
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 14η Φεβρουαρίου 
2011.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7/ 2011

        ΘΕΜΑ    :  (εκτέλεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2011 με δωδεκατημόρια του   
προϋπολογισμού του 2010)

Στο Αργοστόλι σήμερα 14 Φεβρουαρίου  του έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4048/9-02-2011 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 εννέα (9)   και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                     
1 Πυλαρινός Δημήτριος
2. Κουταλά Αικατερίνη
3. Ζαπάντης Ανδρέας
4. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ματιάτος Σπυρίδων
7. Αυγουστάτου Αθηνά
8. Κοκκόσης Διονύσιος
9. Γκισγκίνης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος  Θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου του  3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 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. 
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 ορίζεται 
ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι 
προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού 
του έτους 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχει ψηφισθεί ο 
προϋπολογισμός, δεν επιτρέπεται  η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης,  με 
εξαίρεση  την  καταβολή  των  αποδοχών  και  των  αντίστοιχων  ασφαλιστικών 
εισφορών.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του 
ΚΔΚ, προκύπτουν τα ακόλουθα:
α.  Οι  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  267  του  ν.3852/2010  αναφέρονται 
αποκλειστικά  στον  προϋπολογισμό  του  έτους  2011  και  αφορούν  όλους  τους 
δήμους.
β. Οι προϋπολογισμοί των συνενούμενων ΟΤΑ του έτους 2010, ισχύουν για ένα το 
πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι 
πιστώσεις  που  είχαν  εγγραφεί  στους  προϋπολογισμούς  του  έτους  2010, 
θεωρούνται  –  με  τον  ποσοτικό  περιορισμό  που  αναφέρεται  παρακάτω  –  ως 
πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού που μπορείνα διατίθενται (ψηφίζονται) από 
τα αρμόδια όργανα, ενώ αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 
του ΚΔΚ, που διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές, έξοδα 
παράστασης,  μισθώματα,  υποχρεωτικές  εισφορές  κ.λ.π.),  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα έξοδα που θα 



αποφασισθούν και θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα 
του προϋπολογισμού έτους 2011 και όχι του προηγούμενου έτους.
γ.  Δαπάνες  για  τις  οποίες  δεν  είχε  εγγραφεί  πίστωση  στους  προϋπολογισμούς 
έτους 2010 των καταργούμενων ΟΤΑ, δεν είναι  δυνατό να πραγματοποιηθούν. 
Εφόσον όμως είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν εξετάζεται αν αυτές έχουν αναλωθεί 
μέσα στο έτος 2010 και αν έχει ή όχι απομείνει υπόλοιπο κατά τη λήξη του έτους.
δ. Η δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα ανωτέρω αφορά όλες τις 
κατηγορίες  δαπανών  (υποχρεωτικών  και  μη)  και  όχι  μόνο  αυτές  στις  οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 160 του ΚΔΚ.
ε. Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων το ίδιου 
(τετραψήφιου)  κωδικού  αριθμού  του  προϋπολογισμού  έτους  2010  όλων  των 
καταργούμενων  ΟΤΑ,  όπως  αυτές  διαμορφώθηκαν  με  τις  τυχόν  αναμορφώσεις 
μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο 
της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31η Μαρτίου 2011.

στ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία (υπολογισμός του δωδεκατημορίου) εξετάζεται η 
ταυτότητα  των  κονδυλίων,  έτσι  ώστε  να  αθροίζονται  μόνο  οι  πιστώσεις  που 
αφορούν  το  ίδιο  αντικείμενο  δαπάνης  κατά  υπηρεσία.  Τυχόν  διαφοροποιημένη 
μεταχείριση  του  ίδιου  κωδικού  αριθμού  εξόδων από  τους  συνενούμενους  ΟΤΑ 
αντιμετωπίζεται κάτω από το πρίσμα αυτό.

