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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  36ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  11η  ∆εκεµβρίου   2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  11 η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα  
13:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   34023/ 7-12-2018   έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                           
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                    
3.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                          Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                           
4.  Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                                          
5. Kωνσταντάκης Άγγελος  (ΠΑΡΩΝ από την 351   έως και την 358/2018)      
6. Μινέτος ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος του κ. Θεόφιλου ΜΙχαλάτου) ΑΠΩΝ  στην 358/2018)                                                                           
7. Παπαδάτος Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ   στην 353/2018 και από 356 έως  και 362/2018) 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    351  / 2018                                                             Α∆Α: 723ΒΩΕ5-ΕΩΡ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που 
εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  
θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 
του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των     παρακάτω θεµάτων      εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
1.Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018 -2019» 
2. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ    και να εισαχθούν    προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    – Γκισγκίνης Νικόλαος-Κωνσταντάκης Άγγελος  
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Μινέτος ∆ιονύσιος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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                                                                 (θετικές ψήφοι  έξι (6) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ   τα παρακάτω θέµατα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και 
λήψη απόφασεων .   
1.Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018 -2019» 
2. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  352  / 2018                                                                      Α∆Α: 75ΓΖΩΕ5-ΕΨΥ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018 -2019» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 1ο θέµα εκτός   
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για «Υπηρεσίες ασφάλισης 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018-2019 »όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την 
351-2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 723ΒΩΕ5-ΕΩΡ , θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 
πρωτ.  34238 /10-12-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

 

 

                                 Αργοστόλι:  10.12.2018 

                                 Αριθ.Πρωτ.:  34238 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/νση   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
FAX:26710 - 22572 

  

 
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  υπηρεσιών για το έτος 
2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:33/2018,Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 10.12.2018, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 15:05 , µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, 
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 34090/07-12-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 
33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθ. πρωτ.: 34233/10-12-
2018  Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισµό της υπ. αριθ. 766/31272/14-11-2018 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

2. Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
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Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 766/31272/14-11-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» , και το νοµικό πλαίσιο 
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
«Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν 
πλήρη βάσει της  µε αριθ. 766/31272/14-11-2018 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 
που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις, (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και 
επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου, (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
  Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α)την αριθ. 766/31272/14-11-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019», 

β)την αριθ. 53/28549/18-10-2018 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019», 

γ)την αριθ. την αριθ. 322/2018 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 53/2018 Μελέτη της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» και καθορίσθηκε ο τρόπος διενέργειας της υπηρεσίας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού , 

δ)την αριθ. 324/2018 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού  

ε)την αριθ.766/31272/14-11-2018  ∆ιακήρυξη και την αριθ.  31278/14-11-2018  Περίληψη ∆ιακήρυξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την  υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
2018-2019» 

στ)την αριθ. 348/2018 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του  
το µε αρίθµ. πρωτ. 327572/27-11-2018  1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και 
αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω υπηρεσία, η εταιρεία µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ζ) το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς την ασφάλιση των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του, όπως ο νόµος ορίζει, 

η) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 53/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα 
αγοράς και ελήφθη υπόψη ο διαγωνισµός για το ίδιο αντικείµενο κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, 

θ) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» » για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, ήταν πλήρη και 
σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 766/31272/14-11-2018 διακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Oριστικού Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019»» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 766/31272/14-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε 
δύο (2) αντίγραφα 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 α)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                       β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω 2ο  Πρακτικό του  
Συνοπτικού διαγωνισµού   ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018-2019 » προϋπολογισµού  21.704,00€ (είκοσι ενός  χιλιάδων επτακοσίων 
τεσσάρων ευρώ ),συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία    – Γκισγκίνης Νικόλαος-Κωνσταντάκης Άγγελος  
                    Κουρκουµέλης Ηλίας   και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

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

• Την  53 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 

• Την   µε αρίθµ.  841 / 2018 Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης  

• Την µε αρίθµ. πρωτ. 31038/9-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετούς ∆απάνης 

• την  324/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 62Ω3ΩΕ5-3ΨΘ    
       Το µε αρίθ. πρωτ.   32752/27-11-2018  παραπάνω 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
      Το µε αρίθ. πρωτ.   34238/10-12-2018  παραπάνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  34238/10-12-2018   2Ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του συνοπτικού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων, εκπεφρασµένο 
σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προϋπολογισµού 21.704,00€ (είκοσι ενός  χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ ), 
      2)  Ανακηρύσσει οριστικό  ανάδοχο για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019»» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 766/31272/14-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό 
φορέα µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  έκπτωση 30,00(30,1971)% 
επί του προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 15.150,00€ , έναντι προσφοράς ποσού 15.600,00€ και έκπτωσης 
28,00(28,1238)% του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.» και προσφοράς  ποσού 21.486,96€ και έκπτωσης 1% του 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» 
    3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., 
επί αποδείξει 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  353  / 2018                                                                   Α∆Α: 6ΠΒΘΩΕ5-Ν7Ξ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  2ο θέµα  εκτός της ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για την 
αντιµετώπιση δαπανών  ΚΤΕΟ.» όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την 351-2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 
723ΒΩΕ5-ΕΩΡ έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ. 34241/10-12-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  ΧΕΠ  
2465Β/2018 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Καραβιώτη Παναγή      που έχει εκδοθεί µε την  285/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ. 2465Β/2018) 
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:        ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  
Αριθ. Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής:           285/2018 
 
1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Α   ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ          ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓ.    ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
1 Γ.ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
2.Κ. & Γ.  ∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε  
3. Κ. & Γ.  ∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε 
4. Κ. & Γ.  ∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε 
5. Κ. & Γ.  ∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε 

1489/2018 
19071/2018 
19068/2018 
657/2018 
19073/2018 

                         49,60 
                         77,00 
                         77,00 
                           6,00 
                         70,00 

                         49,60 
                         77,00 
                         77,00 
                           6,00 
                         70,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                      279,60 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘ 676/2018  ΠΟΣΟΥ  120,40 €. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις δαπάνες για τα ΚΤΕΟ. 

                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία  -Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαδάτος Νικόλαος  
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Μινέτος ∆ιονύσιος  και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  285/2018 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Καραβιώτης Παναγής       για την απόδοση του λογαριασµού της  και 
την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.2465 B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    400,00  € από τον Κ.Α 20.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε την 285/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του υπόλογου υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Καραβιώτη Παναγή.           
2. Απαλλάσσει τον κ.  Καραβιώτη Παναγή       από  υπόλογο του συνολικού  ποσού 400,00  € από τον Κ.Α 
20.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  354  / 2018                                                                               Α∆Α: 63ΙΓΩΕ5-∆ΓΓ 
 ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  2017. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Η  Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη  το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Σύνταξη 
έκθεσης και κατάρτισης απολογισµού –ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2017» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα 
εξής: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει δια  µέσου 
του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού  έτους που έληξε. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνει ο λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του 
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άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως 
προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταµειακή υπηρεσία. 
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή τα  προελέγχει και, το 
αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον  απολογισµό και, προκειµένου για ∆ήµους 
που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα 
χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  δηµοτικό συµβούλιο. 
3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό  συµβούλιο, ελέγχονται 
από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονοµικών 
καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του µέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 
Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (ισολογισµού, 
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και  προσαρτήµατος) του ∆ήµου, 
εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, οι 
οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό 
ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
∆ήµων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστηµα 
των ∆ήµων. Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων 
χρήσεως. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση 
ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και 
τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή 
στο δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.» 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το οναµατεπώνυµον του δηµάρχου και ταµίου 
µετά προσδιορισµού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το 
έτος, εν τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του 
προϋπολογισµού.  
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.  
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους δι' ειδικών 
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα 
ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και 
τα υπόλοιπα πληρωτέα. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: α')το χρηµατικόν υπόλοιπον 
του προηγουµένου έτους,  
β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  
δ')τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  
ε')τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  
στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον.  
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την µεταφοράν του χρηµατικού 
υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν.» 
Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισµό.  
 Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος εισηγούµενη  την έγκριση του  Απολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς του οικ. Έτους 
2017 θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2017 
 

Κατατίθεται  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο Απολογισµός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Οικονοµικού 
έτους 2017 σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  άρθρου  163  του  Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), 
τα άρθρα 40-44 του από 17-5-59 Β∆/τος (Περί οικονοµικής ∆ιοίκησης και Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων) 
και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 
      Ο σηµερινός Απολογισµός είναι ο έβδοµος Απολογισµός της ∆ηµοτικής Αρχής που λειτούργησε µε 
βάση την νέα δοµή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως προέκυψε από την ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση της χώρας 
µας µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» όπου συνένωσε επτά ∆ήµους και µία Κοινότητα. 
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Σηµαντικά θετικό αντίκτυπο είχε η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων προς τρίτους ύψους 909.370,91 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 27754/07-09-2016 (συνολικό ποσό επιχορήγησης 
1.475.053,00 ευρώ και απορρόφησης 1.474.922,28 ευρώ). 

Επιπλέον ο ∆ήµος µας υπέβαλλε τρία αιτήµατα επιχορήγησης υποχρεώσεων από δικαστικές 
αποφάσεις και διαταγές πληρωµής στο Υπουργείο Εσωτερικών συνολικού ποσού 336.797,11 ευρώ, τα οποία 
και εγκρίθηκαν και κατά την χρήση 2017 αποπληρώθηκαν οφειλές ποσού 273.667,28 ευρώ. 

 
 
     
    Ο Απολογισµός   του Οικονοµικού έτους 2017  παρουσιάζει : 
 

1. ΕΣΟ∆Α  

α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα 
όπως τελικά 

διαµορφώθηκαν 

Βεβαιωθέντα Παραγραφές 
∆ιαγραφές 

Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

1 Τακτικά έσοδα  23.059.767,20 23.938.701,76 343.731,77 17.703.368,53 5.891.601,46 

2 Έκτακτα έσοδα 19.090.038,06 17.014.516,29 36.988,74 11.021.770,28 5.955.757,27 

3 Χρηµατικό 
υπόλοιπο προηγ. 

χρήσης 

4.037.690,81 4.037.690,81 0,00 4.037.690,81 0,00 

       

  ΣΥΝΟΛΟ 46.187.496,07 44.990.908,86 380.720,51 32.762.829,62 11.847.358,73 

 
 

2. ΕΞΟ∆Α  
 

α/α Περιγραφή  Προϋπολογισθέντα όπως 
τελικά διαµορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Υπόλοιπα πιστώσεων Πληρωθέντα έξοδα 

1 Έξοδα  46.158.871,16 29.060.509,24 17.098.361,92 29.060.509,24 

2 Αποθεµατικό 28.624,91 0,00 28.624,91 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 46.187.496,07 29.060.509,24 17.126.986,83 29.060.509,24 

 
 

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ   

α/α Κ.Α.  Τίτλος  Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα έξοδα 
Ποσό 

υπέρβασης  

1 
Τακτικά 
έξοδα  

2 
Έκτακτα 
έξοδα 

∆εν υπάρχουν υπερβάσεις 

 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ   
 

α/α Περιγραφή Ποσό 

1 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 4.037.690,81 

2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2017 3.702.320,38 

 
     Αναλυτικά  τα Οικονοµικά  στοιχεία  του Απολογισµού έχουν  ως εξής : 
 

 
 

 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α 

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α       

1 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
536.000,00 791.000,00 495.567,91 

2 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
35.000,00 35.000,00 22.273,50 
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3 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

3.626.000,00 3.758 000,00 4.388.413,53 

4 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.186.700,00 2.931.700,00 2.842.316,66 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 371.000,00 371.000,00 372.449,91 

6 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

7.666.644,52 7.789.394,52 7.311.6 9,58 

7 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟ∆Α 
58.000,00 58.000,00 45.555,00 

Σύνολα 0 15.479.344,52 15.734.094,52 15.478.216,09 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α      

11 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 0,00 0,00 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 

1.149.541,36 1.563.730,90 1.357.610,62 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
5.938.192,33 12.238.051,87 5.705.502,31 

14 
∆ΩΡΕΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

1.000,00 1.000,00 0,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

371.600,00 371.600,00 332.868,07 

 6 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟ∆Α 
727.000,00 727.000,00 26.542,35 

Σύνολα 1 8.187.333,69 14.901.382,77 7.422.523,35 

2 

ΕΣΟ∆Α 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

      

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.702.394,00 1.660.732,64 1.678.443,83 

22 
ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
355.000,00 355.000,00 823.761,00 

Σύνολα 2 2.057.394,00 2.015.732,64 2.502.204,83 

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
Π.Ο.Ε. 

      

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

5.676.274,49 5.729.449,28 54 .159,41 

Σύνολα 3 5.676.274,49 5.729.449,28 548.159,41 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
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ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 

3.284.000,00 3.509.000,00 2.677.926,43 

42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

236.357,85 260.146,05 96.108,70 

Σύνολα 4 3.520.357,85 3.769.146,05 2.774.035,13 

5 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

      

51 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

4.125.452,26 4.037.690,81 4.037.690,81 

Σύνολα 5 4.125.452,26 4.037.690,81 4.037.690,81 

Σύνολα 39.046.156,81 46.187.496,07 32.762.829,62  
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙI : ∆ΑΠΑΝΕΣ 

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

6 Έξοδα χρήσης       

60 
Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
6.001.879,81 5.703.927,94 5.420.103,23 

61 
Αµοιβές αιρετών και 

τρίτων 
1.026.985,00 1.348.680,34 1.062.206,99 

62 Παροχές τρίτων 2.177.161,20 3.155.094,44 2.574.792,48 

63 Φόροι - Τέλη 129.600,00 169.788,69 158.438,49 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 208.150,95 311.180,46 145.163,67 

65 
Πληρωµές για την 

εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστης 

1.837.500,00 1.229.906,24 1.207.647,98 

66 
∆απάνες προµήθειας 

αναλωσίµων 
1.008.657,90 1.361.683,52 623.468,56 

67 

Πληρωµές για 
µεταβιβάσεις 

εισοδηµάτων σε τρίτους 
Παραχωρήσεις - 

Παροχές - 
Επιχορηγήσεις -  

Επιδοτήσεις - ∆ωρεές 

7.370.585,47 7.174.963,37 6.269.979,61 

68 Λοπά έξοδα 85.000,00 298.250,88 200.107,06 

Σύνολα 6 19.845.520,33 20.753.475,88 17.661.908,07 

7 Επενδύσεις       

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών 

έργων και προµήθειες 
παγίων 

367.200,00 436.895,67 348.004,74 

73 Έργα 5.535.591,53 10.314.201,22 4.734.559,39 

74 
Μελέτες, έρευνες, 

πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

1.624.036,10 1.600.985,79 79.378,86 

75 Τιτλοι παγιας επενδυσης 0,00 12.500,00 12.500,00 

Σύνολα 7 7.526.827,63 12.352.082,68 5.174.442,99 

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και 
Λοιπές αποδόσεις και 

προβλέψεις 
     

81 
Πληρωµές υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 
2.769.531,37 3.989.208,04 3.262.318,09 

82 Λοιπές αποδόσεις 3.442.038,28 3.886.227,00 2.961.840,09 
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85 

Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωµένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονοµικού έτους 

5.112.202,77 5.165.377,56 0,00 

Σύνολα 8 11.323.772,42 13.040.812,60 6.224.158,18 

9 Αποθεµατικό       

91 

Ποσό διαθέσιµο για 
αναπλήρωση των 

ανεπαρκών πιστώσεων 
για την δηµιουργία νέων 
µη προβλεπόµενων στον  

προϋπολογισµό 

350.036,43 28.624,91 0,00 

Σύνολα 9 350.036,43 28.624,91 0,00 

Σύνολα 39.046.156,81 46.187.496,07 29.060.509,24 

 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

00 Γενικές Υπηρεσίες 17.173.738,97 17.173.738,97 17.642.538,99 

10 
Οικονοµικές και ∆ιοικητικές 
υπηρεσίες 2.984.703,23 2.984.703,23 2.925.936,20 

