
 
 
 
 
 
                  Ληξούρι  19/02/2020 
 
                  Αρ.Πρωτ.: 1115 
 
 
                             
 
 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              
                             
Από το Πρακτικό της 5ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου την 19η Φεβρουαρίου 2020 
 

 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  12/2020 

 
Περίληψη: 
 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Διαδημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης(Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.), πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2020» 
(αρ.16/2019 απόφαση Δ.Σ.Διαδημοτικής ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ) 
 
 
 
Στο Ληξούρι σήμερα την 19η Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε 
σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ληξουρίου(αίθουσα Γεράσιμου και Αθηνάς 
Τζουγανάτου-Α΄όροφος-στην οδό Παπά Χαρ.Γραικούση) η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.992/14-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/19-7-2018). 
 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 
δεδομένου ότι σε σύνολο επτά(7) τακτικών μελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι(6) 
μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2.ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)            1.ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 

3.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)      
4.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 
5.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 
6.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΡΑΚΛΟΣ(ΑΝ/ΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 

 
 
Ο Πρόεδρος κ.Γεώργιος Κατσιβέλης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και 
θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής εισήγηση σχετικά με το 1o θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Διαδημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης(Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.), πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2020» 
(αρ.16/2019 απόφαση Δ.Σ.Διαδημοτικής ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ) η οποία έχει αναλυτικά 
ως εξής: 
 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 , στις αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής των Δήμων είναι «η έγκριση των προϋπολογισμών , ισολογισμών , των ετήσιων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και των 

επιχειρήσεων του Δήμου». 

Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμους μας , καθώς και των άλλων δύο Δήμων , 

καλείται για την ψήφιση της υπ΄αριθ. 16/2019 Απόφασης της ΚΕΔΗΚΕ με θέμα «κατάρτιση 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020». 

             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΔΑ: 9ΩΣ546ΜΓ3Ξ-ΖΜΦ



Όπως άλλωστε φαίνεται και από την ανωτέρω απόφαση και όπως συζητήθηκε εκτενώς στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το άρθρο 160 του Ν. 3463/2006 δεν τυγχάνει παράλληλης εφαρμογής και για τα Ν.Π.Ι.Δ. των 

Ο.Τ.Α. όπως έχει ισχύ για τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. που σημάνει ότι Εάν δεν εγκριθεί ο 

προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να 

προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες , αποφασίσθηκε γιa αυτό ότι είναι αναγκαία η κατάρτιση 

ενός αρχικού προϋπολογισμού με πιστώσεις που θα αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων 

και έκτακτα έξοδα κυρίως του πρώτου διμήνου καθώς και των απλήρωτων υποχρεώσεων και 

έως ότου οι Δήμοι ψηφίσουν τους προϋπολογισμούς τους και εγγράψουν την χρηματοδότηση 

της ΚΕΔΗΚΕ , ώστε στην 1η αναμόρφωση η ΚΕΔΗΚΕ να εντάξει δράσεις όποιων Δήμων 

επιθυμούν και λειτουργικά έξοδα για όλο το 2020. 

Ο προϋπολογισμός αυτός στο σύνολο του ανέρχεται στα 574.369,78€ εκ των οποίων έχει 

υπολογισθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων ότι ο Δήμος μας πρέπει να χρηματοδοτήσει έως 

του ποσού των 105822,2€ και επαναλαμβάνουμε ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 19, 8% των 

σταθμισμένων οφειλών στις 31-12-2019 που ανέρχονται στο ποσό των 489.754,08€ συν όπως 

προαναφέραμε λειτουργικά έξοδα και βασικά μισθοδοσία των υπαλλήλων ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ. 

Αυτός ο προϋπολογισμός , ο οποίος δεν περιέχει δράσεις παρά μόνο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

δαπάνες από την κείμενη νομοθεσία για τα ΠΟΕ και την μισθοδοσία είναι αυτονόητο ότι δεν 

ακολουθείτε από ετήσιο πρόγραμμα δράσης , τόσο ο προϋπολογισμός για όλο το 2020 όσο και 

το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από την ΚΕΔΗΚΕ και 

μας έχουν σταλεί προς ψήφιση. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής την αρ. 16/2019 απόφαση του 

Δ.Σ. προς Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης(ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ), η οποία έχει ως εξής: 

 

                          
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
   Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθ. 5/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου προς 

Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 
4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43α/09-03-2019) 

      Αριθ. Απόφασης   16/2019        

                       Περίληψη: «κατάρτιση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020» 

 
 Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» στην αίθουσα των 

συνεδριάσεων , σήμερα την  20η μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ. ήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο προς Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου 
Κεφαλλονιάς, (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43α/09-03-2019) μετά την από 19-12-
2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε 
(15) μελών ευρέθησαν παρόντα  οχτώ  (8) ήτοι:       

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
      1) Πεφάνης Σπύρος            1) Πρεντάνος Διονύσιος  

      2) Σιμωτάς Γεράσιμος          2) Μοσχονάς Αλέξανδρος  

      3)Κωνσταντάκης Άγγελος     3) Βαλσάμου Εριγώνη          

      4) Φωκάς Διονύσιος            4) Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

      5) Τσιλιμιδός Γεώργιος         5) Γαλανός Γεράσιμος           

 6) Μιχαλάτου Κρυσταλλία     6) Αποστολάτος Γεώργιος    

      7) Κουμαριώτης Δημήτριος   7) Κατσιβέλης Γεώργιος        

 8) Κουρούκλης Ιωάννης  

 
Ο κ.Πρόεδρος στην εισήγηση του για το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης τόνισε τα 
εξής: 

 

Έχοντας υπόψη: 
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1.Το ότι η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο 

προϋπολογισμό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη 

δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. (παρ 1 Αρθρο 260 Ν. 3463/06). 

