει να 
περιοριστεί ο συντελεστής τελών και να καταπέσει από την ζώνη Β στην ζώνη Γ και πιστεύω ότι αυτό 
είναι ένα πολύ δίκαιο αίτηµα µε δεδοµένο ότι δεν µπορεί να εξισώνεται το Ληξούρι µε την κατάσταση 
που βιώνει , µε περιοχές που είναι όπως το Φισκάρδο και άλλες περιοχές οι οποίες σίγουρα δεν 
βιώνουν αυτά που βιώνει  η  περιοχή του Ληξουριού και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω:  
 Πρώτον , εµείς πιστεύουµε ότι η τοπική διοίκηση είναι ένας ουδέτερος θεσµός και ανάλογα µε το ποιος 
είναι επάνω και τα λόγια που θα λέει παίρνει έναν φιλολαϊκό ή αντιλαϊκό χαρακτήρα. Η τοπική 
διοίκηση από την βάση της είναι επέκταση του κράτους και έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα από την στιγµή 
που εφαρµόζει πλήρως όλους τους νόµους και τις πολιτικές του κεντρικού κράτους γιαυτό και µείς δεν 
την λέµε αυτοδιοίκηση , την λέµε τοπική διοίκηση. 
∆εύτερον , εµείς πιστεύουµε  και µε αφορµή αυτή την εισήγηση για τα ανταποδοτικά τέλη ότι σήµερα η 
∆ηµοτική Αρχή δίνει επίσης για το 2017 ένα ισχυρό κτύπηµα στις τσέπες των αυτοαπασχολούµενων 
και των µικρών λαϊκών νοικοκυριών και τώρα µε λογιστικά τεχνάσµατα και κροκοδείλια δάκρυα πού 
ρίχνει για να συγκαλύψει  τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτής της πολιτικής για το 2017. 
Πραγµατικά δεν πείθει κανέναν και από την άλλη κλείνει τα µάτια  και ξαλαφρώνει το µεγάλο κεφάλαιο 
από τις υποχρεώσεις που έχει στον ∆ήµο και θα πούµε συγκεκριµένα ,εµείς θα προτείνουµε και πάρτε 
θέση σε αυτά που θα πούµε. 
Τώρα ότι έγινε κάποια προσπάθεια κάτω από την λαϊκή  πίεση που και εµείς  µε την πίεση µας στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και µε την κριτική που κάνουµε , έπρεπε να δώσει µια διέξοδο και να εκτονώσει 
την ένα κοµµάτι της λαϊκή αντίδρασης ,  δίνει κάποια ψίχουλα µε βάση το εισόδηµα απευθυνόµενη 
στην ακραία φτώχια όπως ακριβώς κάνει το κεντρικό κράτος,  δίνει δηλαδή µια ανάσα όχι στους 
φτωχούς αλλά στους εξαθλιωµένους . ∆εν πάτε να πάρετε από τους µεγάλους , να αυξήσετε δηλαδή 
τους συντελεστές, να κάνετε ειδικές ζώνες για τα ξενοδοχεία , τις τράπεζες , τα µεγάλα σούπερ µάρκετ  
, αλλά τα παίρνετε από τους φτωχούς για να τα δώσετε στους εξαθλιωµένους. 
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Εµείς προτείνουµε α) καταρχήν θα πρέπει να µειωθούνε οι συντελεστές των ανταποδοτικών τελών 
στους αυτοαπασχολούµενους ,τους µικροεπαγγελµατίες και τις λαϊκές οικογένειες κατά 50%. 
Β) Να δηµιουργηθούν ειδικές ζώνες για τους µεγάλους εµπορικούς οµίλους , τράπεζες, τα µεγάλα 
σούπερ µάρκετ , νυκτερινά κέντρα κ.λ.π και να αυξηθούν  οι  συντελεστές ανά τετραγωνικό µέτρο γιατί 
ο ∆ήµος από κάπου πρέπει να εισπράττει.  
Γ) Για τις περιοχές όλες τις Ερίσου της Παλικής και της Αγίας Ευφηµίας αλλά και στους επαγγελµατίες 
γύρω από την πλατεία του Αργοστολίου που γίνεται το έργο να υπάρχει µείωση 50%. 
∆) για τις Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρεστε για την µείωση 30% των τελών , προτείνουµε  το ποσό 
του ετήσιου οικογενειακού  εισοδήµατος  να µην υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ προσαυξανόµενο 
κατά πέντε χιλιάδες για κάθε παιδί. 
Για τις µονογονεικές οικογένειες προτείνουµε  το οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις δέκα 
πέντε χιλιάδες Ευρώ προσαυξανόµενο κατά πέντε χιλιάδες για κάθε παιδί και τέλος  απαλλαγή 
πλήρως στους άπορους ,τους πολύτεκνους ,  ανάπηρους και µακροχρόνια άνεργους. 
Εµεί λοιπόν µε βάση τις προτάσεις που κάνουµε και το πλαίσιο που αναφέρουµε καταψηφίζουµε το 
γενικό πλαίσιο της ∆ηµοτικής Αρχής και ψηφίζουµε την πρότασή µας έτσι όπως την αναλύσαµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 