15 

Υπηρεσίες Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και κοινωνικής 
πολιτικής 3.364.453,83 3.364.453,83 3.330.843,05 

20 
Υπηρεσία καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 2.412.388,02 2.412.388,02 2.854.776,11 

25 
Υπηρεσίες Υδρευσης - 
άρδευσης - αποχέτευσης 649.699,23 649.699,23 523.081,86 

30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 4.150.752,80 4.150.752,80 4.068.034,20 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 818.052,14 818.052,14 812.924,84 

40 Υπηρεσία Πολεοδοµίας 252.961,95 252.961,95 235.767,08 

45 Υπηρεσία νεκροταφείων 88.427,00 88.427,00 68.891,31 

50 ∆ηµοτική Αστυνοµία 0,00 0,00 0,00 

60 

Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Πολιτικής (Έργα και δράσεις 
χρηµ. από Π∆Ε) 567.032,00 567.032,00 991.046,35 

61 

Υπηρεσίες  Πολιτισµού και 
Αθλητισµού (Έργα και δράσεις 
χρηµ. από Π∆Ε) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

63 

Υπηρεσίες Ύδρευσης, 
Άρδευσης, Αποχέτευσης (Έργα 
και δράσεις χρηµ. από Π∆Ε) 1.272.779,23 1.272.779,23 1.396.305,33 

64 

Υπηρεσία Τεχνικώς έργων, 
Πρασίνου και Πολεοδοµίας 
(Έργα και δράσεις χρηµ. από 
Π∆Ε) 2.458.398,01 2.458.398,01 6.728.266,79 

69 
Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και 
δράσεις χρηµ. από Π∆Ε) 573.836,37 573.836,37 1.589.824,16 

70 Λοπές υπηρεσίες 1.878.897,60 1.878.897,60 2.940.634,89 

  <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 350.036,43 350.036,43 28.624,91 

  Σύνολα 39.046.156,81 39.046.156,81 46.187.496,07 
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Αργοστόλι 06/12/2018 

 
 

         Ο συντάξας                                                                  Ο Προϊστάµενος  
 

 
  Κουστουµπάρδη Σοφία                                                        Μαντζουράτος Θεόδωρος 

              
 

 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος  θέτει υπό την κρίση  των Μελών της Επιτροπής τα Πεπραγµένα της Χρήσης 2017 

(από 1-01-2017 έως 31-12-2017) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να καταρτίσει η Οικονοµική Επιτροπή  την 
σχετική Έκθεση  Ελέγχου Απολογισµού, Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων  Χρήσης 2017 η οποία θα αποστείλει 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση και έχει αναλυτικά ως εξής:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 (από 1.1.2017 έως 31.12.2017) 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2017 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα εξής: 
 
 

1. Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως, ποσού 16.367,61 ευρώ, οι οποίες 
αφορούσαν, στο σύνολό τους, το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικών προγραµµάτων. 

 
 
2. Πάγιο Ενεργητικό 

α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Στην κλειόµενη χρήση έγιναν: 
1.  οι κατωτέρω προσθήκες: 

 

 Λογαριασµός  Προσθήκες παγίων, Ποσά σε Ευρώ 

   Με Με Με 

   Τροποποίηση  ∆ωρεάν  Αγοράς ή 

   Απογραφής Παραχώρηση Ιδιοκατασκευή 

   έναρξης   

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  5.140.406,82 1.239.623,40 0,00 

1α. 
Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής 
χρήσεως    957.089,77 

1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως    134.150,99 

1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως    1.529.116,39 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  3.357.812,40  0,00 

3γ. 
Λοιπες µόνιµες εγκαταστάσεις 
κοινής χρήσεως    22.887,80 

4. 
Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός 
µηχ/κός εξοπλισµός  1.599.955,00  195.277,50 
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5. Μεταφορικά µέσα    69.812,00 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός    265.327,49 

7. 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές    2.949.567,61 

 

         Σύνολο ακινητοποιήσεων 
(ΓΙΙ) 
  

10.098.174,22 
 

1.239.623,40 
 

6.123.229,55 
 

      
 
Οι προσθήκες των γηπέδων κτιρίων και µηχανηµάτων, οι οποίες έγιναν µε τροποποίηση της 

απογραφής έναρξης, αφορούν πάγια τα οποία δεν είχαν συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης του ∆ήµου. 
Οι προσθήκες των γηπέδων, οι οποίες έγινα µε δωρεά αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν παραχωρηθεί 

στον ∆ήµο µε δωρεάν παραχώρηση από την Ε.Τ.Α.∆.    Α.Ε. 
2. οι κατωτέρω διαγραφές: 

   Ποσά σε Ευρώ 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  135.267,00 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  432.472,44 

          Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)  567.739,44 

 
  Τα ανωτέρω ακίνητα ανήκαν σε Κεφάλαια Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης και όχι στον  ∆ήµο. 
 
β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Την 31.12.2017 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις: 

α/α Εταιρεία - Συµµετοχή Αξία Οφειλόµενες Καταβληθείσα 

  Κτήσης  δόσεις αξία 

  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 

     

1 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00 

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 586,94 0,00 586,94 

3 ΚΕ.∆Η.ΚΕ. 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02 

3 ∆ΕΥΑΚ 5.394.684,81 0,00 5.394.684,81 

4 ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 146.735,14  146.735,14 

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 7.964,00  7.964,00 

6 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 7.538,00  7.538,00 

7 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  10.000,00 0,00 10.000,00 

8 ΑΓΡΟΤΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.500,00 0,00 2.500,00 

 Σύνολο 11.027.469,04 400.250,13 10.627.218,91 

 
 
 

Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως όπως ορίζεται από το εφαρµοστέο 
λογιστικό πλαίσιο (Π.∆. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

Στην κλειόµενη χρήση µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 1) αποκτήθηκαν εταιρικά µερίδια στις 
εταιρείες: α) ∆ίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των ∆ήµων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ποσού 
10.000,00 ευρώ και β) Αγροτοδιατροφική Σύµπραξη Ιονίων Νήσων, ποσού 2.500,00 ευρώ και 2) έγινε αύξηση 
Κεφαλαίου στη ∆ΕΥΑΚ, ποσού 4.233.498,02 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της ∆ΕΥΑΚ προς τον ∆ήµο. 
 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
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Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 
7.613.860,71 ευρώ. Για κάλυψη τυχόν ζηµίας που ενδεχόµενα προκύψει κατά την ρευστοποίηση αυτών των 
απαιτήσεων ο ∆ήµος σχηµάτισε, στην κλειόµενη χρήση, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως,  πρόβλεψη 
επισφαλειών, ποσού 2.700.000,00 ευρώ, την οποία θεωρεί επαρκή. Η ανωτέρω πρόβλεψη επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως.  

 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 281.968,23 

ευρώ και αφορούσε α) Ελληνικό ∆ηµόσιο Φ.Π.Α. ποσού ευρώ 34.957,48, β) Ελληνικό ∆ηµόσιο προκαταβολή 
φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 132.175,96 και γ)  ΚΕ.∆Η.ΚΕ. υπόλοιπο δανείου  ποσού ευρώ 114.834,79  
ευρώ. 

 
3.3 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» στις 31.12.2017 ανήλθε 

στο ποσό των 1.932,00 ευρώ και αφορούσε πάγιες προκαταβολές Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 
 
3.4.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2017 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω χρεόγραφα 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθµός Αξία Πρόβλεψη Αξία µετά την 

 Συµµετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίµησης Υποτίµηση 

    31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 3.317,95 3.177,45 

2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 6.332,15 377,67 

 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00 

3 Ε∆ΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

 Σύνολο   22.075,22 18.520,01 3.555,12 

 
 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και τρέχουσας 

τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε διαφορά υπερτίµησης για το 2017,  ποσού 3.038,75 ευρώ, η οποία ωφέλησε 
τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 

 
3.5.  ∆ιαθέσιµα 
Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2017 ανήλθαν στο ποσό των 

3.701.920,04 ευρώ. (Ταµείο 2.877,53 ευρώ και Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  3.699.042,51 ευρώ). 
 

4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 31.12.2017 ανήλθε στο 

 ποσό των 87.010,26 ευρώ και αφορά προκαταβολή µισθοδοσίας Ιανουαρίου 2018. 
 
 
 
4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 

1.585.000,67 ευρώ και αφορά: α) έσοδα από µη εισπραχθέντα προνοιακά επιδόµατα χρήσεως 2017 ποσού 
ευρώ 351.703,81, β) ∆ηµοτικά τέλη και Τέλος ακίνητης περιουσίας χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 1.093.774,79 και 
γ) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τέλος λατοµικών προϊόντων,  πρόστιµα και προσαυξήσεις  
ποσού ευρώ 139.522,07. 

 
 
5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 
 

 Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2016 266.764.174,35 
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Πλέον: 
Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω απογραφής γηπέδων τα οποία δεν είχαν 
συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης 

5.140.406,82 

Πλέον: 
Αύξηση Κεφαλαίου λόγω ληφθείσας επιχορήγησης για την εξόφληση 
µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  

909.370,91 

Πλέον: 
Αύξηση Κεφαλαίου λόγω απογραφής τραπεζικού λογαριασµού στην 
ALPHA BANK 

147,61 

Μείον: 
Μείωση του Κεφαλαίου λόγω διαγραφής οικοπέδων τα οποία είχαν 
συµπεριελήφθη κακώς στην απογραφή έναρξης ενώ ανήκαν σε κεφάλαια 
αυτοτελούς διαχείρισης  

-135.267,00 

Πλέον:  
Αύξηση επιχορηγήσεων λόγω απογραφής κτιρίων, τα οποία δεν είχαν 
συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης  

3.357.812,40 

Πλέον:  
Αύξηση Επιχορηγήσεων λόγω απογραφής µηχανηµάτων τα οποία δεν 
είχαν συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης  

1.599.955,00 

Μείον: 
Μείωση Επιχορηγήσεων λόγω απογραφής αποσβέσεων µηχανηµάτων τα 
οποία δεν είχαν συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης 

-1.213.299,21 

Μείον: 
Μείωση Επιχορηγήσεων λόγω διαγραφής κτιρίων τα οποία είχαν 
συµπεριελήφθη κακώς στην απογραφή έναρξης ενώ ανήκαν σε κεφάλαια 
αυτοτελούς διαχείρισης    

-432.472,44 

Πλέον:  
Αύξηση Επιχορηγήσεων λόγω διαγραφής αποσβέσεων κτιρίων τα οποία 
είχαν συµπεριελήφθη κακώς στην απογραφή έναρξης ενώ ανήκαν σε 
κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης 

139.733,26 

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων στοιχείων 5.031.173,54 

Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων στοιχείων -8.342.006,17 

Πλέον: 
Καταγραφή γηπέδων - οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρεάν στον 
∆ήµο.  

1.239.623,40 

Πλέον: Αποτέλεσµα κλειόµενης χρήσεως  (Πλεόνασµα) 3.040.993,58 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως -135.876,73 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2016 276.964.469,32 

 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2017 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την αντιµετώπιση µελλοντικών κινδύνων: 

1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.    € 374.270,52 

2. 
Πρόβλεψη για κάλυψη µελλοντικών δαπανών αποκατάστασης του Θεάτρου 
και του ∆ηµοτικού καταστήµατος Ληξουρίου από τις ζηµίες του σεισµού. 

€ 600.000,00 
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2. 
Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα προκύψει από ενδεχόµενη 
αρνητική έκβαση των επίδικων αξιώσεων τρίτων κατά του ∆ήµου.   

€ 1.632.831,38 

 Σύνολο € 2.607.101,90 

 
Από τις ανωτέρω προβλέψεις, ποσό 946.370,82 ευρώ, σχηµατίσθηκαν στην κλειόµενη χρήση σε βάρος 

των αποτελεσµάτων αυτής.  
 
7. Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2017 ήταν µειωµένες σε σχέση µε την 31.12.2016 κατά ποσό 

1.729.840,27 ευρώ και ανήρχοντο στο ποσό των 10.302.616,47  ευρώ ως κατωτέρω: 

Είδος  Υποχρέωσης          Ποσά σε € 

∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 7.130.976,26 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 

Προµηθευτές 1.585.575,11 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 289.380,33 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 123.833,44 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 565.744,06 

Πιστωτές διάφοροι 548.547,27 

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2017 10.302.616,47 

 
 
8.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
8.1. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα χρήσεως δουλευµένα’’ στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 

606.626,60 ευρώ και αφορά: α) ενοίκια πληρωτέα προηγουµένων χρήσεων (πρώην ∆ήµου Αργοστολίου) ποσού 
ευρώ 8.048,84, β) δαπάνη ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων του ∆ήµου χρήσεως 
2017 ποσού ευρώ 385.759,84, γ) κοινόχρηστα ακινήτων του ∆ήµου χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 1.186,59 και δ) 
δαπάνες προµηθειών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες αφορούσαν τη κλειόµενη χρήση 2017 και λογίσθηκαν στη 
χρήση 2018 ποσού ευρώ 211.631,33. 

 
9. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου - Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2017 κρίνεται ικανοποιητική. 

Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 2017 έχουν ως εξής:  

9.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης      

       

 31/12/2017   31/12/2016 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8.903.236,10 3,06%   10.001.216,21 3,56% 

Σύνολο Ενεργητικού 
290.480.814,29    280.955.345,28  

 
      

       

Πάγιο Ενεργητικό 279.379.710,07 96,18%   268.811.913,08 95,68% 
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Σύνολο Ενεργητικού 
290.480.814,29    280.955.345,28  

       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 276.964.469,32 2688,29%   266.764.174,35 2217,04% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.302.616,47    12.032.456,74  

       

Ίδια Κεφάλαια  276.964.469,32 95,35%   266.764.174,35 94,95% 

Σύνολο Παθητικού 290.480.814,29    280.955.345,28  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του ∆ήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.302.616,47 3,55%   12.032.456,74 4,28% 

Σύνολο Παθητικού  
290.480.814,29    280.955.345,28  

  
     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του ∆ήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  276.964.469,32 99,14%   266.764.174,35 99,24% 

Πάγιο Ενεργητικό 279.379.710,07    268.811.913,08  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του ∆ήµου από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  8.903.236,10 285,99%   10.001.216,21 210,55% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
3.113.080,21    4.750.004,99  

  
     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του ∆ήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει  πλήρως την 31/12/2017 τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

       

9.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

       

Ολικά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -7.035.684,11 -38,52%   -8.210.454,18 -46,36% 

Πωλήσεις 
18.265.012,14    17.709.794,35  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του ∆ήµου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων 
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αποτελεσµάτων. 

       
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ 
φόρων) 3.040.993,58 1,10%   36.218,73 0,01% 

Ίδια Κεφάλαια 
276.964.469,32    266.764.174,35  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του ∆ήµου 

       

Μικτά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -1.232.423,18 -6,75%   -3.037.116,30 -17,15% 

Πωλήσεις  
18.265.012,14    17.709.794,35  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του ∆ήµου 

 
 

10.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
 
Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσά σε Ποσοστό 

  Ευρώ Συµµετοχής 

   επί του  

   συνόλου 

1. Έσοδα   

72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα και προσαυξήσεις 1.419.460,26 3,91% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή υπηρεσιών) 9.106.608,48 25,11% 

74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.152.179,04 25,23% 

75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από δωρεές 741.911,39 2,05% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 22.439,57 0,06% 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 8.342.365,91 23,00% 

82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 7.486.000,95 20,64% 

 Σύνολο Εσόδων 36.270.965,60 100,00% 

2. Έξοδα   

25. Αναλώσιµα υλικά 726.972,04 2,19% 

26. Ανταλλακτικά παγίων 2.037,55 0,01% 

60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.608.220,83 16,88% 

61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.082.733,41 3,26% 

62. Παροχές τρίτων 2.986.007,81 8,99% 

63. Φόροι Τέλη 40.957,11 0,12% 

64. ∆ιάφορα έξοδα 5.684.800,81 17,11% 

65. ∆ιάφορα έξοδα 415.096,69 1,25% 

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.589.196,60 28,86% 

67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγ. Επιδοτήσ. και ∆ωρεές 1.342.260,00 4,04% 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 205.646,39 0,62% 
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82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.899.671,96 5,72% 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 3.646.370,82 10,97% 

 Σύνολο Εξόδων 33.229.972,02 100,00% 

 Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσεως 3.040.993,58  

 
 
 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνεται τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της χρήσεως 2017 
(περίοδος από  1.1. έως 31.12.2017) καθώς και τον Απολογισµό της ίδιας περιόδου. 