 H ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’), καθώς και η υπ’ 

αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) όμοια, προς τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν 

εφαρμογή προς Δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και προς συνδέσμους. Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν έχουν υποχρεωτική 

εφαρμογή προς δημοτικές επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα διέπονται, 

ως προς τον προϋπολογισμό προς, από προς ειδικές γι’ αυτά διατάξεις. (βλ. άρθρο 8 

ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) 

 Συνεπώς οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του 

προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. Επειδή δεν υπάρχει καμία διάταξη που να 

αναφέρει τον τύπο προϋπολογισμού των επιχειρήσεων ΟΤΑ, οι επιχειρήσεις είναι 

ελεύθερες να χρησιμοποιούν όποιον τύπο προϋπολογισμού επιθυμούν, ανάλογα με 

προς ανάγκες προς και προς σκοπούς και δραστηριότητες που αναπτύσσουν.  

 

2. Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά τρόπος 

χρηματοδότησης και επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής 

επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των 

αναγκαίων δαπανών προς όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον 

προϋπολογισμό προς.  

Για την καταβολή προς χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού 

προς επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου προς, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα προς, σύμφωνα με 

το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 

 

3.Τον Ν. 4600/2019 σύμφωνα με τον οποίο η κοινωφελής Επιχείρηση είναι 

Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο . 

 

4.Το γεγονός ότι το άρθρο 160 του Ν. 3463/2006 δεν τυγχάνει παράλληλης 

εφαρμογής και για τα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.τα προς έχει ισχύ για προς προς προς Ο.Τ.Α.  

 

5. Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός προς επιχείρησης, από το Δημοτικό 

Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, 

ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις 

και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές 

απαιτήσεις και συνέπειες. 

 

6. Το γεγονός ότι απαιτείται να έχει προηγηθεί η ψήφιση του προϋπολογισμού των 

τριών Δήμων , ώστε να γνωρίζουμε προς εγγραφές των οικονομικών ποσών προς 

απόδοση στην ΚΕΔΗΚΕ  

 

7. Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η κατάρτιση προς αρχικού προϋπολογισμού με 

πιστώσεις που θα αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων και έκτακτα έξοδα 

κυρίως του πρώτου διμήνου  καθώς και των υποχρεώσεων που σταθμίζει η 

Υπηρεσία ότι θα περάσουν στην επόμενη χρονιά ως  Π.Ο.Ε. 

 

8. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς εστάλει στην εισήγηση» 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ. κος Κουρούκλης Ιωάννης ο οποίος 

τόνισε τα εξής: «Ο προϋπολογισμός προς θεωρείται από εμάς πλασματικός καθώς 

δεν εμπεριέχει την μισθοδοσία προς προς επόμενης χρονιάς και δεν περιέχει 

δράσεις , άρα δεν εξυπηρετεί την σωστή λειτουργία γι αυτό ψηφίζουμε κατά»  
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Το Δ.Σ   μετά από διαλογική συζήτηση 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α)Εγκρίνει τον κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ π.ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020  

  
 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 
  

κ.α. Ονομασία ποσά € 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.000,00 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 

011 Μισθώματα 0,00 

0111 Μισθώματα από  αστικά ακίνητα    

0112 Λοιπά έσοδα από ακίνητα  (παραχώρηση Αθλητικών  και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων )  

  

0112.00 Λοιπά έσοδα από ακίνητα  (παραχώρηση Αθλητικών  και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων )  

  

02 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0 

021 Τόκοι κεφαλαίων 0 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   

0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων   

0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες   

022 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0 

0221 Μισθώματα κινητών πραγμάτων   

0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία   

03 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9.000,00 

031 Έσοδα από ΟΤΑ  0 

0311 Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ……………   

0312     

0313     

0314     

0315 Αναθέσεις άσκησης αρμοδιοτήτων    

032 Έσοδα εκμεταλεύσεων  9.000,00 

0321 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων  0,00 

0321.00 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων    

0322 Έσοδα θεατρικού εργαστηρίου 0,00 

0322.00 Έσοδα θεατρικού εργαστηρίου   

0323 Έσοδα κινηματογράφου  8.000,00 

0323.00 Έσοδα κινηματογράφου  8.000,00 

0324 Έσοδα …………………. 0,00 

0325 Έσοδα από διαφημίσεις   0,00 

0325.00 Έσοδα από διαφημίσεις     

0326 Έσοδα κοινωνικών δομών (παιδικών σταθμών, κλπ)     

0327 Έσοδα  τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ  1.000,00 

0327.00 Έσοδα  τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ  1.000,00 

0328 Έσοδα  εκμετάλευσης κυλικείων πολιτιστικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων   

0,00 

0328.00 Έσοδα  εκμετάλευσης κυλικείων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων   
  

0329 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….     