 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση  της Προέδρου περί καθορισµού των συντελεστών των 
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού τους έτους 2017 στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες 
κατά το έτος 2016 όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 και προτείνει την 
προώθησή της  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο είναι αρµόδιο για τον τελικό προσδιορισµό 
των τελών και αναλυτικά :  
 
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση  ανά ∆ηµοτική /Τοπική Κοινότητα :  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

546.431,00 2,31 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, 
Αγία Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, 
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 
και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

722.439,00 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

499.793,00 1,37 
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ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, 
Καρυά, Κοθρέας, Κοµιτάτα, 
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα, 
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη, 
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο, 
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα, 
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, 
∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 

 

 

 

 

 

360.996,00 

 

 

 

 

 

 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 

56.625,00 0,47 

 
 
Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελµατική χρήση ανά ∆ηµοτική /Τοπική Κοινότητα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

247.247,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

222.498,00 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

158.901,00 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιωτάτα, 

 

 

 

 

 

 



 1148 

Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

 

 

 

58.539,00 

 

 

 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 

4.074,00 0,86 

 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     276 / 2016                                                                                  Α∆Α: ΩΒΩΓΩΡ5-203 

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  
εισηγούµενη το  11 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016)» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ πρωτ. 35669/14-10-2016 Πρακτικό κλήρωσης των Μελών  της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
από την ∆/νση  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αργοστόλι 14/10/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                Αριθµ. Πρωτ. 35669 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016. 
 
Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου (άνω όροφος κτιρίου πρώην Τραπέζης 
Ελλάδος) σήµερα 14/10/16 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι 
∆ηµοτικοί Υπάλληλοι: 

1. Παυλάτος Στυλιανός, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2. Πυλαρινού Πετράτου Μαρία, Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας (ΠΕ), 
3. Κυριακάτου Ευτυχία, Υπάλληλος Τµ. Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆.Ε.), 

προκειµένου να διενεργήσουν ηλεκτρονική δηµόσια κλήρωση για την ανάδειξη των µελών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης  
Προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 (αριθµ. πρωτ. 34991/12-10-
2016 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση). 
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά. 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών δ∆νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ 

Η σχετική απόφαση για το ∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72 
παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
 
Οι υπάλληλοι: 
 
1. Παυλάτος Στυλιανός 
2. Πυλαρινού Πετράτου Μαρία 
3. Κυριακάτου Ευτυχία 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει  ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο µε 
αναπληρωτή του , την κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη.  
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι είναι πολύ προσχηµατικό το ότι στην κλήρωση 
µπαίνουν µόνο όσοι υπάλληλοι έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια   ενώ κανονικά έπρεπε να τα 
παρακολουθούν όλοι  προς όφελος της Υπηρεσίας , δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι  η κατάρτιση και η πιστοποίηση όλων των υπαλλήλων 
του ∆ήµου  δεν είναι δυνητική και είναι ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής να παρακολουθήσουν τα 
σεµινάρια  και να καταρτιστούν όλοι οι υπάλληλοι για να συµµετέχουν στις Επιτροπές   και επειδή 
έχουν ζητήσει να είναι παρόντες στις κληρώσεις και ποτέ δεν καλέστηκαν για τον λόγο αυτό την 
αµφισβητούν και καταψηφίζουν την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)τον Νόµο 4412/2016  
3) το µε αρίθµ  πρωτ. 35669/14-10-2016 Πρακτικό Κλήρωσης. 
   
