
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Ιουνίου 2011 Δήμου 
Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 79/ 2011

        ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2011 

Στο Αργοστόλι σήμερα 1η   Ιουνίου  του έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20465/1-06-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Σε  σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                           Ζαπάντης Ανδρέας 
                                                                                        Αυγουστάτου Αθηνά.   
1. Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
4. Κοκκόσης Διονύσιος
5.Ματιάτος Σπυρίδων
6. Γαλάτης Άγγελος 
7. Πυλαρινός Δημήτριος
Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3ο  θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξής Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
2011  που έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες 
που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την 
έννοια  ότι  μετά  τον  έλεγχο  του  από  το  ΓΓ  της  Περιφέρειας  (πλέον  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης)  οι  πιστώσεις  που  έχουν  γραφεί  σ’  αυτόν  μπορούν  να  διατεθούν  χωρίς 
προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) 
Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση 
των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των 
οικονομικών  του  Δήμου,  θα  γίνει  ο  συντονισμός  της  οικονομικής  δραστηριότητας  των 
δημοτικών  υπηρεσιών  και  θα  παρεμποδισθεί  η  άσκοπη  και  αδικαιολόγητη  αύξηση  των 
δαπανών.  Άλλωστε,  η  αναγραφή  μιας  δαπάνης  στον  προϋπολογισμό  δεν  δημιουργεί  και 
υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
είτε  με χωριστές  αποφάσεις  της,  για κάθε περίπτωση,  κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να 
παίρνεται είτε στην αρχή είτε  και  κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το 
είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη 

Θέτω  υπόψη  σας  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  μας  που  ψηφίστηκε  με  την  207/2011 
απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του 



Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν και 
αναλυτικά:

1. Σύμφωνα με την 52/2011 απόφαση της Επιτροπής έχει αναθέσει 
κατ’ εξαίρεση  τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης απένταξης του έργου 
«Αποχέτευση Σκάλας».», στο δικηγορική εταιρία Σ. Ν. Μπρεγιαννος- Γ Ν Μπρεγιαννος – Γ 

Ν Μπρεγιαννος & συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε. ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση της δαπάνης 
ποσού 6.500,00 με Φ.Π.Α για την παραπάνω ανάθεση και την διάθεση του ποσού 
αυτού εις βάρος του Κ.Α 00.6111 του Προϋπολογισμού.
     2.Ζητείται η απευθείας ανάθεση στους Νικολάτου Α. Νικολάτος Ε Ο.Ε 
προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το κιλικίο του Πλατύ Γιαλού 
α)Φορολογική ταμειακή μηχανή  ποσού 500,00 με Φ.Π.Α
β) Φορολογική ταμειακή μηχανή  ποσού 790,00 με Φ.Π.Α
γ) Συρτάρι ταμειακής μηχανής ποσού 65,00  με Φ.Π.Α συνολικής αξίας 1.355,00 
εις βάρος του Κ.Α 6496.00.
    3. Ζητείται η απευθείας ανάθεση στον κ. Τζωρτζάτο Σπ. Θεοτόκη για την 
προμήθεια ανταλλακτικών στο ΚΗΙ 4913 αυτοκίνητο Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου 
ποσού 1646,61 εις βάρος του Κ.Α 30.6263
   4. Ζητείται η απευθείας ανάθεση στον Λασκαράτο Ο.Ε για την εκτύπωση 6.500 
εντύπων λογαριασμών νερού της Δημοτικής Ενότητας Παλλικής ποσού 362,85 με 
Φ.Π.Α και εκτύπωση 10.000 διπλοτύπων είσπραξης ποσού 547,35 με Φ.Π.Α 
συνολικής αξίας 910,20 εις βάρος του Κ.Α 10.6613
  5. Ζητείται η απευθείας ανάθεση στον κ.  Στυλιανουδάκη Χριστόφορο για την 
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το χρονικό διάστημα ενός μηνός μέχρι να 
ανατεθεί στον   δικαιούχο μειοδότη που θα ανακηρυχθεί μόλις τελειώσουν οι 
διαδικασίες δημοπράτησης των καυσίμων του Δήμου για το 2011, ποσού 
10.000,00 εις βάρος του Κ.Α 25.6641
  6. Ζητείται η απευθείας ανάθεση στον Π.Κ Π Καρούσο για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου ποσού 
197,70 εις βάρος του Κ.Α 10.6641
  7. Ζητείται η απευθείας ανάθεση στον Χαιδεμένο Νικόλαο Δημοτικής Ενότητας 
Ερίσου ποσού 1214,80 εις βάρος του Κ.Α 10.6641
  8. Ζητείται η απευθείας ανάθεση στον Βασιλάτο Ηλία για την προμήθεια 
καυσίμων & λιπαντικών στην Δημοτική Ενότητα Παλικής ποσού 726,00 εις βάρος 
του Κ.Α 10.6641.
   9. Ζητείται η απευθείας ανάθεση στην Κότση –Κορνέλη Ευφημία & ΣΙΑ ΕΕ για 
την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Σάμης ποσού 150,00 
εις βάρος του Κ.Α 10.6641.
  10.Ζητείται η απευθείας ανάθεση στους Αφούς Πνευματικάτου  για την 
προμήθεια καυσίμων στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου ποσού 998,77 εις βάρος 
του Κ.Α 10.6641.
Επίσης ζητείται η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για τις παρακάτω 
δαπάνες:
1.Ζητείται η έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης ποσού 20.000,00 από 
τον  Κ.Α 00.6131 και τίτλο Λοιπές αμοιβές τρίτων  για εργασίες αποδελτίωσης 
έντυπων Μ.Μ.Ε .
2. Ζητείται η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00  από τον 
Κ.Α 70.6162.07 και τίτλο Εργασίες λειτουργίας Αγκυροβολίου Τουριστικών 
σκαφών Αγίας Ευφημίας.
3. Ζητείται  η έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00 για το 
κόψιμο χόρτων στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Παλικής εις βάρος του 
Κ.Α 20.7336.08
4. Ζητείται η έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης ποσού 20.000,00 για 
την  εργασίες καθαριότητας των ακτών της Δημοτικής Ενότητας Παλικής εις βάρος 
του Κ.Α 20.7336.02