032.10 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.11 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.12 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.13 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.14 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.15 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.16 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

04 Άλλα τακτικά έσοδα  0,00 
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0410 Εσοδα  εισφορών  ΙΚΑ  0,00 

0420 Εσοδα  Φ.Μ.Υ. 0,00 

0430 

Εσοδα  φόρου και χαρτοσήμου Προέδρου,και μελών Διοκητικού Συμβουλίου 
0,00 

0440 Εσοδα  φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 0,00 

045 ……………………………   

046 ……………………………   

047 ……………………………   

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 534.455,58 

11 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 

111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0 

1111 Έσοδα από την εκποίηση οικοπέδων & γηπέδων    

1112 Έσοδα από την εκποίηση κτιρίων     

112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 0 

1121 Εκποίηση οχημάτων    

1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων    

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

534.455,58 

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0 

121.01 Βοήθεια στο σπίτι    

121.02 Κ.Η.Φ.Η.    

121.03 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών    

121.04 Παιδικός Σταθμός    

121.05 Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας    

121.06 ……………………….   

121.07 …………………………..   

121.08 ………………………..   

121.09 ………………………….   

121.10 …………………………..   

121.11 ………………………….   

121.12 ………………………….   

121.13 ………………………….   

121.14 ………………………….   

1215   
  

122 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)  0 

1221 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ    

1222 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 0 

1222.00 Επιχορήγηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού    

1222.01   0 

1222.02   0 

122.05 …………………………………………………………   

122.06 …………………………………………………………   

122.07 …………………………………………………………   

122.08 …………………………………………………………   

122.09 …………………………………………………………   

122.10 …………………………………………………………   

122.11 …………………………………………………………   

123 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0 

1231.00   0 

123.02 …………………………………………………………   

123.03 …………………………………………………………   

123.04 …………………………………………………………   

123.05 …………………………………………………………   

123.06 …………………………………………………………   

123.07 …………………………………………………………   

123.08 …………………………………………………………   

123.09 …………………………………………………………   

124 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 0 

124.1 …………………………………………………………   
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124.2 …………………………………………………………   

124.3 …………………………………………………………   

124.4 …………………………………………………………   

124.5 …………………………………………………………   

124.6 …………………………………………………………   

124.7 …………………………………………………………   

124.8 …………………………………………………………   

124.9 …………………………………………………………   

125 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις  0 

125.1 …………………………………………………………   

125.2 …………………………………………………………   

125.3 …………………………………………………………   

125.4 …………………………………………………………   

125.5 …………………………………………………………   

125.6 …………………………………………………………   

125.7 …………………………………………………………   

125.8 …………………………………………………………   

125.9 …………………………………………………………   

126 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη δαπανών  0,00 

126.1 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης μελέτης και εφαρμογής  πολιτιστικού 
προγράμματος    

  

126.2 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για …………………..  0,00 

126.3 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για …………………..    

126.4 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για την για την υλοποίηση  προγράμματος 
κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών φροντίδας    

126.5 …………………………………………………………   

126.6 …………………………………………………………   

126.7 …………………………………………………………   

126.8 …………………………………………………………   

126.9 …………………………………………………………   

127 Έσοδα προγράμματος δράσης  534.455,58 

1271 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ 534.455,58 

1271.00 Έσοδα από Δήμο Αργοστολίου επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 
2020  

350.602,86 

1271.01 Έσοδα από Δήμο Ληξουρίου επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020  
105.822,20 

1271.02 Έσοδα από Δήμου Σάμης επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020  
78.030,52 

13 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0 

131 Δωρεές 0 

1311 Προϊόν δωρεών 0 

1311.00 Προϊόν δωρεών 0 

132 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 0 

1321 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες   

2 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   0,00 

21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης   0,00 

211 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης   0,00 

2111 Έσοδα άυξησης αρχικού  κεφαλαίου  σύστασης Πρώην Επιχειρήσεων   

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΑ 0 

311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  0 

3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0 

3112 Δάνεια από προς πιστωτικούς οργανισμούς προς ημεδαπής ή προς 
αλλοδαπής  

  

3113 …………………………………………………………………………..   

312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών  0 

3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.   
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3122 Δάνεια από προς πιστωτικούς οργανισμούς προς ημεδαπής ή προς 
αλλοδαπής  

  

3123 ……………………………………………………..   

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

0,00 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα 
οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα 

0 

3211 Οφειλή Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού    

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά 
έτη, έκτακτα έσοδα. 

  

33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  0 

331 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής. 

0 

332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.   

333 Επιστροφή εν γένει χρημάτων.   

4  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 25.264,20 

41  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.264,20 

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 0 

4111  Εισφορά υπέρ του Δημοσίου προς αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0 

4112 Eξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 0 

412  Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 12.775,00 

4121  Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  2.600,00 

4121.00 
 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων εργαζομένων πλην 
ασφαλιστικών εισφορών  2.600,00 

4122 Φόροι   και χαρτόσημο Προέδρου Δ.Σ. 175,00 

4122.00 Φόροι   και χαρτόσημο Προέδρου Δ.Σ. 175,00 

4123 Φόροι  προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 10.000,00 

4123.00 Φόροι  προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 10.000,00 

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 12.489,20 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 12.489,20 

4131.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 12.489,20 

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 0 

4141  Κρατήσεις προς αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΠΡΟΣ & Δ.   