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών,  

∆ήµου Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016 όπως παρακάτω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ       

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ , Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ.  Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης )Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
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Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο κ.  Παγώνης ∆ιονύσιος ως αρχαιότερος των παραπάνω 
υπαλλήλων µε αναπληρώτρια  του , την  κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη. 
 

Από το πρακτικό της  35 ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την 21  Οκτωβρίου    2016    
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     277/ 2016                                                                               ΩΡΨΘΩΕ5-ΨΤΞ 

 

   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών 
και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το  12ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  
Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
( σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016)»  , έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 35670/14-10-2016 
Πρακτικό  κλήρωσης των Μελών της Επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών και 
αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,  της ∆/νσης των  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  το 
οποίο έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αργοστόλι 14/10/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       Αριθµ. Πρωτ. 35670 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016. 
 
Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου (άνω όροφος κτιρίου πρώην Τραπέζης 
Ελλάδος) σήµερα 14/10/16 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι 
∆ηµοτικοί Υπάλληλοι: 

1. Παυλάτος Στυλιανός, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2. Πυλαρινού Πετράτου Μαρία, Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας (ΠΕ), 
3. Κυριακάτου Ευτυχία, Υπάλληλος Τµ. Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆.Ε.), 

προκειµένου να διενεργήσουν ηλεκτρονική δηµόσια κλήρωση για την ανάδειξη των µελών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών (γενικών κοινωνικών και άλλων ειδικών) και 
Αξιολόγησης Προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 (αριθµ. πρωτ. 
34991/12-10-2016 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση). 
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά. 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ Λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

ΑΝΑΠΛΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
2. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ) 
3. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 

Η σχετική απόφαση για το ∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72 
παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
Οι υπάλληλοι: 
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1. Παυλάτος Στυλιανός 
2. Πυλαρινού Πετράτου Μαρία 
3. Κυριακάτου Ευτυχία 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει   Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Θεόδωρο Μανζτουράτο ως 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστηρίου µε αναπληρωτή του , τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο.  
 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι είναι πολύ προσχηµατικό το ότι στην κλήρωση 
µπαίνουν µόνο όσοι υπάλληλοι έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια   ενώ κανονικά έπρεπε να τα 
παρακολουθούν όλοι  προς όφελος της Υπηρεσίας , δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι  η κατάρτιση και η πιστοποίηση όλων των υπαλλήλων 
του ∆ήµου  δεν είναι δυνητική και είναι ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής να παρακολουθήσουν τα 
σεµινάρια  και να καταρτιστούν όλοι οι υπάλληλοι για να συµµετέχουν στις Επιτροπές   και επειδή 
έχουν ζητήσει να είναι παρόντες στην διεξαγωγή των κληρώσεων  και ποτέ δεν καλέστηκαν για τον 
λόγο αυτό την αµφισβητούν και καταψηφίζουν την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γ τον Νόµο 4412/2016  
3) το µε αρίθµ  πρωτ. 35670/14-10-2016 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών . 
 την παραπάνω εισήγηση  της Προέδρου:  . 
                                     

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Συγκροτεί την Επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και 
άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016 όπως παρακάτω:  

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµήµατος  Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενο Τµήµατος  προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 

 
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Μανζτουράτος  ως Προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστηρίου µε 
αναπληρωτή του , τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο.  
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                             ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       
                                                                  
                                                                 
     Σοφία Γαρµπή  
     Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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