 
 

Κεφαλλονιά, 6 ∆εκεµβρίου 2018 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
Ακριβές Απόσπασµα 
Από τα Πρακτικά της 

Οικονοµικής Επιτροπής 
H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ 
Α∆Τ: ΑΒ 825970 

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση για τους λόγους τους οποίους θα αναλύσει κατά 
την συζήτηση του εν λόγω θέµατος στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει επίσης ότι καταψηφίζει την εισήγηση.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία  -Κωνσταντάκης Άγγελος – Κουρκουµέλης Ηλίας  και Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

• την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

• Τα στοιχεία του Απολογισµού-Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 2016 όπως υποβλήθηκαν 
από την αρµόδια Υπηρεσία . 

• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  
Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017  , όπως κυρώθηκε µε      

την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

 

                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α. Εγκρίνει ως έχουν  τον Απολογισµό της χρήσεως 2017 καθώς και τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµό-
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της ίδιας περιόδου 
(από  1.1. έως 31.12.2017). 

 
Β. Συντάσσει  την Έκθεση Ελέγχου Απολογισµού, Ισολογισµού  και Αποτελεσµάτων  Χρήσεως Οικονοµικού 
Έτους 2017 της Οικονοµικής Επιτροπής για την προώθησή της  και την απαραίτητη έγκρισή από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 (από 1.1.2017 έως 31.12.2017) 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2017 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα εξής: 
 
 

3. Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως, ποσού 16.367,61 ευρώ, οι οποίες 
αφορούσαν, στο σύνολό τους, το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικών προγραµµάτων. 

 
 
4. Πάγιο Ενεργητικό 

α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Στην κλειόµενη χρήση έγιναν: 
3.  οι κατωτέρω προσθήκες: 

 

 Λογαριασµός  Προσθήκες παγίων, Ποσά σε Ευρώ 

   Με Με Με 

   Τροποποίηση  ∆ωρεάν  Αγοράς ή 

   Απογραφής Παραχώρηση Ιδιοκατασκευή 

   έναρξης   

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  5.140.406,82 1.239.623,40 0,00 

1α. 
Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής 
χρήσεως    957.089,77 

1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως    134.150,99 

1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως    1.529.116,39 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  3.357.812,40  0,00 

3γ. 
Λοιπες µόνιµες εγκαταστάσεις 
κοινής χρήσεως    22.887,80 

4. 
Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός 
µηχ/κός εξοπλισµός  1.599.955,00  195.277,50 

5. Μεταφορικά µέσα    69.812,00 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός    265.327,49 

7. 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές    2.949.567,61 

 

         Σύνολο ακινητοποιήσεων 
(ΓΙΙ) 
  

10.098.174,22 
 

1.239.623,40 
 

6.123.229,55 
 

      
 
Οι προσθήκες των γηπέδων κτιρίων και µηχανηµάτων, οι οποίες έγιναν µε τροποποίηση της 

απογραφής έναρξης, αφορούν πάγια τα οποία δεν είχαν συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης του ∆ήµου. 
Οι προσθήκες των γηπέδων, οι οποίες έγινα µε δωρεά αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν παραχωρηθεί 

στον ∆ήµο µε δωρεάν παραχώρηση από την Ε.Τ.Α.∆.    Α.Ε. 
4. οι κατωτέρω διαγραφές: 
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   Ποσά σε Ευρώ 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  135.267,00 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  432.472,44 

          Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)  567.739,44 

 
  Τα ανωτέρω ακίνητα ανήκαν σε Κεφάλαια Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης και όχι στον  ∆ήµο. 
 
β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Την 31.12.2017 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις: 

α/α Εταιρεία - Συµµετοχή Αξία Οφειλόµενες Καταβληθείσα 

  Κτήσης  δόσεις αξία 

  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 

     

1 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00 

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 586,94 0,00 586,94 

3 ΚΕ.∆Η.ΚΕ. 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02 

3 ∆ΕΥΑΚ 5.394.684,81 0,00 5.394.684,81 

4 ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 146.735,14  146.735,14 

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 7.964,00  7.964,00 

6 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 7.538,00  7.538,00 

7 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  10.000,00 0,00 10.000,00 

8 ΑΓΡΟΤΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.500,00 0,00 2.500,00 

 Σύνολο 11.027.469,04 400.250,13 10.627.218,91 

 
 
 

Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως όπως ορίζεται από το εφαρµοστέο 
λογιστικό πλαίσιο (Π.∆. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

Στην κλειόµενη χρήση µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 1) αποκτήθηκαν εταιρικά µερίδια στις 
εταιρείες: α) ∆ίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των ∆ήµων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ποσού 
10.000,00 ευρώ και β) Αγροτοδιατροφική Σύµπραξη Ιονίων Νήσων, ποσού 2.500,00 ευρώ και 2) έγινε αύξηση 
Κεφαλαίου στη ∆ΕΥΑΚ, ποσού 4.233.498,02 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της ∆ΕΥΑΚ προς τον ∆ήµο. 
 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 

7.613.860,71 ευρώ. Για κάλυψη τυχόν ζηµίας που ενδεχόµενα προκύψει κατά την ρευστοποίηση αυτών των 
απαιτήσεων ο ∆ήµος σχηµάτισε, στην κλειόµενη χρήση, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως,  πρόβλεψη 
επισφαλειών, ποσού 2.700.000,00 ευρώ, την οποία θεωρεί επαρκή. Η ανωτέρω πρόβλεψη επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως.  

 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 281.968,23 

ευρώ και αφορούσε α) Ελληνικό ∆ηµόσιο Φ.Π.Α. ποσού ευρώ 34.957,48, β) Ελληνικό ∆ηµόσιο προκαταβολή 
φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 132.175,96 και γ)  ΚΕ.∆Η.ΚΕ. υπόλοιπο δανείου  ποσού ευρώ 114.834,79  
ευρώ. 

 
3.3 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» στις 31.12.2017 ανήλθε 

στο ποσό των 1.932,00 ευρώ και αφορούσε πάγιες προκαταβολές Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 
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3.4.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2017 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω χρεόγραφα 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθµός Αξία Πρόβλεψη Αξία µετά την 

 Συµµετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίµησης Υποτίµηση 

    31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 3.317,95 3.177,45 

2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 6.332,15 377,67 

 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00 

3 Ε∆ΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

 Σύνολο   22.075,22 18.520,01 3.555,12 

 
 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και τρέχουσας 

τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε διαφορά υπερτίµησης για το 2017,  ποσού 3.038,75 ευρώ, η οποία ωφέλησε 
τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 

 
3.5.  ∆ιαθέσιµα 
Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2017 ανήλθαν στο ποσό των 

3.701.920,04 ευρώ. (Ταµείο 2.877,53 ευρώ και Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  3.699.042,51 ευρώ). 
 

4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 31.12.2017 ανήλθε στο 

 ποσό των 87.010,26 ευρώ και αφορά προκαταβολή µισθοδοσίας Ιανουαρίου 2018. 
 
4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 

1.585.000,67 ευρώ και αφορά: α) έσοδα από µη εισπραχθέντα προνοιακά επιδόµατα χρήσεως 2017 ποσού 
ευρώ 351.703,81, β) ∆ηµοτικά τέλη και Τέλος ακίνητης περιουσίας χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 1.093.774,79 και 
γ) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τέλος λατοµικών προϊόντων,  πρόστιµα και προσαυξήσεις  
ποσού ευρώ 139.522,07. 
 

5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 
 

 

Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2016 266.764.174,36 

Πλέον: 
Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω απογραφής γηπέδων τα οποία δεν είχαν 
συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης 

5.140.406,82 

Πλέον: 
Αύξηση Κεφαλαίου λόγω ληφθείσας επιχορήγησης για την εξόφληση 
ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων  

909.370,91 

Πλέον: 
Αύξηση Κεφαλαίου λόγω απογραφής τραπεζικού λογαριασµού στην 
ALFHA BANK 

147,61 

Μείον: 
Μείωση του Κεφαλαίου λόγω διαγραφής οικοπέδων τα οποία είχαν 
συµπεριελήφθη κακώς στην απογραφή έναρξης ενώ ανήκαν σε Κεφάλαια 
Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης  

-135.267,00 

Πλέον:  
Αύξηση επιχορηγήσεων λόγω απογραφής κτιρίων, τα οποία δεν είχαν 
συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης  

3.357.812,40 
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Πλέον:  
Αύξηση Επιχορηγήσεων λόγω απογραφής µηχανηµάτων τα οποία δεν 
είχαν συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης  

1.599.955,00 

Μείον: 
Μείωση Επιχορηγήσεων λόγω απογραφής αποσβέσεων µηχανηµάτων τα 
οποία δεν είχαν συµπεριελήφθη στην απογραφή έναρξης 

-1.213.299,21 

Μείον: 
Μείωση Επιχορηγήσεων λόγω διαγραφής κτιρίων τα οποία είχαν 
συµπεριελήφθη κακώς στην απογραφή έναρξης ενώ ανήκαν σε Κεφάλαια 
Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης    

-432.472,44 

Πλέον:  
Αύξηση Επιχορηγήσεων λόγω διαγραφής αποσβέσεων κτιρίων τα οποία 
είχαν συµπεριελήφθη κακώς στην απογραφή έναρξης ενώ ανήκαν σε 
Κεφάλαια Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης 

139.733,26 

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων στοιχείων 6.270.796,93 

Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων στοιχείων -8.342.006,17 

Πλέον: Αποτέλεσµα κλειόµενης χρήσεως  (Πλεόνασµα) 3.040.993,58 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως -135.876,73 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2017 276.964.469,32 

 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2017 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την αντιµετώπιση µελλοντικών κινδύνων: 

1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.    € 374.270,52 

2. 
Πρόβλεψη για κάλυψη µελλοντικών δαπανών αποκατάστασης του Θεάτρου 
και του ∆ηµοτικού καταστήµατος Ληξουρίου από τις ζηµίες του σεισµού. 

€ 600.000,00 

2. 
Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα προκύψει από ενδεχόµενη 
αρνητική έκβαση των επίδικων αξιώσεων τρίτων κατά του ∆ήµου.   

€ 1.632.831,38 

 Σύνολο € 2.607.101,90 

 
Από τις ανωτέρω προβλέψεις, ποσό 946.370,82 ευρώ, σχηµατίσθηκαν στην κλειόµενη χρήση σε βάρος 

των αποτελεσµάτων αυτής.  
 
7. Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2017 ήταν µειωµένες σε σχέση µε την 31.12.2016 κατά ποσό 

1.729.840,27 ευρώ και ανήρχοντο στο ποσό των 10.302.616,47  ευρώ ως κατωτέρω: 

Είδος  Υποχρέωσης          Ποσά σε € 

∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 7.130.976,26 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 

Προµηθευτές 1.585.575,11 
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Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 289.380,33 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 123.833,44 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 565.744,06 

Πιστωτές διάφοροι 548.547,27 

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2017 10.302.616,47 

 
8.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
8.1. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα χρήσεως δουλευµένα’’ στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 

606.626,60 ευρώ και αφορά: α) ενοίκια πληρωτέα προηγουµένων χρήσεων (πρώην ∆ήµου Αργοστολίου) ποσού 
ευρώ 8.048,84, β) δαπάνη ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων του ∆ήµου χρήσεως 
2017 ποσού ευρώ 385.759,84, γ) κοινόχρηστα ακινήτων του ∆ήµου χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 1.186,59 και δ) 
δαπάνες προµηθειών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες αφορούσαν τη κλειόµενη χρήση 2017 και λογίσθηκαν στη 
χρήση 2018 ποσού ευρώ 211.631,33. 

9. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου - Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2017 κρίνεται ικανοποιητική. 

Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 2017 έχουν ως εξής:  

9.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης      

       

 31/12/2017   31/12/2016 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8.903.236,10 3,06%   10.001.216,21 3,56% 

Σύνολο Ενεργητικού 
290.480.814,29    280.955.345,28  

 
      

       

Πάγιο Ενεργητικό 279.379.710,07 96,18%   268.811.913,08 95,68% 

Σύνολο Ενεργητικού 
290.480.814,29    280.955.345,28  

       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 276.964.469,32 2688,29%   266.764.174,35 2217,04% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.302.616,47    12.032.456,74  

       

Ίδια Κεφάλαια  276.964.469,32 95,35%   266.764.174,35 94,95% 

Σύνολο Παθητικού 290.480.814,29    280.955.345,28  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του ∆ήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.302.616,47 3,55%   12.032.456,74 4,28% 

Σύνολο Παθητικού  
290.480.814,29    280.955.345,28  
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Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του ∆ήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  276.964.469,32 99,14%   266.764.174,35 99,24% 

Πάγιο Ενεργητικό 279.379.710,07    268.811.913,08  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του ∆ήµου από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  8.903.236,10 285,99%   10.001.216,21 210,55% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
3.113.080,21    4.750.004,99  

  
     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του ∆ήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει  πλήρως την 31/12/2017 τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

       

9.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

       

Ολικά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -7.035.684,11 -38,52%   -8.210.454,18 -46,36% 

Πωλήσεις 
18.265.012,14    17.709.794,35  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του ∆ήµου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων 
αποτελεσµάτων. 