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 0 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0 

421 Επιστροφές χρημάτων 0 

4211 
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

0 

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 0 

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 0 

4214  Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 0 
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.650,00 

51 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.650,00 

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό  5.650,00 

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό  5.650,00 

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο αποθεματικό    

  Σύνολα 574.369,78 

 

  ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ   

κ.α. Ονομασία 
ποσά € 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 54.351,50 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 40.361,50 

602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 

29.027,88 

6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,  
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
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6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός, , 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εργαζομένων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.   

29.027,88 

6021.01 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων  0,00 

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

0 

6023 Παροχή κινήτρων προς εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετης 
αμοιβής  

0 

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, 
επιστημονικό προσωπικό κλπ) 

0 

6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

  

6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

  

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)  

3238,00 

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός,  
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

3238,00 

6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός,  
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

3238,00 

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

  

605 Εργοδοτικές εισφορές  8.095,62 

6051 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με 
σύμβαση αορίστου  

7.284,18 

6051.00 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με σύμβαση 
αορίστου  

7.284,18 

6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων    

6053 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 811,44 

6053.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 811,44 

6054 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές   

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού  0,00 

6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 

  

6062 Λοιπές παροχές σε είδος (υπόλοιπο σύμβασης έτους 2018 
ποσού 1.600, 00 και προς εκτέλεση για σύμβαση έτους 2019 
ποσόν 3.700,00) 

  

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
προσωπικού 

0,00 

6071 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
συνέδρια και σεμινάρια 

0,00 

6071.00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
συνέδρια και σεμινάρια 

  

6072 Προς δαπάνες    

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.740,00 

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 1.300,00 

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 

6112 Αμοιβές τεχνικών και λοιπών συνεργατών (υπηρεσίες ηχοληψίας 
, υπηρεσίες παραγωγής μουσικού προγράμματος –dj ) 

  

6113 Αμοιβές ελεγκτών   

6114 Αμοιβές καλλιτεχνών   

6115 Αμοιβές λογιστών  0,00 

6115.00 Αμοιβές λογιστών (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) –Διπλογραφικού συστήματος –
λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες έτους 2019 

  

6115.01 Αμοιβές λογιστών (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) –Διπλογραφικού συστήματος –
λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες έτους  υπόλοιπο σύμβασης 
έτους 2018 

  

6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 300,00 

6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην 
λειτουργία Δημοτικών φιλαρμονικών  

0,00 
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6117.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στη λειτουργία 
Δημοτικής Φιλαρμονικής «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ» Δήμου 
Αργοστολίου 

  

6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στη λειτουργία 
Δημοτικής Φιλαρμονικής «ΘΕΜΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ»Δήμου Σάμης 

  

6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στη λειτουργία 
Δημοτικής Φιλαρμονικής «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ» Δήμου 
Αργοστολίου 

  

6117.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στη λειτουργία προς 
Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Αργοστολίου 

  

6118 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη 
λειτουργία  στη λειτουργία Δημοτικών Χορωδιών 

0,00 

6118.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  προς 
δημοτικής Χορωδίας «Τζώρτζης Δελλαπόρτας»      Δήμου 
Ληξουρίου 

  

6118.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  
δημοτικής Χορωδίας Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς  

  

6118.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία των 
Εργαστηρίων Χορωδιακής Μουσικής (αμοιβές μαέστρων στο 
εργαστήρι περιλαμβάνονται α. τμήμα γυναικείας Χορωδίας β. 
Τμήματα παιδικής  γ. τμήμα προπαιδικής  δ. Τμήμα ανδρικής ε. 
Τμήμα Μεικτής ) Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου   

  

6118.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  του 
Εργαστηρίου Χορωδιακής Μουσικής (αμοιβές υπηρεσιών 
μουσικού ειδικότητας πιανίστα ), δημοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου  

  

6119 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη 
λειτουργία  δράσεων και εκδηλωσεων προς Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 
(πλην Δημοτικών φιλαρμονικών και Χορωδιών) 

0,00 

6119.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία 
Εικαστικών εργαστηρίων  (υπόλοιπο συμβάσεων  έτους 2018 
ποσό  13.665,00 προς εκτέλεση του 2019 ποσό 6.600,00€) 

  

6119.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  στη 
λειτουργία θεατρικών   εργαστηρίων σε Αργοστόλι και Παλλική   

  

6119.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην Υπηρεσία 
Διοικητικής και Οικονομικής  υποστήριξης  

  

6119.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην λειτουργία 
αθλητικών  υποδομών και εγκαταστάσεων  

  

6119.04 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στον 
Κινηματογράφο 

  

6119.05 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για προς 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (μουσικών , μουσικών 
σχημάτων, θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , 
ανιματέρ , θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων 
ειδικοτήτων) 

  