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 οι πιστώσεις 
που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ή  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  ή  του  κοινοτικού 
Συμβουλίου. 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 ή της Κοινότητας, θα γίνει  ο 
συντονισμός  της  οικονομικής  δραστηριότητας  των  δημοτικών  και  κοινοτικών 
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-κοινοτικό 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.
Ζητείται η έγκριση για την διάθεση των παρακάτω πιστώσεων με δωδεκατημόρια 
προϋπολογισμού 2011 έως τις 31η Μαρτίου.
.1.  τον  Κ.Α  10.6643  και  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  για  θέρμανση  και  φωτισμό»  ποσό 
8.500,00 € 
2. τον  Κ.Α 6641 και  τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων» ποσό 40.000,00 € και κατανομή στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
3. τον Κ. Α  00.6712 και  τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» ποσό 
86.959,00 €
4.  τον  Κ  Α  00.6713  και  τίτλο  «Απόδοση  σε  Αθλητικούς  Οργανισμούς  (Α.Ο.Δ.Α)»  ποσό 
88.750,00 €
5. τον Κ Α 00.6711 και τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» ποσό 39.169,00 €
6.  τον  Κ  Α  206736.09  και  τίτλο  «  Ανταποδοτικά  τέλη  στην  Διαδημοτική  Επιχείρηση 
Καθαριότητας» ποσό 267.220,00 € .

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης εκφράζει την άποψη  στις παραπάνω  πιστώσεις να διατεθούν τα ανάλογα 
ποσά  ούτως ώστε οι παιδικοί σταθμοί ,οι σχολικές επιτροπές ,ο Αθλητικός Οργανισμός και όλος ο Δήμος 
γενικά να λειτουργούν  χωρίς ελλείψεις .



Και  αφού έλαβε υπόψη  της  τις διατάξεις: 

1) του άρθρου 72 του Ν 3852/2010
2.) την παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν 3852/2010
3) του άρθρου 160 του Ν 3463/06 
4) Την εγκύκλιο 45/28-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών ,Αποκ/σης και Ηλ. 
Διακυβέρνησης. 
5)τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των πρώην Δήμων του Δήμου Κεφαλλονιάς όπως 
ίσχυαν στις 31/12/2010 με τις τυχόν τροποποιήσεις.

                                          

                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την  διάθεση των παρακάτω πιστώσεων στα έξοδα του προϋπολογισμού του 2011 
έως τις 31/03/2011  και αναλυτικά:

.1. τον Κ.Α   6643 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» ποσό 8.500,00 
2. τον  Κ.Α    6641 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων» ποσό 40.000,00 € και κατανομή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
3. τον Κ. Α  00.6712 και  τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» ποσό 
86.959,00 €
4.  τον  Κ  Α  00.6713  και  τίτλο  «Απόδοση  σε  Αθλητικούς  Οργανισμούς  (Α.Ο.Δ.Α)»  ποσό 
88.750,00 €
5. τον Κ Α 00.6711 και τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» ποσό 39.169,00 €
6.  τον  Κ  Α  206736.09  και  τίτλο  «  Ανταποδοτικά  τέλη  στην  Διαδημοτική  Επιχείρηση 
Καθαριότητας» ποσό 267.220,00 € .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.
                                                         

 

                                                 Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 
Α/Δήμαρχος Οικονομικών.

                                                                            



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

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

                       Αργοστόλι  17/02/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  

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

Προσώπων  Κέρκυρας 
          Αλυκές Ποταμού 49100- ΚΕΡΚΥΡΑ 

           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 7ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 7ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Πρόεδρος 

                                                                                         Της Οικονομικής Επιτροπής 
   ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς κ Α. Παρίση 
2. Πρόεδρο Επιτροπής κ.  Δ. Πυλαρινό
3. Οικονομική Υπηρεσία                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
4. Γραφείο Προϋπολογισμού.

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο Αργοστόλι σήμερα την 17  Φεβρουαρίου  του έτους 2011, ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  7/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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