       
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ 
φόρων) 3.040.993,58 1,10%   36.218,73 0,01% 

Ίδια Κεφάλαια 
276.964.469,32    266.764.174,35  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του ∆ήµου 

       

Μικτά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -1.232.423,18 -6,75%   -3.037.116,30 -17,15% 

Πωλήσεις  
18.265.012,14    17.709.794,35  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του ∆ήµου 

 
 

10.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
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Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσά σε Ποσοστό 

  Ευρώ Συµµετοχής 

   επί του  

   συνόλου 

1. Έσοδα   

72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα και προσαυξήσεις 1.419.460,26 3,91% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή υπηρεσιών) 9.106.608,48 25,11% 

74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.152.179,04 25,23% 

75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από δωρεές 741.911,39 2,05% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 22.439,57 0,06% 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 8.342.365,91 23,00% 

82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 7.486.000,95 20,64% 

 Σύνολο Εσόδων 36.270.965,60 100,00% 

2. Έξοδα   

25. Αναλώσιµα υλικά 726.972,04 2,19% 

26. Ανταλλακτικά παγίων 2.037,55 0,01% 

60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.608.220,83 16,88% 

61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.082.733,41 3,26% 

62. Παροχές τρίτων 2.986.007,81 8,99% 

63. Φόροι Τέλη 40.957,11 0,12% 

64. ∆ιάφορα έξοδα 5.684.800,81 17,11% 

65. ∆ιάφορα έξοδα 415.096,69 1,25% 

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.589.196,60 28,86% 

67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγ. Επιδοτήσ. και ∆ωρεές 1.342.260,00 4,04% 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 205.646,39 0,62% 

82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.899.671,96 5,72% 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 3.646.370,82 10,97% 

 Σύνολο Εξόδων 33.229.972,02 100,00% 

 Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσεως 3.040.993,58  

 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνεται τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της χρήσεως 2017 
(περίοδος από  1.1. έως 31.12.2017) καθώς και τον Απολογισµό της ίδιας περιόδου. 
                                                   Κεφαλλονιά, 06 ∆εκεµβρίου 2018 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Από τα Πρακτικά της 

Οικονοµικής Επιτροπής 
H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ 

Α∆Τ: ΑΒ 825970 
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Γ. Καταρτίζει   τον Απολογισµό, Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Οικονοµικού 
Έτους 2017 σύµφωνα µε την παραπάνω  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  και όπως  ακριβώς  εµφανίζονται 
στις συνηµµένες καταστάσεις οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και 
εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    355 / 2018                                                                          Α∆Α: ΩΙ5ΣΩΕ5-4ΛΕ          
ΘΕΜΑ : Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 έως 
31/12/2019 µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο 
της ∆/νσης της Πολιτικής προστασίας κ Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος εισηγούµενος   το 8 o θέµα ηµερήσιας 
διάταξης : «Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές 
στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 µε τη 
διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  33384/ 3-12-2018 εισήγηση του στην  οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  

            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι, 3-12-2018  
 
Αριθ. Πρωτ.: 33384 
 
Ειδ. Πρωτ. 957 
 

 ΠΡΟΣ: 
 ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Οικονοµική Επιτροπή  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι  

  
 ΚΟΙΝ.: 

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

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

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 

Γραφείο ∆ηµάρχου 
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως  
Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
Α/∆ήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
∆/νση Καθαριότητας και Κ.Χ. 
∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 
έως 31/12/2019 µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

ΣΧΕΤ: 1. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015, 7231/6-10-2016 και 6748/9-10-2017 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π. περί 
Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 
∆ήµου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ, 61 παρ. 2 και 120 παρ.3 του Ν.4412/2016 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν.4071/2012 
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72  παρ. 1δ του Ν.3852/2010 

5. Το αριθ. πρωτ. 2018/9-3-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµών» 

6. Το αριθ. πρωτ. 8039/14-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» 

7. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

8. Το αριθ. πρωτ. 736/24-1-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου αναφορικά µε 
την επείγουσα διαχείριση συµβάντων που σχετίζονται µε επικίνδυνα απόβλητα» 

9. Το αριθ. πρωτ.1773/7-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Ρόλοι και αρµοδιότητες των φορέων – σύµφωνα 
µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο – που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από 
συµβάντα/ατυχήµατα κατά την οδική και σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων» 

10. Η αριθ. 5/5522/2-2-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την κάλυψη δαπανών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών από τους ΟΤΑ α΄ και βαθµού»  

11. Το αριθ. πρωτ.  2934/6-5-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωµένη 
αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας 
δασικών πυρκαγιών» 

12. Το αριθ. πρωτ.  3515/28-06-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «3η έκδοση του Γενικού Σχεδίου 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών»  

13. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 11/2002 (ΦΕΚ 6Α’/21-1-2002) «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 
αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και  άλλες επιβλαβείς ουσίες» 

14. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423Β΄/2003) 

15. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Αναβάθµιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

16. Η αριθ. 14/33348/3-12-2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αφορά 
θετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για έγκριση από την Οικονοµική 
Επιτροπή των παρακάτω 

 
 

Σύµφωνα µε τα σχετικά (5) έως (13) η υποχρέωση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που έχει την ευθύνη διάθεσης 
πόρων για την εκπλήρωση του έργου του σύµφωνα µε το σχεδιασµό του για την εφαρµογή του συστήµατος 
Πολιτικής Προστασίας, δεν αποκλείει τη συνεργασία του µε άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους 
πόρους που δύναται να διαθέσουν για το σκοπό αυτό. 

Η διαδικασία διάθεσης των πόρων αυτών πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να καθορίζεται 
σαφώς µέσω συµφωνιών ή µνηµονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς του δηµοσίου ή µέσω συµβάσεων 
ή συµφωνιών όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τοµέα.  

Νοείται ότι τα ανωτέρω µνηµόνια συνεργασίας/συµφωνίες/συµβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασµό του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Συνεπώς ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς οφείλει να καταρτίσει συµβάσεις µε ιδιωτικούς φορείς, για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του. Οι συµβάσεις αυτές σύµφωνα µε τα σχετικά (1), 
(2), (5) παρ. 3.5 και (6) παρ. 2.1.2  έχουν το χαρακτήρα της εκ µέρους του ∆ήµου πρότασης – πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ µέρους των 
ενδιαφεροµένων, η δε σύναψη της σχετικής σύµβασης συντελείται ως εξαρτώµενη εκ γεγονότος µέλλοντος και 
αβέβαιου, ευθύς όταν συµβεί το γεγονός σύµφωνα µε  

i. το αριθ. 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµ/κών 
∆ιατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υπουργείο Οικονοµικών-Πληρωµή δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας 

ii. το αριθ. πρωτ. 48852/2014/19-5-2015 – ορθή επανάληψη 5-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών 
της Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  

iii. το αριθ. πρωτ. 2/1585/0026/27-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής 
∆ηµ/κών ∆ιατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υουργείο Οικονοµικών. 

Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νοµικές πράξεις επί των οποίων στηρίζεται άµεσα δηµόσια δαπάνη, αφού η 
πραγµατοποίηση της εξαρτάται από αβέβαια πραγµατικά γεγονότα (εκδήλωση συµβάντων µε καταστροφικές 
συνέπειες οφειλόµενα σε φυσικά αίτια, όπως πληµµυρικά συµβάντα, κλπ.). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1δ του σχετικού (14), ο ∆ήµαρχος είναι υπεύθυνος για τη 
διάθεση και το συντονισµό δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών του ∆ήµου. Ειδικότερα, επειδή τα 
µέσα και το προσωπικό του ∆ήµου ενδέχεται να µην επαρκούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (λόγω 
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της έντασης ή της έκτασης της καταστροφής κλπ), θα πρέπει να καταρτιστεί ένα µητρώο µε ιδιωτικούς φορείς 
που θα µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση φυσικής ή 
τεχνολογικής καταστροφής, µε δικά τους µέσα και προσωπικό, όταν αυτό απαιτηθεί και ζητηθεί από το ∆ήµο. Οι 
ιδιωτικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικών µηχανηµάτων όπως εκσκαφέων, φορτωτών, 
βυτιοφόρων ύδατος, φορτηγών, κλπ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο. 

Για την κατάρτιση του εν λόγω µητρώου, θα πρέπει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 
την παροχή των ανωτέρω συγκεκριµένων υπηρεσιών, όπως εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72  παρ. 1δ του Ν.3852/2010, παρ. 3.5 του σχετικού (5) και παρ. 2.1.2 του σχετικού (6). Επίσης η 
Οικονοµική Επιτροπή θα πρέπει, µε την ίδια απόφαση, να καθορίσει την ανώτατη µοναδιαία τιµή µίσθωσης για 
το κάθε είδος του ιδιωτικού  οχήµατος ή  µηχανήµατος, που θα χρησιµοποιηθεί.  

Με την αριθ. 295/2017 (Α∆Α:ΩΗ9ΨΩΕ5-ΦΗΖ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, έχει εγκριθεί ο 
Κατάλογος Μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανηµάτων Έργων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω 
καταστροφικών φαινοµένων από σεισµούς, δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, 
πληµµύρες, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα και 
ισχύει µέχρι 31/12/2018. 

Μετά από έρευνα των τιµών που επικρατούν στην αγορά, η Υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω ανώτατες 
µοναδιαίες τιµές για την αποζηµίωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου,  οχηµάτων και µέσων που θα 
απασχοληθούν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών για το χρονικό διάστηµα του έτους 2019: 

 

Κατάλογος τιµών αποζηµίωσης οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 
(€) 

1 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ µέχρι και 150HP ώρα 45 

2 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ πλέον των 150HP ώρα 55 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 40 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 40 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 35 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 40 

13 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

16 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 
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17 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους µέχρι και 0,36tn ώρα 10 

18 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn µέχρι και 1,7tn ώρα 15 

19 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn ώρα 20 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου ώρα 45 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου ώρα 50 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 ώρα 55 

23 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t ώρα 30 

24 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn ώρα 35 

25 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn ώρα 40 

26 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn ώρα 45 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου µέχρι και 6tn ώρα 30 

28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

29 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ µέχρι και 12tn ώρα 40 

30 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ από 12tn µέχρι και 30tn ώρα 70 

31 Οδοστρωτήρας µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

32 Οδοστρωτήρας µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα µέχρι και 20m ώρα 40 

34 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m ώρα 50 

35 
Εκχιονιστικό µηχάνηµα-όχηµα µε διασκορπιστή άλατος & λεπίδα 
αποχιονισµού ή φρέζα αποχιονισµού 

ώρα 45 

36 Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος µέχρι 16HP ώρα 35 

37 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος πλέον των 
16HP 

ώρα 40 

38 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) ώρα 30 

39 
Εξάρτηµα παρελκόµενο ή αναρτώµενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-
αλατοδιανοµέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

ώρα 5 

40 Φορτηγό επικαθήµενο (µε πλατφόρµα) ώρα 40 

41 Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών ώρα 40 

42 Λεωφορείο µεταφοράς από 4 επιβατών µέχρι και 20 επιβατών ώρα 30 

43 Όχηµα µεταφοράς µέχρι και 4 επιβατών ώρα 20 

44 Όχηµα µεταφοράς σορών ώρα 20 

45 Όχηµα οδικής βοήθειας ώρα 50 

46 Φορτηγό ψυγείο ώρα 40 
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47 Αποφρακτικό όχηµα ώρα 40 

48 Κάδος µπαζών όγκου µέχρι και 7,5 m3 τεµ /15 ήµερες 120 

49 Χορτοκοπτική µηχανή (φορητή) ώρα 20 

50 Αντλητικό συγκρότηµα   3" ή 4" 15 HP ώρα 110 

51 
Πύργος φωτισµού µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον 
των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

ηµέρα 80 

52 Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn ώρα 5 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας µέχρι και 3tn ώρα 30 

54 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας πλέον των 3tn ώρα 35 

55 Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) µε ισχύ µέχρι και 150,00 kVA ηµέρα 40 

56 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  µε ισχύ πλέον των 150,00 
kVA 

ηµέρα 50 

57 Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας µέχρι και 15 επιβατών ώρα 100 

58 
Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας από 15 επιβατών µέχρι και 50 
επιβατών 

ώρα 200 

59 
Πλωτό µεταφορικό µέσο (F/B) δυναµικότητας από 50 επιβατών µέχρι και 300 
επιβατών 

ώρα 500 

 
Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνονται η αµοιβή του χειριστή ή οδηγού για το συνολικό χρόνο 

απασχόλησής του (ηµέρα- νύκτα, Κυριακές, αργίες, κλπ.), καθώς και όλα τα έξοδα του χρησιµοποιουµένου 
µέσου (µηχάνηµα, αυτοκίνητο, βυτιοφόρο, κλπ.), όπως φθορές, βλάβες, συντήρηση, επισκευές, καύσιµα, 
λιπαντικά, κλπ. και δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α, για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το Νόµο.  

Ύστερα από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι ιδιώτες θα προσκοµίσουν αίτηση, 
υπεύθυνες δηλώσεις, σχετικά µε την αποδοχή της ενδεχόµενης σύµβασης και των όρων της πρόσκλησης, και 
λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα των µηχανηµάτων/οχηµάτων/µέσων. Στη συνέχεια  θα καταρτιστεί το εν λόγω 
µητρώο, µέσω του οποίου όποτε παραστεί ανάγκη, θα καλείται ο κατάλληλος, ανάλογα µε την περίπτωση, 
ιδιώτης να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

Για την κάλυψη των δαπανών µίσθωσης των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ικανή σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτουµε σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως κατωτέρω: 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την κατάρτιση µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων 
έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην 
περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 
 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, προκειµένου να καταρτιστεί µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων -  µηχανηµάτων έργου 
- µέσων, ώστε να δύνανται να επεµβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για το χρονικό διάστηµα 
από 1/1/2019 έως 31/12/2019, µε διάθεση µηχανηµάτων/οχηµάτων/µέσων και ειδικότερα στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
Αργοστολίου, Παλικής, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Σάµης, Πυλάρου, Ερίσου, Οµαλών, όταν αυτό απαιτηθεί, 

ΚΑΛΕΙ 
Τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων να υποβάλλουν στη ∆/νση 

Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αίτηση συµµετοχής (διατίθεται έντυπο),  µέχρι την 31/12/2018 
και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική διεύθυνση, ΑΦΜ, 
τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. 

Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η µη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισµού), σε σφραγισµένο 
φάκελο τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία 
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i. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) 
οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 έως 31/12/2019, όπως αυτοί 
περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόµενες κατώτερες τιµές αποζηµίωσης  

ii. θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και µέσα που µπορούν να 
διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, 
πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους, κλπ) 

iii. θα δηλώνονται οι ∆ηµοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα µηχανήµατα 
έργου/οχήµατα/µέσα. 

2. Φωτοαντίγραφα των τυχόν νοµιµοποιητικών εγγράφων των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και 
µέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, 
πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) 
όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν 
σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.  

3. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα 
έγγραφα και θα τα προσκοµίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία. 

4. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόµενες τιµές µεγαλύτερες από τις 
αναγραφόµενες του εγκεκριµένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού του 
οχήµατος/µηχανήµατος/µέσου. 

 
ΟΡΟΙ 

 
1) Τα µηχανήµατα/οχήµατα/µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών 

από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές µε ανώτατες τιµές χρέωσης ανά µονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα 
είναι τα ακόλουθα: 
 

Κατάλογος τιµών αποζηµίωσης οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων  

Αριθ. …/…./…-…-201.. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Α∆Α: ………) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 
(€) 

1 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ µέχρι και 150HP ώρα 45 

2 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ πλέον των 150HP ώρα 55 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 40 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 40 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 35 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 
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12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 40 

13 
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 
150ΗΡ 

ώρα 45 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

16 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 
150ΗΡ 

ώρα 45 

17 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους µέχρι και 0,36tn ώρα 10 

18 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn µέχρι και 1,7tn ώρα 15 

19 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn ώρα 20 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου ώρα 45 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου ώρα 50 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 ώρα 55 

23 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t ώρα 30 

24 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn ώρα 35 

25 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn ώρα 40 

26 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn ώρα 45 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου µέχρι και 6tn ώρα 30 

28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

29 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ µέχρι και 12tn ώρα 40 

30 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ από 12tn µέχρι και 30tn ώρα 70 

31 Οδοστρωτήρας µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

32 Οδοστρωτήρας µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα µέχρι και 20m ώρα 40 

34 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m ώρα 50 

35 
Εκχιονιστικό µηχάνηµα-όχηµα µε διασκορπιστή άλατος & λεπίδα 
αποχιονισµού ή φρέζα αποχιονισµού 

ώρα 45 

36 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος µέχρι 
16HP 

ώρα 35 

37 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος πλέον 
των 16HP 

ώρα 40 

38 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) ώρα 30 

39 
Εξάρτηµα παρελκόµενο ή αναρτώµενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, 
σπόρεας-αλατοδιανοµέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

ώρα 5 

40 Φορτηγό επικαθήµενο (µε πλατφόρµα) ώρα 40 
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41 Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών ώρα 40 

42 Λεωφορείο µεταφοράς από 4 επιβατών µέχρι και 20 επιβατών ώρα 30 

43 Όχηµα µεταφοράς µέχρι και 4 επιβατών ώρα 20 

44 Όχηµα µεταφοράς σορών ώρα 20 

45 Όχηµα οδικής βοήθειας ώρα 50 

46 Φορτηγό ψυγείο ώρα 40 

47 Αποφρακτικό όχηµα ώρα 40 

48 Κάδος µπαζών όγκου µέχρι και 7,5 m3 τεµ /15 ήµερες 120 

49 Χορτοκοπτική µηχανή (φορητή) ώρα 20 

50 Αντλητικό συγκρότηµα   3" ή 4" 15 HP ώρα 110 

51 
Πύργος φωτισµού µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς 
πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

ηµέρα 80 

52 Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn ώρα 5 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας µέχρι και 3tn ώρα 30 

54 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας πλέον των 3tn ώρα 35 

55 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) µε ισχύ µέχρι και 150,00 
kVA 

ηµέρα 40 

56 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  µε ισχύ πλέον των 
150,00 kVA 

ηµέρα 50 

57 Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας µέχρι και 15 επιβατών ώρα 100 

58 
Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας από 15 επιβατών µέχρι και 50 
επιβατών 

ώρα 200 

59 
Πλωτό µεταφορικό µέσο (F/B) δυναµικότητας από 50 επιβατών µέχρι και 
300 επιβατών 

ώρα 500 

 
2) Οι παραπάνω τιµές µονάδας αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένων εργασιών, οι οποίες θα 

εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών. 
3) Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

i. όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα 
κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου του µισθώµατος, των καυσίµων, των λιπαντικών 
και του χειριστή οδηγού κάθε οχήµατος ή µηχανήµατος, 

ii. η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, για 
εκτέλεση εργασιών µέχρι τη λήξη αυτής,  

iii. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων,  

iv. η δαπάνη µεταφοράς των µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων από το σηµείο που 
βρίσκονται, στο σηµείο που καλούνται από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας καθώς και η 
δαπάνη µεταφοράς και αποµάκρυνσής τους, µετά το τέλος απασχόλησής τους. 