6119.06 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για προς περιβαλλοντικές 
και εθελοντικές δράσεις 
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6119.07 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην υλοποίηση 
Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (μουσικών , μουσικών σχημάτων, 
θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , ανιματέρ , 
θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων)  
Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου  

  

6119.08 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για προς Καρναβαλικές 
εκδηλώσεις (μουσικών , μουσικών σχημάτων, παραδοσιακών 
ορχηστρών , ) 

  

6119.09 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για προς Καρναβαλικές 
εκδηλώσεις ( θεατρικών θιάσων ,ζογκλέρ , ανιματέρ 
,ξυλοπόδαροι, θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών αντίστοιχων 
ειδικοτήτων) 

  

6119.10 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για την πραγματοποίηση 
Πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που δεν 
συμπεριλαμβάνονται προς ανωτέρω χρονικές περιόδους   

  

6119.11 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για προς  εκδηλώσεις του 
Πάσχα και Πρωτομαγιάς (μουσικών , μουσικών σχημάτων, 
θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , ανιματέρ , 
θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων) 

  

6119.12 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην λειτουργία 
τμημάτων κλασσικού χορού προς ΚΕΔΗΚΕ υπόλοιπο σύμβασης 
έτους 2018 ποσού 7.774,00 και προς εκτέλεση σύμβασης έτους 
2019 ποσού 3.000,00 

  

6119.13 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην λειτουργία 
τμημάτων κλασσικού χορού προς ΚΕΔΗΚΕ για το έτους 2019 

  

6119.14 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη διοργάνωση 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για την ηχητική , 
φωτιστική, οτικοακουστική  κάλυψη  εκδηλώσεων δημοτικής 
Ενότητας Παλλικής  

  

6119.15 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη διοργάνωση 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για την ηχητική , 
φωτιστική, οτικοακουστική  κάλυψη  εκδηλώσεων δημοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  

  

6119.16 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη διοργάνωση 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για την ηχητική , 
φωτιστική, οτικοακουστική  κάλυψη  εκδηλώσεων δημοτικών 
Ενοτήτων Λειβαθούς , ελειού Πρόννων, Σάμης ,Πυλάρου 
, Ερίσσου , Ομαλών  

  

6119.17 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην υλοποίηση 
Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (μουσικών , μουσικών σχημάτων, 
θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , ανιματέρ , 
θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων)  
Δημοτικής Ενότητας Παλλικής  
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6119.18 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην υλοποίηση 
Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (μουσικών , μουσικών 
σχημάτων, θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , 
ανιματέρ , θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων 
ειδικοτήτων)  Λοιπών δημοτικών Ενοτήτων (Σάμης, 
Πυλάρου ,Λειβαθους , Ερίσου, Ομαλών) 

  

612 Δαπάνες αιρετών 1.440,00 

6121 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  1.440,00 

6122 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  0,00 

6123 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή προς προς 
συνεδριάσεις  

0,00 

6124 Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή προς την επιχείρηση  0,00 

6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών   

613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών  0,00 

6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 0,00 

6131.00 Λοιπές αμοιβές τρίτωn- αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων    

6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   

6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως    

614  Αμοιβές τρίτων με την  ιδιότητα Νομικού Προσώπου  0,00 

6141 Λοιπά έξοδα τρίτων   

62 Παροχές τρίτων 9.000,00 

621   0,00 

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 0,00 

6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 

6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 

622 Επικοινωνίες 3.000,00 

6221 Ταχυδρομικά Τέλη   

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.000,00 

6223 Κινητή Τηλεφωνία   

6223.01 Κινητή Τηλεφωνία αιρετών οργάνων    

6223.02 Κινητή Τηλεφωνία υπηρεσιακών στελεχών     

6224 Λοιπές Επικοινωνίες   

6224.01 έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών    

623 Ενοίκια – Μισθώματα 6.000,00 

6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών   

6232 Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων   

6233 Μισθώματα μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων 
(υπόλοιπο σύμβασης έτους 2018 ποσού 7.774,80€ υπόλοιπο 
προς εκτέλεση για σύμβαση  έτους 2019 ποσόν 3.500€) 

  

6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων   

6235 Μισθώματα θεματικών σκηνικών (καρναβαλικών και 
πασχαλινών ομοιωμάτων και λοιπά παρεμφερή είδη ) , λοιπού 
υποστηρικτικού εξοπλισμού  για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων (πλην ηλεκτρικών μηχανημάτων), σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού (ιματισμός χορευτικών συγκροτημάτων, και 
ιματισμός θεατρικών κουστουμιών και αξεσουάρ) 

  

6236 Λοιπά μισθώματα (ενοίκια δικαιωμάτων κινηματογραφικών 
ταινιών και δικαιωμάτων παραστάσεων όπερας)  

6.000,00 

624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 0,00 

6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων   

6242 Leasing κτιρίων    

6243 Leasing μηχανημάτων    

6244 Leasing μεταφορικών μέσων   

6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   

625 Ασφάλιστρα 0,00 

6251 Ασφάλιστρα ακινήτων   

6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων   

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   

6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   
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6255 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 
τρίτους 

0,00 

6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 0,00 

6261.00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων –Ηλεκτρολογικές εργασίες 
παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο Κεφαλονιάς   