5.Ζητείται η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 για τον 
καθαρισμό ξερών χόρτων και θάμνων στην Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου εις 
βάρος του Κ.Α 20.7336.04
6. Ζητείται η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.475,71 για έξοδα 
δημοσιεύσεων εις βάρος του Κ.Α 10.6463
7. Ζητείται η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 909,56 για την 
πληρωμή ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων εις βάρος του Κ.Α  30.6253
8. Ζητείται η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 1.596,97  για την 
πληρωμή ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων εις βάρος του Κ.Α  30.6253
Επίσης ζητείται η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για τις 
παρακάτω οφειλές 2010.

1. Αντωνάτος Σπυρίδων προμήθεια καυσίμων ποσό 3.146,15 εις βάρος του Κ.Α 
8116.05 της Δημοτικής Ενότητας Παλικής.

2. Ερτσος Κωνσταντίνος προμήθεια καυσίμων ποσό 1.944,38 εις βάρος του Κ.Α 
8116.05 της Δημοτική Ενότητας Παλικής.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση :

Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης  με την ευκαιρία  της έγκρισης της δαπάνης για την 

αποδελτίωση των Μ.Μ.Ε επισημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί λύση για την παρουσία 

των  Μ.Μ.Ε  στις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ  για  να  υπάρχει  άμεση  ενημέρωση  των 

δημοτών σε όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο τους.

Και αφού είδε τις διατάξεις :

1. το άρθρο 72 παρ 1 δ  του Ν 3852/2010

2. το άρθρο 13 παρ.1γ του Β Δ 17.5 -15.6.1959

3. το Π.Δ 138/1998

4. τον Ν 2362/1995

5. το Π.Δ 113/2010

                               ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει  την δαπάνη ποσού 6.500,00 με Φ.Π.Α  στην δικηγορική εταιρία Σ.Ν. 

Μπρεγιαννος- Γ Ν Μπρεγιαννος – Γ Ν Μπρεγιαννος & συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.

και την διάθεση του ποσού αυτού εις βάρος του Κ.Α 00.6111 του 
Προϋπολογισμού.
     2.Εγκρίνεται η  απευθείας ανάθεση στους Νικολάτου Α. Νικολάτος Ε Ο.Ε 
προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το κιλικίο του Πλατύ Γιαλού 
α)Φορολογική ταμειακή μηχανή  ποσού 500,00 με Φ.Π.Α
β) Φορολογική ταμειακή μηχανή  ποσού 790,00 με Φ.Π.Α
γ) Συρτάρι ταμειακής μηχανής ποσού 65,00  με Φ.Π.Α συνολικής αξίας 1355,00 
εις βάρος του Κ.Α 6496.00.
    3.Εγκρίνεται  η απευθείας ανάθεση στον κ. Τζωρτζάτο Σπ. Θεοτόκη για την 
προμήθεια ανταλλακτικών στο ΚΗΙ 4913 αυτοκίνητο Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου 
ποσού 1646,61 εις βάρος του Κ.Α 30.6263
   4. Εγκρίνεται  η απευθείας ανάθεση στον Λασκαράτο Ο.Ε για την εκτύπωση 
6.500 εντύπων λογαριασμών νερού της Δημοτικής Ενότητας Παλλικής ποσού 