4) Οι συµµετέχοντες ιδιοκτήτες οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων οφείλουν να δηλώσουν 
αναλυτικά τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και µέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια 
κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσής τους, κλπ) προσκοµίζοντας παράλληλα τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η µη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων 
από του συµµετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόµενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου.  
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5) Οφείλουν να αποδεχθούν µε έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόµενες τιµές, οι οποίες θα ισχύουν 
µέχρι 31-12-2019, όπως αυτές διαµορφώνονται µε τυχόν έκπτωση στην οικονοµική προσφορά τους. 

6) Ο αριθµός των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει 
ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθµός και το είδος, όσο 
και του απασχολούµενου προσωπικού θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και πάντα 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς και θα αποτελεί 
υποχρέωση των ιδιοκτητών 

7) Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των 
έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της 
καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σηµεία 
συµβάντων, εντοπιότητα, οικονοµική προσφορά κλπ.), τα σηµεία όπου απαιτείται επέµβαση, η 
διαθεσιµότητα σε απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα, µέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω 
δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της καταστροφής. 

8) Η εµπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο (αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών) και η οποία να µπορεί να πιστοποιείται από ∆ηµόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, 
Οργανισµούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών 
µηχανηµάτων/οχηµάτων µε το ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

9) Ο χρόνος επέµβασης ορίζεται µέχρι µία (1) ώρα από τη στιγµή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε 
τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ζητηθεί από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας.  

10) Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση 
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κατόπιν 
απόφασης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και ο χρόνος αυτός περατώνεται µετά από προφορική ή γραπτή 
άρση της εντολής της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαµβάνονται: 

i. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριµένες θέσεις σε περίπτωση επικείµενη 
καταστροφής µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας  

ii. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώµατος, 
κατασκευής φραγµάτων ανάσχεσης πληµµύρας, αποκατάστασης αναχωµάτων ποταµών, 
διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πληµµυρών και άρσης φερτών και κορµών δέντρων στις 
θέσεις γεφυρών, αποχιονισµού κλπ. 

11) Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση 
του µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για 
εφοδιασµό του µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου µε καύσιµα και την αλλαγή ή συµπλήρωση 
λιπαντικών κτλ. 

12) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν δήλωση συµµετοχής για µία ή περισσότερες ∆ηµοτικές 
Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης. 

13) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:  
i. Η χρήση των µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από 

χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόµιµες άδειες χειριστή/ οδηγού,  
ii. Η χρήση των µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων/µέσων να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες,  
iii. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχηµα προκληθεί στο προσωπικό ή τα µηχανήµατα έργου/ 

οχήµατα/µέσα. 
14) Ο ιδιοκτήτης µηχανήµατος έργου/οχήµατος/µέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήµατα, τα µηχανήµατα 

έργου, τα µέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος 
να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
(Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆.19/96, Π.∆.294/88, Π.∆.305/96, Ν.1396/83, Π.∆.447/75, Π.∆.778/80, 
Π.∆.1073/81, Ν.1430/84, Π.∆.395/94, Π.∆.396/94, Π.∆.397/94, Π.∆.399/94, Π.∆.105/95, Π.∆.77/93, Π.∆. 
212/06, Π.∆.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου 
προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί. 

15) Οι ενδιαφερόµενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας. 

16) Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην ∆/νση Πολιτικής Προστασίας. 
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και 

εξαίρεσης από το καταρτιζόµενο µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου – µέσων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συµµετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Κτίριο Ξενία, Τ.Κ. 28100, 



 1034 

καθηµερινά από ώρες 9:00 έως 13:00 (τηλ 2671362612), καθώς και στην ιστοσελίδα 
(http://cpkefallonia.wixsite.com/cpkefallonia/anakoinwseis).  

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δηµοτικά καταστήµατα, στον ιστότοπο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.  

O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
Αλέξανδρος Παρίσης 

 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   

 
1) Στην έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - 

µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 
έως 31/12/2019.  

2) Στην έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του µητρώου ιδιοκτητών 
(εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.  

3) Οι αιτήσεις συµµετοχής να είναι µέχρι και την 31/12/2018. 
 

                                                  Αργοστόλι, 3-12-2018 
   

Συντάχθηκε 
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

Σχεδιασµού και Πρόληψης 
 
 

Ελενη Λουκέρη 
Πολιτικός Μηχανικός  

 

 Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  

Πολιτικής Προστασίας 
 

Χαράλαµπος Τουµάσης 
Πολιτικός Μηχανικός 

                                                                             
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  -Κωνσταντάκης Άγγελος  –Γκισγκίνης Νικόλαος-   Κουρκουµέλης Ηλίας – 
Μινέτος ∆ιονύσιος  και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη :  
Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72  παρ. 1δ του Ν.3852/2010 
Την παραπάνω εισήγησης της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1.Την κατάρτιση στο σύνολό του,  του παραπάνω  µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) 
οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 έως 
31/12/2019.  
  2.Την έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του µητρώου ιδιοκτητών 
(εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών 
από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό 
διάστηµα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.  
  3. Οι αιτήσεις συµµετοχής κατατίθενται  µέχρι και την 31/12/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    356  /   2018                                                                     Α∆Α: Ω78ΨΩΕ5-Τ3Φ 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  για τον καθορισµό συντελεστών των ανταποδοτικών τελών  
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2019. 

 
H   Πρόεδρος, A/  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  
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 το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για τον καθορισµό συντελεστών των  
ανταποδοτικών  τελών  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  έτους 2019.» έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 
παρακάτω: 
 

Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού των συντελεστών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2019 (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 2018 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατήρησε το ύψος των συντελεστών των τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στα επίπεδα των προηγούµενων ετών, 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, για το έτος 2019 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
557.138 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  

751.815 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 

532.491 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 

 
 
 
 
 
 

433.893 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

57.738 0,47 

ΖΩΝΗ ΣΤ-Ειδικών 
Συνθηκών 

Αποθήκες και λοιπές κτιριακές 
εγκαταστάσεις αγροτικής (µη εµπορικής) 
εκµετάλλευσης σε όλες τις δηµοτικές-τοπικές 

1.000 0,47 
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κοινότητες. 

 
 
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για 
επαγγελµατική χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, για το έτος 2019 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
251.982 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  

248.922 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 

172.791 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 

 
 
 
 
 
 

66.981 

 
 
 
 
 
 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

4.586 0,86 

ΖΩΝΗ ΣΤ–Ειδικών 
Συνθηκών 

Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-
τοπικές κοινότητες. 

1.000 0,86 

 
*Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 38347/2018 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 
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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 και του 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).  
 
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 2019, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 38347/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3086/2018) «Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2019-τροποποίηση της 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 2019 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 
2018. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2018 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2018, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην 
απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2019, 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 2017, 
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- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2018 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 
2018, 
- την εκτέλεση του Π/Υ 2017 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2019 καταρτίζεται Ιούλιο 2018, 
τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2017 και 2018), 
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2018, η οποία υπολογίζεται µε βάση τη χρονική 
πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2017. 
 
Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαµβάνεται υπόψη ότι τα 
έσοδα πρέπει να: 
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 περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωµάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών 
εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης 
προκύπτει από το γινόµενο του επιπλέον ποσού που αναµένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (µε βάση 
την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωµάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε 
σχέση µε τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούµενη κλεισµένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο 
προς κατάρτιση προϋπολογισµός. 
 
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 
κοινή υπουργική απόφαση 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 2017 και το 2018, τα συνολικά µεγέθη εισπραχθέντων τελών και δαπανών για 
ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως (πινακοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
38347/2018): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018 
(Κωδ. 0311,2111,3211) 

ΠΟΣΟ σε € 

Εισπραχθέντα Τέλη από τη ∆ΕΗ 
Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2017 

5.227.252,41 

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 
  

3.313.281,94 

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 3.406.275,45 

Εκτίµηση Εισπραχθέντων για το έτος 2018 5.121.190,51 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018 
(Β) 

ΠΟΣΟ σε € 

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2017 4.741.368,44  
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∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου – 
Αυγούστου 2017 

3.494.634,78  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου – 
Αυγούστου 2018 

3.298.065,86  

Εκτίµηση ∆απανών για το έτος 2018 5.222.643,24  

 
 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για το έτος 2019, 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 2019 και αφορά στις 
προσόδους και στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  

 
 
    

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

00.6737.01 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων 
για την ολοκληρωµένη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων  2.462.098,34 

00.8117.01 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων 
για την ολοκληρωµένη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων  191.742,42 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 309.876,00 

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) 391.200,00 



 1040 

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 2.000,00 

20.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ  43.980,00 

20.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 10.200,00 

20.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  111.600,00 

20.6061 
Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού) 5.000,00 

20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 8.500,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 950.000,00 

20.6233 
Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων 6.000,00 

20.6252 
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων 3.000,00 

20.6253 
Ασφάλιστρα φορτηγών και 
µεταφορικών µέσων 6.000,00 

20.6262 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 8.000,00 

20.6263.01 

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

20.6263.02 

Εργασίες συντήρησης και επισκευής 
απρόβλεπτων ζηµιών µεταφορικών 
µέσων και φορτηγών ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  2.000,00 

20.6264 

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

20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 2.000,00 
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λοιπού εξοπλισµού 

20.6279.11 
Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισµού 
κοινοχρήστων WC 23.064,00 

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 1.500,00 

20.6634 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού 15.000,00 

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 50.000,00 

20.6641.04 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Σάµης 8.000,00 

20.6641.05 

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

20.6641.06 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου 8.000,00 

20.6641.07 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Λειβαθούς 4.000,00 

20.6641.08 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 25.000,00 

20.6644 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για λοιπές ανάγκες 1.000,00 

20.6662.01 

Προµήθεια υλικών συντήρησης - 
επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας 
καθαριότητας  4.000,00 

20.6662.02 Προµήθεια λαµπτήρων και 15.000,00 
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ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Παλικής 

20.6662.03 

Προµήθεια Λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Αργοστολίου 20.000,00 

20.6662.04 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Λειβαθούς 8.000,00 

20.6662.05 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 10.000,00 

20.6662.06 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Σάµης 6.000,00 

20.6662.07 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Πυλάρου 8.000,00 

20.6662.08 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ερίσου 8.000,00 

20.6662.09 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για Τ.Κ. Οµαλών 8.000,00 

20.6671.01 

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

20.6671.02 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και 
φορτηγών για την επισκευή 
απρόβλεπτων ζηµιών ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  2.000,00 

20.6672 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  8.000,00 

20.6673 

Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  24.000,00 

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

20.7325.02 

Επέκταση Φ.Ο.Π.και λοιπές εργασίες 
δικτύου ηλεκτροφωτισµού µέσω ∆ΕΗ 
Α.Ε. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 35.000,00 
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ενταλµάτων προπληρωµής )  

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  12.000,00 

20.7336.32 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης  17.000,00 

20.7336.33 

Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου  17.000,00 

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 30.216,00 

20.8111.07 

Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων 
µέσων ατοµικής προστασίας και 
γάλακτος προηγ. ετών υπαλλήλων  7.213,06 

20.8113.02 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 
2% 12.000,00 

20.8113.03 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για ρεύµα 
υπηρεσιών 200.000,00 

20.8113.05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων - ΤΑΠ ∆ΕΗ για ΚΕ∆ΚΕ 15% 2.000,00 

20.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 36.710,02 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 26.922,14 

20.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 642.599,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.929.521,48 
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Αντιστοίχως οι εισπράξεις ανταποδοτικών τελών για έτος 2019, και σύµφωνα µε το προαπαιτούµενα που θέτει η 
ΚΥΑ 38347/2018, (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 2017 και 2018, διαµορφώνονται ως ακολούθως µε βάση το έτος 2017: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 
 

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.400.000,00 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 820.000,00 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 669.007,85 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.889.007,85 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

(Α) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2019 5.889.007,85 € 

(Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2019 5.929.521,48 €  

(Γ) 
∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) 40.513,63€ 

 Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 0,68% 

 
 
Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά ανάµεσα στα 
προϋπολογιζόµενα για το 2019 τέλη και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποτελεί το 0,68% 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 
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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: 
 

• 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. 
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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). 
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. 
∆ηµοτικά Τέλη Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 
 
Τέλος εξακολουθεί να ισχύει η αριθµ. 304/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας περί 
χρέωσης πλασµατικών τετραγωνικών των τελών της Ζώνης ΣΤ΄ που αφορά βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-τοπικές κοινότητες επειδή η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν µπορεί να εφαρµόσει ένα νέο 
συντελεστή για την Ζώνη ΣΤ΄ λόγω µη µηχανογραφικής υποστήριξης όπως ισχύει και για τις ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την διατήρηση της εφαρµογής της µεθόδου των 
πλασµατικών τετραγωνικών επί των Ζωνών Α΄ έως και Ε΄ ως ο κατωτέρω πίνακας: 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Συντελεστής 

τελών 

Ποσοστό Μείωσης 
Τετραγωνικών 

Μέτρων  

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής απορρόφησης 
όγκου ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  4,28 79,91% 

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  

2,7 68,15% 

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 

2,02 57,43% 

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, 

1,7 49,41% 
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Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, 
Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα, 
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα, 
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 

0,86 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ– Ειδικών Συνθηκών 
Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-
τοπικές κοινότητες. 

0,86  

 
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 
2018, 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, 4 ∆εκεµβρίου 2018 
Η συντάξας                                                                                            Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

Κουστουµπάρδη                                                                                                     Σοφία Γαρµπή Σοφία 
 
 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  -Κωνσταντάκης Άγγελος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος 
Νικόλαος  και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
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 στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το έτος 2018, 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. 
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για οικιακή 
χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, για το έτος 2019 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
557.138 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  

751.815 1,70 
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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 

532.491 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 

 
 
 
 
 
 

433.893 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

57.738 0,47 

ΖΩΝΗ ΣΤ-Ειδικών 
Συνθηκών 

Αποθήκες και λοιπές κτιριακές 
εγκαταστάσεις αγροτικής (µη εµπορικής) 
εκµετάλλευσης σε όλες τις δηµοτικές-τοπικές 
κοινότητες. 

1.000 0,47 

 
 
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για 
επαγγελµατική χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, για το έτος 2019 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
251.982 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  

248.922 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 

172.791 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, 
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Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, 
Χιονάτα, Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, 
Καµιναράτα, Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα, 
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 
66.981 

 
1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

4.586 0,86 

ΖΩΝΗ ΣΤ–Ειδικών 
Συνθηκών 

Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-
τοπικές κοινότητες. 

1.000 0,86 

 
Απαλλασσόµενες κατηγορίες 
Προτείνεται η  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: 
 

• 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 €. 