  

6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – υδραυλικές εργασίες 
παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο Κεφαλονιάς   

  

6261.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – μονώσεις ,χρωματισμοί , 
μικροεπισκευές παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο 
Κεφαλονιάς   

  

6261.03 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – ειδών υγιεινής και πλακιδίων 
παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο Κεφαλονιάς   

  

6261.04 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -  κεντρικής θέρμανσης και 
κλιματιστικών παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο 
Κεφαλονιάς   

  

6261.05 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -  πορτών και παραθύρων 
παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο Κεφαλονιάς   

  

6261.06 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -  αντιλιοστασίων 
κολυμβητικών δεξαμενών παραχωρούμενων ακινήτων από 
δήμο Κεφαλονιάς   

  

6261.07 Συντήρηση και επισκευή υποσταθμού Μ.Τ. δημοτικού 
κολυμβητηρίου – συντήρηση και επισκευή πεδίων πυκνωτών 
και κεντρικών πινάκων παραχωρούμενων εγκαταστάσεων  

  

6261.08 Εργασίες μόνωσης στέγης κλειστού Γυμναστηρίου Ληξουρίου   

6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  

0,00 

6262.01 Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων    

6262.02 Συντήρηση και επισκευή συνθετικού χλοοτάπητα    

6262.03 Συντήρηση και επισκευή φυσικού χλοοτάπητα    

6262.04 Λοιπές συντηρήσεις    

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 

6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 

6264.01 Συντήρηση και επισκευή αντλιών    

6264.02 Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας    

6264.03 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων θεάτρου και 
Πολιτιστικών αιθουσών  

  

6264.04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   

6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

0,00 

6265.01 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων    

6265.02 Συντήρηση και επισκευή  οργάνων Φιλαρμονικών    

6265.03 Συντήρηση και επισκευή  ενδυμάτων  Φιλαρμονικών    

6265.04 Συντήρηση και επισκευή  ετήσια και αναγόμωση 
πυροσβεστήρων  

  

6265.05 Συντήρηση και επισκευή  φωτοτυπικών, Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών   

  

6265.06 Συντήρηση και επισκευή  επίπλων  -γραφείων    

6265.07 Συντήρηση και επισκευή  ηλεκτρονικού εξοπλισμού    

6265.08 Συντήρηση και επισκευή  άλλου  εξοπλισμού    

6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού –προγράμματος 
μισθοδοσίας HRM ,λογιστικού προγράμματος 
καταχώρισης στοιχείων και λοιπών χρησιμοποιούμενων  
λογισμικών  

0,00 

6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού –προγράμματος 
μισθοδοσίας HRM ,λογιστικού προγράμματος καταχώρισης 
στοιχείων και λοιπών χρησιμοποιούμενων  λογισμικών  

  

627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα –λοιπές παροχές 
τρίτων- 

0,00 
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6271 Ύδρευση κτιρίων    

6272 Άρδευση   

6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για  
υπηρεσίες επιχείρησης 

  

6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων   

6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.   

6276 Λοιπές δαπάνες    

6279 Λοιπές δαπάνες για παροχές τρίτων  0,00 

6279.01 Δαπάνες τρίτων  για την κατασκευή ομοιωματων για την 
παραγματοποίηση εκδηλωσεων (καρναβαλικών,πασχαλινών 
χριστουγεννιάτικων, ομοιωμάτων βαρκαρόλας και λοιπών 
παρεμφερών ομοιωμάτων ) 

  

6279.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 
Χορευτικά Τμήματα  

  

6279.03 Δαπάνες ευπρεπισμού αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Παλλικής  

  

6279.04 Δαπάνες συντήρησης φωτεινού διάκοσμου ( επιστηλίων , 
γιρλάντων κ.τ.λ.) 

  

6279.05 Δαπάνες εγκατάστασης, τοποθέτησης και απεγκατάστασης 
φωτεινού διάκοσμου ( επιστηλίων , γιρλάντων κ.τ.λ.) 

  

6279.06 Δαπάνες ευπρεπισμού αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Παλλικής Λειβαθούς 

  

6279.07 Δαπάνες ευπρεπισμού αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου  

  

6279.08 Δαπάνες ευπρεπισμού αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας ελειού –Πρόννων 

  

63 Φόροι – Τέλη 0,00 

631 Φόροι 0,00 

6311 Φόροι τόκων   

6312 Λοιποί φόροι   

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 0,00 

6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων   

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων   

6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   

633 Διάφοροι φόροι και τέλη 0,00 

6331 Λοιποί φόροι και τέλη   

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.650,00 

641 Έξοδα μεταφορών 0,00 

6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 
λιπαντικά διόδια κλπ) 

0,00 

6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά    

6413 Μεταφορές προσώπων   

6413.01 Μεταφορές  και έξοδα  μετακίνησης με πούλμαν και διαμονής  
(θιάσων, θεατρικών τμημάτων, λοιπών καλλιτεχνικών 
σχημάτων προς Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ., καλλιτεχνών 
εκδηλώσεων,συμμετεχόντων σε εθελοντικές και προς δράσεις 
προς Κ.ΕΔΗ.ΚΕ.) 