362,85 με Φ.Π.Α και εκτύπωση 10.000 διπλοτύπων είσπραξης ποσού 547,35 με 
Φ.Π.Α συνολικής αξίας 910,20 εις βάρος του Κ.Α 10.6613
  5. Εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση στον κ.  Στυλιανουδάκη Χριστόφορο για την 
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το χρονικό διάστημα ενός μηνός μέχρι να 
ανατεθεί στον   δικαιούχο μειοδότη που θα ανακηρυχθεί μόλις τελειώσουν οι 
διαδικασίες δημοπράτησης των καυσίμων του Δήμου για το 2011, ποσού 
10.000,00 εις βάρος του Κ.Α 25.6641
  6. Εγκρίνεται  η απευθείας ανάθεση στον Π.Κ Π Καρούσο για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου ποσού 
197,70 εις βάρος του Κ.Α 10.6641
  7. Εγκρίνεται  η απευθείας ανάθεση στον Χαιδεμένο Νικόλαο Δημοτικής Ενότητας 
Ερίσου ποσού 1214,80 εις βάρος του Κ.Α 10.6641
  8. Εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση στον Βασιλάτο Ηλία για την προμήθεια 
καυσίμων & λιπαντικών στην Δημοτική Ενότητα Παλικής ποσού 726,00 εις βάρος 
του Κ.Α 10.6641.
   9. Εγκρίνεται  η απευθείας ανάθεση στην Κότση –Κορνέλη Ευφημία & ΣΙΑ ΕΕ για 
την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Σάμης ποσού 150,00 
εις βάρος του Κ.Α 10.6641.
  10.Εγκρίνεται  η απευθείας ανάθεση στους Αφούς Πνευματικάτου  για την 
προμήθεια καυσίμων στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου ποσού 998,77 εις βάρος 
του Κ.Α 10.6641.
Επίσης εγκρίνονται οι δαπάνες και διατίθενται οι παρακάτω πιστώσεις :
1.Εγκρινει την  δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης ποσού 20.000,00 από τον 
Κ.Α 00.6131 και τίτλο Λοιπές αμοιβές τρίτων  για εργασίες αποδελτίωσης έντυπων 
Μ.Μ.Ε  
2.Εγκρινει την  δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00  από τον  Κ.Α 
70.6162.07 και τίτλο Εργασίες λειτουργίας Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών 
Αγίας Ευφημίας.
3. Εγκρίνει  την δαπάνης και την διάθεση της  πίστωσης ποσού 20.000,00 για το 
κόψιμο χόρτων στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Παλικής εις βάρος του 
Κ.Α  20.7336.08
4. Εγκρίνει την δαπάνη και την  διάθεση της πίστωσης ποσού 20.000,00 για την 
εργασίες καθαριότητας των ακτών της Δημοτικής Ενότητας Παλικής εις βάρος του 
Κ.Α  20.7336.02
5.Εγκρινει την  δαπάνη  και την  διάθεση της πίστωσης ποσού 20.000,00 για τον 
καθαρισμό ξερών χόρτων και θάμνων στην Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου εις 
βάρος του Κ.Α 20.7336.04
6. Εγκρίνει την  δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης ποσού 5.475,71 για έξοδα 
δημοσιεύσεων εις βάρος του Κ.Α 10.6463
7. Εγκρίνει την  δαπάνη  και την  διάθεση της πίστωσης ποσού 909,56 για την 
πληρωμή ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων εις βάρος του Κ.Α  30.6253
8. Εγκρίνει την  δαπάνη και την  διάθεση της  πίστωσης ποσού 1.596,97  για την 
πληρωμή ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων εις βάρος του Κ.Α  30.6253

Εγκρίνεται η  ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για τις παρακάτω 
οφειλές 2010.

1. Αντωνάτος Σπυρίδων προμήθεια καυσίμων ποσό 3.146,15 εις βάρος του Κ.Α 
8116.05

2. Ερτσος Κωνσταντίνος προμήθεια καυσίμων ποσό 1.944,38 εις βάρος του Κ.Α 
8116.05 της Δημοτική Ενότητας Παλικής.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 
                                                  Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 
Α/Δήμαρχος Οικονομικών.

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                       Αργοστόλι  6/06/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 22559



ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60153

       
                 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
   Προς :          Πελοποννήσου Δυτικής 
                            Ελλάδας & Ιονίου.
         Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών 

Προσώπων  Κέρκυρας 
          Αλυκές Ποταμού 49100- ΚΕΡΚΥΡΑ 

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 79ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 79 ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς                                                        A. Πεφάνη.
2. Λογιστήριο                                                                    

                                                                       

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ



  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  6    Ιουνίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  79/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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