 
∆ηµοτικά Τέλη Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 
 
Τέλος εξακολουθεί να ισχύει η αριθµ. 304/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας περί 
χρέωσης πλασµατικών τετραγωνικών των τελών της Ζώνης ΣΤ΄ που αφορά βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-τοπικές κοινότητες επειδή η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν µπορεί να εφαρµόσει ένα νέο 
συντελεστή για την Ζώνη ΣΤ΄ λόγω µη µηχανογραφικής υποστήριξης όπως ισχύει και για τις ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες. Για το λόγο αυτό προτείνεται η έγκριση και διατήρηση της εφαρµογής της µεθόδου των πλασµατικών 
τετραγωνικών επί των Ζωνών Α΄ έως και Ε΄ ως ο κατωτέρω πίνακας: 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Συντελεστής 

τελών 

Ποσοστό Μείωσης 
Τετραγωνικών 

Μέτρων  

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής απορρόφησης 
όγκου ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  4,28 79,91% 



 1050 

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  

2,7 68,15% 

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 

2,02 57,43% 

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 

1,7 49,41% 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 

0,86 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ– Ειδικών Συνθηκών 
Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-
τοπικές κοινότητες. 

0,86  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  357 / 2018                                                                        Α∆Α:ΨΑ95ΩΕ5-ΜΙ5 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  

την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2019. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .   
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη     το  3ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2019. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) » 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2019. 
 
Με την αριθ. 79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισµός Κοινοχρήστων Χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1080/80 µε τον οποίο προσδιορίζονται οι 
κοινόχρηστοι χώροι προς διάθεση και δεν απαιτείται πλέον προσδιορισµός σε ετήσια βάση. 
Με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων για τον καθορισµό τελών 
κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2019 και τον τρόπο είσπραξης των σχετικών ποσών.  
Αρµόδιο Όργανο για το σκοπό τούτο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή ….  ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό 
συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
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Για το έτος 2015 είχε εφαρµοσθεί µείωση τιµών εξαιτίας των καταστροφικών σεισµών σε ποσοστό 50% για την 
περιοχή της ∆.Ε. Παλικής το οποίο προτείνεται και για το 2019. 
Για το έτος 2019 προτείνεται να διαµορφωθούν τα τέλη ως εξής :  
 
Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄  ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π.Βαλλιάνου) : 40 ευρώ / τ.µ 
Β΄  ΖΩΝΗ   
- Οδός Παναγή Βαλλιάνου : 40€ / τ.µ. 
- Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Λιθοστρώτου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. 
Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά (Μητρόπολη), Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και 
Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας :  30 ευρώ / τ.µ. 
- Οδός Ριζοσπαστών µέχρι την κάθετη οδό Ιωσήφ Μοµφεράτου και µόνο για το έτος 2019, θα ισχύσει η µειωµένη 
τιµή των 15€ / τ.µ. λόγω των εργασιών ανάπλασης.  
- Οδός 21ης Μαΐου και µόνο για το έτος 2019, θα ισχύσει η µειωµένη τιµή των 15€ / τ.µ. λόγω των εργασιών 
ανάπλασης.  
Γ΄ ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.   
26 ευρώ / τ.µ 
∆΄ ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ 
Β΄ ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη  
8,00 ευρώ / τ.µ 
 Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6,00 ευρώ / τ.µ 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι  10  ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,5 ευρώ/τ.µ 
 
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
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6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων, λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   8 ευρώ / τ.µ 
 
Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 
Για χρήση κάδου µεγάλου (1,80Χ3,80) : 70 ευρώ 
Για χρήση κάδου µεσαίου (1,60Χ2,70)  : 50 ευρώ 
Για χρήση κάδου µικρού (1,20Χ2,40)   : 30 ευρώ 
  
Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 200 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 150 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 150 ευρώ 

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

Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  120 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες (2,50Χ 1,50τ.µ) : 120 ευρώ/θέση 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 

χρήσης, αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 
 

Η Α/∆ήµαρχος 
Οικονοµιών Υπηρεσιών 

 
Σοφία Γαρµπή 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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O κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  -Κωνσταντάκης Άγγελος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος 
Νικόλαος  και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   την παραπάνω εισήγηση  της   Αρµόδιας Υπηρεσίας  
και την εισήγηση της Προέδρου  :   
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων χώρων  οικ. 
έτους 2019 ,ως εξής: 

Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
Α΄  ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π.Βαλλιάνου) : 40 ευρώ / τ.µ 
 
Β΄  ΖΩΝΗ  
  
- Οδός Παναγή Βαλλιάνου : 40€ / τ.µ. 
 
- Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Λιθοστρώτου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. 
Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά (Μητρόπολη), Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και 
Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας :  30 ευρώ / τ.µ. 
 
- Οδός Ριζοσπαστών µέχρι την κάθετη οδό Ιωσήφ Μοµφεράτου και µόνο για το έτος 2019, θα ισχύσει η µειωµένη 
τιµή των 15€ / τ.µ. λόγω των εργασιών ανάπλασης.  
 
- Οδός 21ης Μαΐου και µόνο για το έτος 2019, θα ισχύσει η µειωµένη τιµή των 15€ / τ.µ. λόγω των εργασιών 
ανάπλασης.  
 
 
Γ΄ ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.   
26 ευρώ / τ.µ 
 
 
∆΄ ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ 
Β΄ ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη  
8,00 ευρώ / τ.µ 
 
 
 Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6,00 ευρώ / τ.µ 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
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ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,5 ευρώ/τ.µ 
  
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων, λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
  
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
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Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   8 ευρώ / τ.µ 
 
Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 
Για χρήση κάδου µεγάλου (1,80Χ3,80) : 70 ευρώ 
Για χρήση κάδου µεσαίου (1,60Χ2,70)  : 50 ευρώ 
Για χρήση κάδου µικρού (1,20Χ2,40)   : 30 ευρώ 
  
  
Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
  
1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 200 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 150 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 150 ευρώ 

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

Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  120 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες (2,50Χ 1,50τ.µ) : 120 ευρώ/θέση 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 

χρήσης, αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    358 / 2018                                                                     Α∆Α:68ΩΝΩΕ5-6ΗΟ 
ΘΕΜΑ :  Καθορισµός τελών –δικαιωµάτων κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2019 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη    το  4ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Καθορισµός τελών –δικαιωµάτων κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2019 
& εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 7-12-2018 
εισήγηση του Προϊσταµένου την ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου , στην οποία  αναφέρει  τα  
παρακάτω: 

Καθορισµός Τελών Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν στα κοιµητήρια καθορίζεται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού συµβουλίου η οποία δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.∆ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 
582/68 κ ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007). 
 
Με την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς 
το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται µετά την 1/1/2011 η 
προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
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Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν 
µέρει ή εν συνόλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68). 
 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών 
δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο του δήµου. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αριθ. 41/146/2007 εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 35535 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
3. Την από Ιούλιο 2014 Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
4. Την υπ. αριθ. 56/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς περί επιβολής δικαιωµάτων 

∆ηµοτικών Νεκροταφείων 
5. Την υπ. αριθ. 403/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς περί καθορισµού τελών 

κοιµητηρίων έτους 2017. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, η ίδρυση και συντήρηση κοιµητηρίων ανήκει 
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δήµων, τα δε επιβαλλόµενα δικαιώµατα ή τέλη προορίζονται να καλύψουν 
µέρος ή το σύνολο της δαπάνης συντήρησης και εν γένει λειτουργίας των δηµοτικών Κοιµητηρίων. 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών 
δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο δήµου. Ως εκ 
τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωµάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των 
νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασµό των προσφιλών τους 
προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωµα (σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή) 
(ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011).  
Τα επιβαλλόµενα σχετικά δικαιώµατα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται ευθέως µε το δικαίωµα 
κατασκευής µνηµείου επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού άρρηκτα συνδεδεµένου, ενόψει 
των ισχυόντων ταφικών συνηθειών και εθίµων, µε το δικαίωµα ενταφιασµού, χαρακτηριζόµενα τα µνηµεία, όπως 
άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως πράγµατα εκτός συναλλαγής (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι για τον προσδιορισµό του ύψους του «τέλους ταφής» ή 
«δικαιώµατος ταφής» συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται µε τη λειτουργία του 
κοιµητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και καθαριότητας των χώρων του 
κοιµητηρίου) και συναρτώνται µε συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του 
ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώµατος ενταφιασµού και κατασκευής µνηµείου επί του τάφου από τον 
συγγενή (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων τούτων ενεργείται βάσει της κειµένης νοµοθεσίας «περί 
βεβαιώσεως και εισπράξεως δηµοτικών προσόδων» (άρθρο 4 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώµατος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδοµένου ότι αφενός 
αυτοί ενεργούν κατ΄ εντολήν των δικαιούχων ενταφιασµού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν το δικαίωµα 
κατασκευής του µνηµείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόµενων σχετικών διευκολύνσεων για την 
πραγµατοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδή 
απορριµµάτων) καλύπτεται ήδη από τα καταβληθέντα, εκ µέρους αυτών, δικαιώµατα ταφής. Όπως εξάλλου 
προαναφέρθηκε, το ύψος των επιβαλλόµενων δικαιωµάτων του κοιµητηρίου, καθορίζεται επί τη βάσει εκτίµησης 
των προϋπολογισθέντων δαπανών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι απορρέουσες σχετικές δαπάνες 
(ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Επίσης η  υποχρέωση αποκοµιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή µπαζών, συνεπεία των έργων κατασκευής ή 
συντήρησης των µνηµείων, µπορεί να απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον οικείο κανονισµό του κοιµητηρίου, επί 
ποινή προστίµου σε βάρος των συγγενών και όχι ως παγίως καταβληθέν δικαίωµα (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Συµπερασµατικά και λαµβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη «∆ηµοτικές Πρόσοδοι και άλλα 
θέµατα» / Ιούλιος 2014, σχετικά µε τις πρακτικές επιβολής διαφόρων επιβαρύνσεων στα κοιµητήρια, από το 
∆ήµο επιβάλλονται καταρχήν τέλη ενταφιασµού τα οποία καλύπτουν (επιµεριστικά) το λειτουργικό κόστος του 
κοιµητηρίου για την αρχική τριετία διατήρησης του µνηµείου, για παράταση του χρόνου αυτού ορίζεται τέλος για 
κάθε έτος παράτασης και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να επιβάλλονται τέλη που σχετίζονται µε την µορφή 
του µνηµείου ή των σκευών που θα φέρει. Το αυτό ισχύει και για του οικογενειακούς τάφους. Ο ∆ήµος όταν δεν 
παρέχει τις υπηρεσίες ταφής (εκσκαφή, επιχωµάτωση, κλπ) δεν µπορεί να απαιτεί οποιαδήποτε επιβάρυνση ει 
βάρος των εργολαβικών γραφείων τελετών ή συγγενικών προσώπων. Για να γίνει όµως µία ταφή πρέπει οι 
συγγενείς-ιδιώτες να έχουν καταβάλει στο ∆ήµο το τέλος ενταφιασµού όπως αυτό ορίζεται κατά περίπτωση από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ετήσιων τελών καθαριότητας κλπ, καθώς εκ του νόµου 
οι λειτουργικές αυτές δαπάνες ενσωµατώνονται στα τέλη ενταφιασµού που καταβάλλονται για µία τριετία 
(καταρχήν). 
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Από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις δυνατότητες κάθε κοιµητηρίου του ∆ήµου µας, νοµίµως µπορούν να 
επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: 

α/α ΕΣΟ∆Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως και 5 έτη µετά την 
ταφή του τελευταίου δικαιούχου κατά το νόµο)  

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την τριετία ανά έτος) 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

 
Ειδικά για το Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (εντός ∆Ε Αργοστολίου) όπου λειτουργεί και ναός νοµίµως µπορούν να 
επιβάλλονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

8 Εξόδιος Ακολουθία 

9 Τελετή Μνηµόσυνου 

 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προηγείται 
σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται η λήψη απόφασης από τις 
δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες. Τυχόν παλαιότεροι κανονισµοί κοιµητηρίων κατά τόπον που προβλέπουν 
διαφορετικά είδη τελών δεν υπερισχύουν της νοµοθεσίας. 
Συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδοµένα για τον καθορισµό των τελών, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2014 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 160 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 37 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 11 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 61 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 18 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 34 
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ΣΥΝΟΛΟ 461 

 
 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2015  

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 180 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 60 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 14 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 75 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 21 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 52 

ΣΥΝΟΛΟ 542 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2016  

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 150 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 41 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 16 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 66 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 8 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 107 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 14 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 43 

ΣΥΝΟΛΟ 445 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2017 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου - Λειβαθούς 237 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 49 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 25 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 10 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 144 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 24 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 46 

ΣΥΝΟΛΟ 535 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2018 (έως 3.12.2018) 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου - Λειβαθούς 183 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 46 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 15 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 10 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 108 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 14 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 41 

ΣΥΝΟΛΟ 417 

 
*Από 19.10.2017 και σύµφωνα µε την αριθµ.απόφ. ΤΑ∆Κ 775/2017 απόφαση ΥΠΕΣ το Ληξιαρχείο Λειβαθούς 
δεν υφίσταται λόγω συγχώνευσής του µε το Ληξιαρχείο Αργοστολίου. 
Ο αριθµός των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου σχεδόν ταυτίζεται και µε τον αριθµό ταφών. Σπανίως τυγχάνει η 
ταφή να γίνεται εκτός Κεφαλλονιάς. 
Οι λειτουργικές δαπάνες των Κοιµητηρίων ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκονται και την έκτασή 
τους. Υψηλότερος αριθµό ταφών παρατηρείται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (Αργοστόλι) και αµέσως µετά στο 
Κοιµητηρίου Ληξουρίου.  
Οι απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά το λειτουργικό κόστος συντήρησης των κοιµητηρίων δεν ακολουθεί µία 
αναλογική κλίµακα (νόµος της αύξουσας οριακής απόδοσης), αλλά προοδευτική. Οι υψηλότερες δαπάνες 
σηµειώνονται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου, δεν µπορεί όµως να είναι αναλογικά πολλαπλάσιες του αριθµού 
των ταφών σε σχέση µε το κόστος και τις ταφές σε ένα µικρό περιφερειακό κοιµητήριο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  35.000 

∆.Ε. Αργοστολίου 4.000 

∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 3.000 

∆.Ε. Ερίσου 1.000 

∆.Ε. Λειβαθούς 4.000 

∆.Ε. Οµαλών 500 

∆.Ε. Παλικής 15.000 

∆.Ε. Πυλαρέων 1.500 

∆.Ε. Σάµης 2.500 

Το λειτουργικό κόστος αφορά σε δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος, υπηρεσίες καθαριότητας και 
ευπρεπισµού, έκτακτες εργασίες µικροαποκαταστάσεων. Οι εργασίες παρέχονται από προσωπικού του ∆ήµου 
(χωρίς να επαρκεί το υφιστάµενο) και ο όγκος της εργασίας ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ως προς τη 
συχνότητα παροχής, τη διάρκεια (εργατοώρες) παροχής και την ένταση (αριθµός υπαλλήλων). 
Ο ∆ήµος δεν παρέχει εκσκαφικές εργασίες για τους ενταφιασµούς κλπ, συνεπώς δεν επιβάλλονται για αυτές 
επιπρόσθετα τέλη, αλλά όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση, επιβαρύνουν τις οικογένειες που 
καταβάλλουν σχετικό τίµηµα στους εργολάβους. 
Λαµβάνοντας υπόψη το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές περιπτώσεις των δύο 
µεγαλύτερων κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε συνάρτηση µε τον αριθµό των ταφών κατά 
την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούµαστε το ακόλουθο ύψος τελών σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 1.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ 

∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 245,00 50,00 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 
(διάρκειας έως και 5 έτη µετά την 
ταφή του τελευταίου δικαιούχου 
κατά το νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ 
(µετά την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία 
(όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 
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7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδιος Ακολουθία  70,00 