  

6414 Μεταφορές εν γένει   

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 0,00 

6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.  0,00 

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   

6423 Οδοιπορικά έξοδα τρίτων    

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και 
διαφήμισης) 

0,00 

6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων προς επιχείρησης (διαφημιστικά φυλλάδια, 
αφίσσες, πανώ, δημιουργική σχεδίαση, διαφήμιση στον έντυπο 
τύπο κ.α.)  

  

6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 
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6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (πλακέτες, μετάλλια, 
ανθοδέσμες και λοιπά παρεμφερή δώρα) 

  

6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων   

644 Συνέδρια και εορτές 0,00 

6441 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις   

6442 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων   

6442.00 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων   

6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών   

645 Συνδρομές 650,00 

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα   

6452 Συνδρομές internet   

6453 Λοιπές συνδρομές (βάσεων νομικών πληροφοριών) 650,00 

646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000,00 

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00 

6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων  

0,00 

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων   

6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων   

6473 Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων  δραστηριοτήτων ( 
(έξοδα υλικών για την κατασκευή σκηνικών, έξοδα άμεσης 
ανάλωσης, εδέσματα, έξοδα δημιουργίας εντύπων, φυλλαδίων 
και αεροπανό και λοιπά παρεμφερη έξαδα  ) 

  

6474 έξοδα Καρναβαλικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Κ.Δευτέρας 
(έξοδα για την κατασκευή καρναβαλικών ομοιωμάτων, 
εδέσματα σαρακοστιανά, αναψυκτικά, είδη service, έξοδα 
κατασκευής διακόσμησης, φυλλάδια ,έξοδα φιλοξενίας 
συγκροτημάτων και λοιπά παρεμφερη έξαδα) 

  

6475 Έξοδα Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (φυλλάδια ,εδέσματα, , 
έξοδα μετακίνησης, αφισέτες, αναμνηστικά μετάλια ,υλικά 
κατασκεών και διακόσμησης, αναψυκτικά, αναλώσιμα είδη 
σίτισης , έξοδα σίτισης συγκροτημάτων, έξοδα φιλοξενίας 
συγκροτημάτων  και λοιπά παρεμφερη έξαδα))  

  

6476 Έξοδα οργάνωσης περιβαλλοντικών και ομαδικών  
δραστηριοτήτων (ημερίδες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
π.χ. προσκλήσεις ,φυλλάδια, αναλώσιμα είδη) 

  

649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 0,00 

6491 Χημικός έλεγχος νερών κολυμβητηρίου    

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 

  

6493 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών    

6494 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως –απολυμάνσεις απεντομώσεις    

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 100,00 

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 
(Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

100,00 

6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού   

6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού   

6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών   

6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων   

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 100,00 

6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   

6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού   

6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών   

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 500,00 

661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 500,00 

6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ   

6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 
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6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 

  

6615 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου –εκτυπώσεις 0,00 

6615.00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   

6615.01 φωτοτυπίες και λοιπές αναπαραγωγές εγγράφων    

662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 0,00 

6621 Είδη κλινοστρωμνών    

6622 Είδη κατασκήνωσης   

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 0,00 

6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού   

6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   

6633 Προμήθεια χημικού υλικού  για προς κολυμβητικές δεξαμενές ( 
υπόλοιπο σύμβασης έτους 2018 ποσόν 6042,83€  προς 
εκτέλεση για σύμβαση του 2019 ποσόν 12.000€) 

  

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (υπόλοιπο 
σύμβασης έτους 2018 ποσού 5.296,93   € και υπόλοιπο για 
συμβαση έτους 2019 ποσό 4.000,00€) 

  

6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας   

664 Καύσιμα και λιπαντικά 0,00 

6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 

  

6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων   

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (υπόλοιπο 
σύμβασης έτους 2018 ποσόν  37.292,03  προς εκτέλεση για 
σύμβαση έτους 2019 ποσόν  13.000,00) 

  

6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες    

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και 
λοιπών εργασιών 

0,00 

6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων   

6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού –λήψη βίντεο   

6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού   

6654 Προμήθεια λοιπού υλικού   

666 Οικοδομικά υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων  0,00 

6661 προμήθεια  οικοδομικών υλικών  κτιρίων και έργων.    

667 Υδραυλικά υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων  0,00 

6671 Προμήθεια  υδραυλικών υλικών , ειδών υγιεινής ,και υλικών 
συντήρησης ψυκτικών μονάδων των εγκαταστάσεων 

  

668 Ηλεκτρολογικά υλικά εγκαταστάσεων 0,00 

6681 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών εγκαταστάσεων   

669 Λοιπές προμήθειες 0,00 

6690 Λοιπές προμήθειες 0,00 

6690.00 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων    

6690.01 Προμήθεια ειδών  ανάλωσης κυλικείων πολιτιστικών και 
αθλητικών εγκαταστάσεων προς πώληση (υπόλοιπο σύμβασης 
έτους 2018 ποσού 8.101,67 €    και υπόλοιπο για σύμβαση 
έτους 2019  ποσού  2.500,00€) 

  

6692 Προμήθεια σπόρων ,φυτών ,δενδυλλίων και έτοιμου 
χλοοτάπητα  

  