9 Τελετή Μνηµόσυνου 70,00 

 
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου 
προβλεπόµενου τέλους. 
Για την ορθή και σύννοµη διαχείριση των οικογενειακών τάφων επισηµαίνεται ότι: 
Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν για τον οποίο έγινε 
η παραχώρηση, στο σύζυγο ή στη σύζυγο του, στους κατ’ ευθεία γραµµή ανιόντες και κατιόντες του, νοµίµους, 
θετούς, που νοµιµοποιούνται και αναγνωρίζονται από τους συζύγους και από τους κατιόντες τους, στον πατέρα ή 
µητέρα του συζύγου ή της συζύγου του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, όπως και στους 
αδελφούς του που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει 
αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 
Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση 
δικαιώµατος ταφής στον οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µετά του αρχικού δικαιούχου και του 
συζύγου ή της συζύγου του και µε άλλον βαθµό συγγενείας εξ αίµατος ή αγχιστείας εφόσον υπάρχει η 
παραπάνω αναφερόµενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου ή εάν δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των 
κατιόντων του µε την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώµατος όχι µικρότερου από το µισό αυτού που απαιτείται για την 
παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
Μετά τον θάνατο και τον ενταφιασµό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόµιµου δικαιούχου, εφόσον, 
δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος αυτός περιέρχεται στον ∆ήµο προς περαιτέρω ελεύθερη 
διάθεσή του µετά την πάροδο ευλόγου από την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, πάντως, δεν δύναται να είναι 
µικρότερος της πενταετίας (ΣτΕ 3071/2014). 
Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα περιοριστικώς αναφερόµενα µέλη της 
οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό 
δικαίωµα χρήσης ορισµένου τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου χωρεί µε ρητή πράξη της αρµόδιας 
δηµοτικής αρχής, µε την οποία παραχωρείται η χρήση του τάφου στον δικαιούχο. Ως άδεια χρήσης πράγµατος 
ανήκοντος στη δηµόσια περιουσία του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, η πράξη παραχώρησης 
οικογενειακού τάφου συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, µε την οποία ιδρύεται έννοµη σχέση δηµοσίου και όχι 
ιδιωτικού δικαίου, µε περαιτέρω συνέπεια ότι ο χώρος, επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσης (ταφής), δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. ∆εν έχουν, συνεπώς, εφαρµογή οι σχετικοί µε την κτήση, 
µεταβίβαση και απώλεια των ιδιωτικών δικαιωµάτων κανόνες (παραγραφή, χρησικτησία, κληρονοµική διαδοχή 
κλπ.), υπόκειται δε το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού τάφου στη µονοµερή και εξουσιαστική επέµβαση του 
∆ήµου ή της Κοινότητας, ως φορέα δηµόσιας διοίκησης (ΣτΕ 3071/2014). 
Η προφορική υπόδειξη από τον Πρόεδρο της κοινότητας της συγκεκριµένης θέσεως εντός του νεκροταφείου προς 
ανέγερση του οικογενειακού τάφου δεν µπορούσε να αναπληρώσει σε καµία περίπτωση την απαιτούµενη 
έγγραφη πράξη του κοινοτικού συµβουλίου για την παραχώρηση του τάφου (ΣτΕ 2751/2003Τµ. ΣΤ).  
Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προωθείται ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου 
αποφασίζεται µε απόλυτη πλειοψηφία ο καθορισµός των τελών.  
Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ισχύει µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της, αναρτάται στο 
∆ιαύγεια και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηµοσιεύεται στον τοπικό Τύπο ως κανονιστική απόφαση, 
τοιχοκολλείται µε αποδεικτικό ανάρτησης στους Πίνακες ανακοινώσεων όλων των δηµοτικών καταστηµάτων του 
∆ήµου και αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µετά όλων των αποδεικτικών 
ανάρτησης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  -Κωνσταντάκης Άγγελος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος  και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 
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− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  

− άρθρο 202 Ν.3463/2006 
και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου:  
 
               
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές περιπτώσεις των δύο 
µεγαλύτερων κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε συνάρτηση µε τον αριθµό των ταφών κατά 
την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούµαστε το ακόλουθο ύψος τελών σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 1.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ 

∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 245,00 50,00 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 
(διάρκειας έως και 5 έτη µετά την 
ταφή του τελευταίου δικαιούχου 
κατά το νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ 
(µετά την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία 
(όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδιος Ακολουθία  70,00 

9 Τελετή Μνηµόσυνου 70,00 

 
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου προβλεπόµενου 
τέλους 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  359/ 2018                                                         Α∆Α: 6ΡΒΜΩΕ5-ΕΒΞ 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2019 και 

                εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
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, εισηγούµενη   το 5 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. έτους 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:   
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της οικονοµικής 
επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονοµική επιτροπή έως την 5η 
Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του 
προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε 
αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο 
συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι 
υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού. 
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές 
κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το 
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να 
παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη 
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται 
στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών 
προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις 
οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη 
περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε 
επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση 
και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία 
παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον 
προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, 
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Σηµειώνεται  ότι εφόσον   το προσχέδιο του προϋπολογισµού  δεν υποβλήθηκε  από την Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης  και την Εκτελεστική Επιτροπή εµπρόθεσµα έως τις 5 Σεπτεµβρίου ( δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες 
οι απαιτούµενες  διαδικασίες και η συλλογή στοιχείων που απαιτούνταν) σύµφωνα  µε το άρθρο 77 παρ. 5 του ν. 
4172/2013  πρέπει να προβούµε στη κατάρτιση  του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το 
έτος 2019 και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση.  
Αµέσως µετά έθεσε υπόψη της Επιτροπής το συνηµµένο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος 
2019 που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης το  οποίο  σε ανακεφαλαίωση έχει  ως 
εξής : 
 
 
 

        

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 

        

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 

        

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 
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  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 

  

ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν

ΤΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ

ΤΑ 

ΕΚΤ. 

ΕΙΣΠΡ.31/1

2 
ΨΗΦΙΣΘΕΝ

ΤΑ 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤ

Α 
ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν

ΤΑ 

0 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ       

0

1 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ 

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 743.000,00 480.472,94 559.193,91 595.500,00 595.500,00 595.500,00 

0

2 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.000,00 6.873,70 22.273,50 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

0

3 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ

ΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.147.842,40 2.593.362,64 
4.388.460,3

7 
4.401.000,0

0 
4.401.000,0

0 4.401.000,00 

0

4 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.445.600,00 2.080.288,81 
2.863.724,0

5 
2.506.280,0

0 
2.506.280,0

0 2.506.280,00 

0

5 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 414.000,00 212.881,40 319.322,10 371.000,00 371.000,00 371.000,00 

0

6 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ

Σ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 7.670.710,15 4.823.457,56 
7.297.544,2

6 
5.171.877,4

8 
5.171.877,4

8 5.171.877,48 

0

7 

ΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 48.000,00 46.391,02 62.536,53 62.000,00 62.000,00 62.000,00 

 Σύνολα 0 
15.499.152,5

5 
10.243.728,

07 
15.513.054,

72 
13.137.657,

48 
13.137.657,

48 
13.137.657,4

8 

1 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ       

1

2 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ

Σ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 627.596,63 205.506,74 303.152,26 253.320,00 253.320,00 253.320,00 

1

3 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ

Σ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
10.499.151,3

9 1.584.579,87 
2.398.503,3

3 
8.696.956,8

0 
8.696.956,8

0 8.696.956,80 

1

4 

ΔΩΡΕΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕ

Σ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 2.680,00 2.680,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1

5 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙ

Σ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 367.000,00 219.050,21 241.151,01 337.000,00 337.000,00 337.000,00 

1

6 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 628.000,00 21.217,22 23.507,53 733.000,00 733.000,00 733.000,00 
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 Σύνολα 1 
12.122.748,0

2 
2.033.034,0

4 
2.968.994,1

3 
10.021.276,

80 
10.021.276,

80 
10.021.276,8

0 

2 

ΕΣΟΔΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ
ΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Ν ΕΤΩΝ 

(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤ

ΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ       

2

1 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 1.633.203,82 1.681.302,05 
1.757.068,8

5 
1.361.500,0

0 
1.361.500,0

0 1.361.500,00 

2

2 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 

ΕΚΤΑΚΤΑ 605.000,00 0,00 400.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 

 Σύνολα 2 2.238.203,82 
1.681.302,0

5 
2.157.068,8

5 
1.966.500,0

0 
1.966.500,0

0 1.966.500,00 

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ Π.Ο.Ε.       

3

2 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ 
11.074.575,7

2 
11.074.792,5

7 675.197,38 
9.979.691,8

4 
9.979.691,8

4 9.979.691,84 

 Σύνολα 3 
11.074.575,7

2 
11.074.792,

57 675.197,38 
9.979.691,8

4 
9.979.691,8

4 9.979.691,84 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ       

4

1 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.279.500,00 1.672.313,21 
2.519.075,7

6 
3.510.000,0

0 
3.510.000,0

0 3.510.000,00 

4

2 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 129.834,85 814.218,29 125.999,71 250.452,02 250.452,02 250.452,02 

4

3 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 

(ΝΟΜΙΚΑ Ή 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ) 0,00 0,00 0,00 374.800,00 374.800,00 374.800,00 

 Σύνολα 4 3.409.334,85 
2.486.531,5

0 
2.645.075,4

7 
4.135.252,0

2 
4.135.252,0

2 4.135.252,02 
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5 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ       

5

1 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.702.320,38 3.702.320,38 
3.702.320,3

5 
4.179.269,7

9 
4.179.269,7

9 4.179.269,79 

 Σύνολα 5 3.702.320,38 
3.702.320,3

8 
3.702.320,3

5 
4.179.269,7

9 
4.179.269,7

9 4.179.269,79 

 Σύνολα 
48.046.335,3

4 
31.221.708,

61 
27.661.710,

90 
43.419.647,

93 
43.419.647,

93 
43.419.647,9

3 

 
 
 
 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο   του τµήµατος   Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου    κ.  Σοφία 
Κουστουµπάρδη η  οποία απάντησε στις ερωτήσεις των Μελών της Επιτροπής . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε την Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου  
και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζουν  το Σχέδιο του Προϋπολογισµού 2019 και τους λόγους θα τους  
θέσουν αναλυτικά κατά την συζήτησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Συζητώντας για την πολιτική των ∆ηµοτικών Τελών και Φόρων 
αλλά και για τον Προϋπολογισµό και το Τεχνικό Πρόγραµµα για το 2019 (ο 9ος της ∆ηµοτικής Αρχής της Ν∆) θα 
πρέπει πρώτα να έχουµε την µεγάλη εικόνα που διαµορφώνει η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
συνεχίζοντας την πολιτική του παρελθόντος των κυβερνήσεων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, που έχει όµως και συνέχεια στο 
µέλλον που µαζί µε τα άλλα αστικά κόµµατα την περιφέρουν ως «ανάπτυξη για όλους».  
Τα στοιχεία της Γενικής κυβέρνησης για την τοπική διοίκηση το διάστηµα 2016-2022 είναι τα παρακάτω: 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Φορολογικοί Πόροι 21.842 21.950 22.135 22.470 23.820 25.039 26.119 
Αποδιδόµενοι Πόροι σε ΟΤΑ 3.231 3.014 3.193 2.510 2.745 2.749 2.745 
Ενώ τα έσοδα από το Φόρο Εισοδήµατος και το ΦΠΑ απογειώνονται µεταξύ 2016-2022 κατά 4.277 εκ. ευρώ, η 
χρηµατοδότηση του κράτους στους ∆ήµους θα µειωθεί κατά 486 εκ. ευρώ. Να σηµειώσουµε ότι το βάρος των 
κρατικών εσόδων σε ποσοστό 95% το σηκώνουν οι µισθωτοί, συνταξιούχοι, µικροµεσαίοι και µόλις το 5% τα ΝΠ 
και οι επιχειρήσεις. 
Αφού µειώνονται οι επιχορηγήσεις πως µπορεί να δικαιολογηθούν τα τεράστια πλεονάσµατα που καλείται να 
προσφέρει η Τοπική ∆ιοίκηση που µε βάση τους στόχους της κυβέρνησης, θα φτάσουν τα 661 εκ. ευρώ; 
Η απάντηση είναι µε την αύξηση των εσόδων τους από Τέλη, ∆ικαιώµατα,, Φόρους και Εισφορές. Το 
Μεσοπρόθεσµο προβλέπει επίσης ότι τα φορολογικά έσοδα των ∆ήµων απευθείας από τους ∆ηµότες µέχρι το 
2022 θα ανέλθουν κατά 265εκ. ευρώ σε σχέση µε το 2016. 
Αυτή η φοροκαταιγίδα των ∆ήµων προβλέπεται, η εξέλιξη της ως εξής:  
2018: 2.531δις, 2019: 2.571δις, 2020: 2.633δις, 2021: 2.692δις,2022: 2.755δις, θα περάσει την κρατική 
χρηµατοδότηση κατά 10εκ ευρώ. 
Η µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης προς τους ∆ήµους κατά 62% σήµερα και η κατακόρυφη αύξηση των ιδίων 
εσόδων είναι η τρανή απόδειξη ότι η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων έχει ως άµεσο στόχο την αφαίµαξη των λαϊκών 
νοικοκυριών. 
Είναι η συνεισφορά των ∆ήµων στο αιµατηρό για το λαό µας δηµοσιονοµικό πλεόνασµα ώστε το αστικό κράτος να 
τροφοδοτεί µε περισσότερο ζεστό χρήµα τους επιχειρηµατικούς οµίλους και τους δανειστές. Βλέπουµε ότι η 
ανάπτυξη τους τροφοδοτείται και πάλι µε τον ιδρώτα και το αίµα του λαού µας. Το ερώτηµα είναι για ποια 
ανάπτυξη µιλάνε; Ποιος κερδίζει από αυτή; Η υγεία , η παιδεία, η πρόνοια, οι υποδοµές προστασίας της ζωής 
όπως πληµµύρες, πυρκαγιές και σεισµοί δεν είναι προτεραιότητα τους, η ανάπτυξη τους είναι γυµνή για τον λαό 
και γαλαντόµα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους και την κερδοφορία τους. 
Στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) προβλέπεται ότι από φέτος µέχρι το τέλος του 
προγράµµατος θα έχουν αποχωρήσει από την Τοπική ∆ιοίκηση συνολικά 8.942 εργαζόµενοι και θα έχουν 
προσληφθεί 7.286. Παρά τις τεράστιες ανάγκες το 2022 η Τοπική ∆ιοίκηση θα υπολείπεται κατά 1.656 
εργαζόµενους.  
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Στον ∆ήµο Κεφαλονιάς η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆) όταν παρουσιάζει την εικόνα του ∆ήµου αναδείχνει µια ειδυλλιακή 
εικόνα, κοµπάζοντας για το νοικοκύρεµα στα οικονοµικά του ∆ήµου, για το πλεόνασµα που παρουσιάζει το ταµείο 
του. 
Πως όµως «κατάφερε» η ∆ηµοτική Αρχή αυτό το «θαύµα»; 
Πως γίνεται µε µειωµένη χρηµατοδότηση κατά 60% των ∆ήµων από τον κρατικό προϋπολογισµό ο ∆ήµος να 
εµφανίζει πλεόνασµα; 
Τα στοιχεία από το σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το 2019 µιλούν από µόνα τους: 
1.Προυπολογισµός 2018: 48.046.335,34 2019:43.419.647,93 -9,63% (-4.626.687,41). 
2. ‘’ ‘’ : ‘’ Εκτίµηση υλοποίησης31.12.2018: 27.661.710,90 -42,43% (-20.384.624,44). 
3.Εκτίµηση για Τακτικά Έσοδα 31.12. 2018:15.513.054,72,Εκτίµηση Ίδιων Εσόδων 2018:8.215.510,46 Τα Ίδια 
Έσοδα το 2018 (φόροι-τέλη που πληρώνουν οι ∆ηµότες )είναι το 52,95% των Τακτικών Εσόδων. 
4.Προυπολογισµός 2019 Τακτικά Έσοδα: 13.137.657,48, Ίδια Έσοδα 2019: 7.965.780. Τα Ίδια Έσοδα το 
2019(φόροι-τέλη που πληρώνουν οι ∆ηµότες) προϋπολογίζονται να είναι το 60,63%. Έτσι από το 52,95% το 
2018 φτάνουν 60,63% το 2019 δηλαδή +7,68% . 
5.Προυπολογισθέντα έργα το 2018(κωδ.:73) ήταν: 6.736.479,70 µε εκτίµηση υλοποίησης 31.12.2018: 650.430,85 -
6.086.048,85(-90,35%). 
6.Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού(κωδ.:20) προϋπολογισθέντα 2018: 3.292.182,50, µε εκτίµηση 
υλοποίησης 31.12.2018: 2.247.901,07 -1.044.281,43 (-31,73%). 
 
7.Υπηρεσία Τεχνικών Εργων(κωδ.:30) προϋπολογισθέντα 2018: 3.990.815,37, µε εκτίµηση υλοποίησης 
31.12.2018: 1.912.228,37 -2.078.587 (-52,09%). 
8.∆ικαιώµατα από Ιχθυοτροφεία(κωδ.:0129.01) προϋπολογισθέντα 2018: 81.000, µε εκτίµηση είσπραξης 
31.12.2018: 38.855,35 -42.146,65 (-52,04%). 
Προϋπολογισθέντα για το 2019: 40.000 -41.000 (-50,62%) σε σχέση µε το 2018. 
9.Τέλος Καθαριότητας και Φωτισµού(κωδ.:0311) προϋπολογισθέντα 2018: 4.146.842,40, εκτίµηση εισπραχθέντων 
31.12.2018: 4.388.413,53 +241.571,13 (+5,82%). 
10.Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας(κωδ.:0469.01) προϋπολογισθέντα 2018:180.000, εκτίµηση 
εισπραχθέντων 31.12.2018: 100.000 -80.000(-44,45%). 
Προϋπολογισθέντα 2019: 150.000 -30.000(-16,67%) σε σχέση µε το 2018. 
11.Πρόστιµα ΚΟΚ Τροχαίας(κωδ.:1512.02) προϋπολογισθέντα: 130.000, εισπραχθέντα 140.972,50 +10.972,50 
(+15,56%). 
Προϋπολογισθέντα 2019: 201.000 +71.000(+45,39%) σε σχέση µε το 2018. 
12.Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευµατιών(κωδ.:2118.01) προϋπολογισθέντα 2018: 60.000, 
εκτίµηση είσπραξης 31.12.2018: 75.756,48 +15.756,48 (+26,26%). 
Προϋπολογισθέντα 2019: 95.000 +35.000(+58,33%) σε σχέση µε το 2018. 
13.Λοιπά έσοδα από Ιχθυοτροφεία (κωδ.:3219.03) προϋπολογισθέντα 2018: 115.863,69, εκτίµηση είσπραξης 
31.12.2018: 15.051 -100.812,69 (-87,01%). 
14.Εσοδα από ειδικό τέλος Λατοµικών προϊόντων (κωδ.:3219.27) προϋπολογισθέντα 2018: 4.492,22, εκτίµηση 
είσπραξης 31.12.2018: 0. 
15.Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού(κωδ.:20.6061) προϋπολογισθέντα 2018: 5.000, εκτίµηση 
υλοποίησης 31.12.2018: 0. 
16.Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού(κωδ.:6662) προϋπολογισθέντα 
2018: 92.000, µε εκτίµηση υλοποίησης 31.12.2018 : 26.257,20 -65.742,80(-71,46%). 
Προϋπολογισθέντα 2019: 87.000 -5.000(-5,44%) σε σχέση µε το 2018. 
17.Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών καταστροφών(κωδ.:6275) προϋπολογισθέντα 2018: 
102.668.42, εκτίµηση υλοποίησης 31.12.2018: 60.018,24 -42.650,18(-41,55%). 
Με βάση τα παραπάνω διεκδικούµε: 

• Πλήρη κρατική χρηµατοδότηση για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του ∆ήµου, µε 
ταυτόχρονη φορολόγηση µε 45% των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, φορολόγηση της 
µεγάλης ακίνητης περιουσίας, της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

• Άµεση µείωση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και αύξηση της φορολογίας 
στα είδη πολυτελείας. 

 
• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. 
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• Μείωση των ανταποδοτικών τελών και φόρων, ουσιαστική ελάφρυνση των εργαζοµένων και 
αυτοαπασχολουµένων και µικρών επαγγελµατιών. 

• Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών, µε πλήρη εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώµατα. 

• Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  
• Σύγχρονες, δηµόσιες, δωρεάν και ασφαλείς κοινωνικές δοµές. 
• Προσχολική αγωγή που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες. 
• Αντισεισµική και αντιπληµµυρική θωράκιση. 
• ∆ιαχείριση των απορριµµάτων µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την προστασία των 

εργαζοµένων, µε σεβασµό στο περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία. 
• Κανένα σπίτι ή άλλο περιουσιακό στοιχείο φτωχών και ανέργων σε πλειστηριασµό για 

οφειλές στο ∆ήµο. 
• Καµιά ιδιωτικοποίηση άµεση ή έµµεση κρίσιµων υπηρεσιών του ∆ήµου, όπως η καθαριότητα, 

ο ηλεκτροφωτισµός κ.α. 
• Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ∆ηµοτικής περιουσίας. Αξιοποίηση της για κάλυψη των λαϊκών 

αναγκών.  
Καλούµε τους εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα του ∆ήµου, να µην συµβιβαστούν µε την διαχείριση της 
φτώχειας στην οποία θέλουν να τους καταδικάσουν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆). Να 
οργανώσουν την πάλη τους για τις σύγχρονες ανάγκες τους, για την ζωή και το µέλλον που τους αξίζει. 
Καταψηφίζουµε τον Προϋπολογισµό του 2019 γιατί είναι κόντρα στις ανάγκες και στις αγωνίες του λαού µας. 
Οργανώνουµε την πάλη µας µέσα στις γραµµές του εργατικού-λαϊκού κινήµατος για να διεκδικήσουµε όλα αυτά 
που µας ανήκουν». 

 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία– Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος  και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της   

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013   

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- την υπ’ αριθ. 74449/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση 

πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες. 

- την Κ.Υ.Α  38347/2018 (ΦΕΚ Β 3086/2018)  µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του 

προϋπολογισµού 2019. 

το συνηµµένο σχέδιο  του Προϋπολογισµού  οικ. έτους 2019   το οποίο και αποτελεί και αναπόσπαστο  µέρος της 

παρούσας απόφασης. 

                      
                                                   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 
 
Α. Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2019 όπως εµφανίζονται 

στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, 

µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αναλυτικά :  

 

                          ΕΣΟ∆Α :                                  39.284.395,91 € 

                        ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:          4.179.269,79 € 
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                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :                 43.419.647,93€ 

                        ΕΞΟ∆Α:                                     43.284.554,35 € 

                        ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                            135.093,58  € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ:                  43.419.647,93€ 

              

Β. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   360/ 2018                                                             Α∆Α: 6Π05ΩΕ5-ΤΨΗ 
 ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 6 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 
2018.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 η αρµοδιότητα της έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων 
ανήκει στο  ∆ήµαρχο εκτός αν απαιτείται εξειδίκευσης των πιστώσεων οπού τότε αρµόδιο όργανο ορίζεται το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην 
Οικονοµική οι παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις 
,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν 
άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 
4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής τα µε αρίθ. πρωτ. 34055/7-12-2018 & 34257/11-
12-2018 εισηγήσεις  του Προϊσταµένου του Τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
Παγώνη ∆ιονύσιου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αργοστόλι: 07.12.2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 34055 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
Τηλέφωνο :26713–60155 

FAX:26710 - 22572 
 

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπ/ού του Οικ. Έτους2018» 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 ,προκειµένου να  επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της εγγεγραµµένης, στον 
προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2018, πίστωσης  µε Κ.Α.Ε.: 

Α)«00.6111» και τίτλο(Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου),και διαµορφωθείσας πίστωσης 
συνολικού ύψους 52.293,60€, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ήτοι της Οικ. Επιτροπής βάσει της αριθ. 357/2018 
Αποφάσεως του ∆.Σ.  ΤΟΥ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση των ως κάτωθι αναφεροµένων 
πιστώσεων, και αναλυτικά: 

I) έως το ποσό των  300,00€(µε ΦΠΑ) , σύµφωνα µε την αριθ.  28446/17-10-2018 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας, από τον Κ.Α.Ε. 
00.6111, 

Α/Α 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 
 
 
 
 

Ψηφισθέν & ∆ιατεθέν µε 
την αριθ. 400/2017 & 
217/2018 Αποφ. ∆.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ Ποσό Πίστωσης προς εξειδίκευση σε € 

1 
 

00.6111 
 

40.293,60 
 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 

300,00 
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Συνηµµένα: α)αριθ. 400/2017 Απόφαση  ∆Σ(ψήφιση Προϋπολογισµού 2018), 
 β)αριθ.  28446/17-10-2018  Εισήγηση Νοµικής Υπηρεσίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
γ)αριθ.   420/2018 Αίτηµα 
δ)     957/2018 Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης  

                                                                                                        Αργοστόλι: 11.12.2018 
 

Αριθ.Πρωτ.: 34257 
 

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπ/ού του Οικ. Έτους2018» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 ,προκειµένου να  επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της εγγεγραµµένης, στον 

προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2018, πίστωσης  µε Κ.Α.Ε.: 

Α)«00.6111» και τίτλο(Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου),και διαµορφωθείσας πίστωσης 

συνολικού ύψους 52.293,60€, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ήτοι της Οικ. Επιτροπής βάσει της αριθ. 357/2018 

Αποφάσεως του ∆.Σ.  ΤΟΥ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση των ως κάτωθι αναφεροµένων 

πιστώσεων, και αναλυτικά: 

I) έως το ποσό των  400,00€(µε ΦΠΑ) , σύµφωνα µε την αριθ.  34027/07-12-2018 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας, από τον Κ.Α.Ε. 

00.6111, 

Α/Α 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 
 
 
 
 

Ψηφισθέν & ∆ιατεθέν µε 
την αριθ. 400/2017 & 
217/2018 Αποφ. ∆.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ Ποσό Πίστωσης προς εξειδίκευση σε € 

1 
 

00.6111 
 

40.293,60 
 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 

 

400,00 
 
 

     
Συνηµµένα: α)αριθ. 400/2017 Απόφαση  ∆Σ(ψήφιση Προϋπολογισµού 2018), 
 β)αριθ.  34027/07-12-2018  Εισήγηση Νοµικής Υπηρεσίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
γ)αριθ.   425/2018 Αίτηµα 
δ)972/2018 Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης  

Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Ο Υπάλληλος 

                                                                                                                                               ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε την Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου  
και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος  -
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Γκισγκίνης Νικόλαος και Μινέτος ∆ιονύσιος . 
και αφού έλαβε υπόψη της  : 

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων). 

                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εξειδικεύει τις παρακάτω εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018  
ως εξής: 

Α/Α 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 
 
 
 
 

Ψηφισθέν & ∆ιατεθέν µε 
την αριθ. 400/2017 & 
217/2018 Αποφ. ∆.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ Ποσό Πίστωσης προς εξειδίκευση σε € 
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1 
 

00.6111 
 

40.293,60 
 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 

 

300,00 
 
 

Α/Α 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 
 
 
 
 

Ψηφισθέν & ∆ιατεθέν µε την 
αριθ. 400/2017 & 217/2018 

Αποφ. ∆.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ Ποσό Πίστωσης προς εξειδίκευση σε € 

1 
 

00.6111 
 

40.293,60 
 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 

 

400,00 
 
 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  361 / 2018                                                                              Α∆Α: ΩΣ∆9ΩΕ5-ΠΛ6 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 
του ν.4412/2016. 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 7 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην 
Οικονοµική οι παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις 
,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν 
άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 
4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 33898/6-12-2018 εισήγηση 
του Προϊσταµένου του Τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου για την 
έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

                         Αργοστόλι: 06.12.2018 
                 Aριθ.Πρωτ.: 33898  

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60155 
FAX:26710 - 22572 

 

 
 
 
 
  
 

 
              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  

α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 
 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  
γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής 

εκτέλεσης εργασιών: 
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1η)η από 03/12/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών. Η εν λόγω βεβαίωση αφορά πληρωµή της αριθ. 22046/20-08-2018  Σύµβασης µε την 
ατοµική επιχείρηση «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ » για το Τ.Π.Υ. 917/03-12-2018 
Συνηµµένα:  α)Η ανωτέρω αναφερόµενη βεβαίωση: 
                     Για την Οικονοµική Υπηρεσία, 
                 Ο Υπάλληλος 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Οι  κ.κ. Μινέτος ∆ιονύσιος  και  Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος  -
Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της :  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016  

- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων). 

                                                          ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

   Εγκρίνει την   Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών η οποία αφορά την  πληρωµή της αριθ. 
22046/20-08-2018  Σύµβασης µε την ατοµική επιχείρηση «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ » για 
το Τ.Π.Υ. 917/03-12-2018 σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 219 του ν.4412/2016 και την 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   362  / 2018                                                                       Α∆Α: 7ΝΥ3ΩΕ5-Ι4Χ 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή κτιρίων 
στην Βίλα Αντύπα –∆ιαµόρφωση Εξωτερικών χώρων». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      9 
ο θέµα      ηµερήσιας διάταξης:   «Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Επισκευή κτιρίων στην Βίλα Αντύπα –∆ιαµόρφωση Εξωτερικών χώρων»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 
µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 



 1073 

(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Με την αριθµ.  273/21-09-2018  Α∆Α: 72ΗΞΩΕ5-9ΟΤ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 
ανάθεση κατασκευής του έργου  «Επισκευή κτιρίων στην Βίλα Αντύπα –∆ιαµόρφωση Εξωτερικών χώρων»  
σύµφωνα µε την 89/2018 θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής Επιτροπή 
διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 26/09/2018προέβη στην ηλεκτρονική κλήρωση 
µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση 
που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε µε δ.τ Γ ΕΩΓΝΩΜΩΝ .Ο. Ε   αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας 
ανάθεσης του έργου «Επισκευή κτιρίων στην Βίλα Αντύπα –∆ιαµόρφωση Εξωτερικών χώρων»   
Με το αρ. πρωτ.  31711/19-11-2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό 
ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύµφωνης 
γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε µε δ.τ Γ ΕΩΓΝΩΜΩΝ .Ο.Ε   
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να 
προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 33259/ 30-11-2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η 
πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. 
και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Επισκευή κτιρίων στην Βίλα Αντύπα –∆ιαµόρφωση 
Εξωτερικών χώρων»  αντί ποσού 7.000,00 ΜΕ  Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ –
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε µε δ.τ Γ ΕΩΓΝΩΜΩΝ .Ο.Ε   , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
                   µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος  -Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος- Γκισγκίνης Νικόλαος και Μινέτος ∆ιονύσιος . 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 89/2018  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την υπ’ αριθ. 273/2018  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Α∆Α: 72ΗΞΩΕ5-9ΟΤ, µε την οποία εγκρίθηκε ο 
τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 31711/319-11-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης για την 
ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ.33259/30-11-2018 υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
8. το άρθρο 15  του Π.∆/τος 171/1987 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης 
κατασκευής του έργου «Επισκευή κτιρίων στην Βίλα Αντύπα –∆ιαµόρφωση Εξωτερικών χώρων»  αντί ποσού 
7.000,00 € µε Φ.Π.Α  24% στον οικονοµικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε µε δ.τ Γ 
ΕΩΓΝΩΜΩΝ .Ο.Ε   , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός εξήντα   (60)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού την από 89/2018   θεωρηµένη 
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Μελέτη όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                    
                                                                                                                    Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                                         
                                                                                                                           Kωνσταντάκης Άγγελος      
                                                                                                                                    Μινέτος ∆ιονύσιος   
                                                                                                                              Παπαδάτος Νικόλαος   
  Σοφία Γαρµπή  
    Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          

 