6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού    

6694 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Δημοτικών φιλαρμονικών    

6695 Προμήθεια ανταλακκτικών μεταφορικών μέσων    

68 Λοιπά έξοδα 0,00 

682 έκτακτα έξοδα  0,00 

6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 0,00 

6821.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης   

6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 

6822.00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης   

6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 

6823.01 Τόκοι υπερημερίας χρήσης   
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6823.02 Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίλικων δικαστικών 
αποφάσεων  

  

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
0,00 

71 Αγορά κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 0,00 

7111 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων   

713 Προμήθειες Παγίων 0,00 

7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 

7131.00 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός   

7131.01 πάγιος εξοπλισμός για την διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων  

  

7133 Έπιπλα, Σκεύη 0,00 

7133.00 Επιπλα , σκεύη,  και λοιπά  είδη για την λειτουργία των  
Αθλητικών  και Πολιτιστικών  Εγκαταστάσεων 

  

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

0,00 

7134.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

  

7135 Λοιπός εξοπλισμός  0,00 

7135.01 Προμήθεια  ιματισμού Φιλαρμονικών – χορωδιών   

7135.02 Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικών και μαντολινάτων    

7135.03 Προμήθεια ιματισμού Μαντολινάτας  χορευτικών 
συγκροτημάτων 

  

7135.04 Προμήθεια ιματισμού θεατρικών εργαστηρίων    

7135.05 Προμήθεια υλικού διάκοσμου Χριστουγέννων   

7135.06 Προμήθεια υλικού διάκοσμου Καρναβαλιού    

7135.07 Προμήθεια εξοπλισμού  περιβαλλοντικών δράσεων και  
εθελοντικών ομάδων (αναλώσιμου και μη) 

  

7135.08 Προμήθεια αθλητικών οργάνων και λοιπών αθλητικών ειδών    

7135.09 Προμήθεια λευκών ειδών για προς Αθλητικές και Πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις ( κουρτινών, μοκέτας κ.λ. παρεμφερών ειδών) 

  

7135.10 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων    

7135.11 Προμήθεια πορτών και παραθύρων    

73 Έργα 0,00 

731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων  0,00 

732 Δαπάνες κατασκευής  εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- 
τρίτων (Δήμου, Δημοσίου, Νομαρχίας, ιδιωτών κλπ)  

0,00 

7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

7322 Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι   

7323 Οδοί – οδοστρώματα   

7324 Πεζοδρόμια   

7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης   

7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 
δαπάνες 

0,00 

741 Μελέτες – έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 

7411 Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων    

7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών 
έργων (πλην κτιρίων ) 

  

7413 Λοιπές μελέτες   
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

751 Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις   

752 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα   

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

515.018,28 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 

489.754,08 

811 Πληρωμή υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 489.754,08 
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8110 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών  489.754,08 

8110.00 Πληρωμες ΠΟΕ Μισθοδοσίας  14.813,94 

8110.01 Εισφορές ΠΟΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  3.942,09 

8110.02 Φόροι ΠΟΕ 94.582,32 

8110.03 Προμηθευτές ΠΟΕ 285.634,23 

8110.05 Λοιπά ΠΟΕ – ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  58.296,70 

8110.06 Αμοιβές  τρίτων  ( λογιστής και λοιποί  )  0,00 

8110.07 ΑΜΟΙΒΕΣ    Δ.Σ.   

8110.08 Λοιπά ΠΟΕ – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΌ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΜΗΣ  

32.484,80 

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)   

813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)   

82 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

25.264,20 

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών   

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 12.775,00 

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών 
κρατήσεων μισθοδοσίας (πλην ασφαλιστικών 
εισφορών) 

2.600,00 

8221.00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων 
μισθοδοσίας (πλην ασφαλιστικών εισφορών) 

2.600,00 

8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, 
Αντιπροέδρου  μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ  

175,00 

8222.00 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου  
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών 
κλπ  

175,00 

8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 
επαγγελματιών κλπ 

10.000,00 

8223.00 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 
επαγγελματιών κλπ 

10.000,00 

823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 12.489,20 

8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   

8231.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 12.489,20 

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων   

825 Πάγιες προκαταβολές 0,00 

8250 Πάγια προκαταβολή   

826 Λοιπές επιστροφές 0,00 

8260 Λοιπές επιστροφές   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα οικ. Έτη 

0,00 

85.00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του 
οικονομικού έτους 

  

85.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων   

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.000,00 

911 
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 
και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 
προϋπολογισμό 

5.000,00 

9111 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 
και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 
προϋπολογισμό 

5.000,00 

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  0,00 

10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως    

      

      

  Σύνολα 574.369,78 
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Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα αρμόδια όργανα των τριών 

Δήμων Αργοστολίου , Ληξουρίου και Σάμης προς έγκριση. 

 
…………………………………………………………………… 

 
                 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Μελών. 
 
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
Ν.4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν.4625/2019 και το Ν.4635/2019 

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει στο σύνολό της την αρίθμ.16/20-12-2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης(ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ), με θέμα:  
«Έγκριση προϋπολογισμού Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης(ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ) 
πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2020». 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 12/2020 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                    Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 
 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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