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Από το πρακτικό της 4ης (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 29 η Ιανουαρίου 2013
∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15 / 2013
ΘΕΜΑ : Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών 2013 και διάθεση πιστώσεων

προϋπολογισµού
2012 βάσει των διατάξεων των άρθρων 160 του ∆ΚΚ και 2 της ΚΥΑ οικ. 47490/2012.
Στο Αργοστόλι σήµερα 29 η Ιανουαρίου του έτους 2013 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 .00 το πρωί , συνήλθε
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή ,
ύστερα από την προφορική πρόσκληση του Προέδρου της , σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 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 εννιά (9) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος)
2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος)
3. Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος)
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)
5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος)
8. ∆ηµήτριος Πυλαρινός (τακτικό Μέλος)
9. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος)
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το µοναδικό θέµα
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών 2013 και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012 βάσει των
διατάξεων των άρθρων 160 και 2 της ΚΥΑ οικ. 47490/2012.»

ανέφερε τα παρακάτω :

Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής:
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του
επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, µόνον ως προς την πληρωµή:
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν αποφάσεων
χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης
εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό του
περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών».
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες,
για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων
των τοπικών συµβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή
φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και
κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των προγραµµατικών συµβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα, ως προς το
ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των
εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους».
ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων και η προµήθεια υλικών και τροφίµων για την
άσκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών
και µελετών.»

Επειδή το οικονοµικό έτος 2012 έχει λήξει και δεν έχει ακόµα ψηφιστεί ο προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους,
µπορούµε έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούµενου έτους, που αφορούν
υποχρεωτικές δαπάνες.
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας και σύµφωνα µε την 6/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Να µην ασκηθεί

το ένδικο µέσο της ανακοπής κατά των ως άνω διαταγών πληρωµής κ. Ιωάννη Λουκάτου από την Νοµική
Υπηρεσία του ∆ήµου) .
Σας καλώ να ψηφίσετε τις παρακάτω πιστώσεις για την πληρωµή των εν λόγω υποχρεωτικών δαπανών οι
οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άµεσα και αναλυτικά :

Αριθ.
έκθεσης

Ηµεροµηνία

228

18/01/2013

6.918,75

229

18/01/2013

6.918,75

275

29/01/2013

6.795,75

Ποσό

Αιτιολογία
∆ιάνοιξη δρόµου ∆.∆ στη θέση Καλαφάτα
∆∆ ∆ιλινάτων
∆ιάνοιξη & διαµόρφωση δρόµου ∆.∆
∆ιλινάτων
∆ιαµόρφωση δρόµου στη θέση Λαγκαδάκι
∆ ∆ ∆ιλινάτων

Κ.Α
Προυπολογισµού

Υπόλοιπο

80.8322.41

0,00

80.8322.42

0,00

80.8122.201

0,00

Στον προϋπολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους έχουν προβλεφθεί όλες οι παραπάνω πιστώσεις.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι έχει ήδη καταγραφεί η άποψη του στις 263 και 277/2012 και 6/ 2013
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής την οποία και επαναλαµβάνει ( πρέπει η εισήγηση της παραίτησης από
τα ένδικα µέσα να συνοδεύεται και από την γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που δεν
προσκοµίσθηκε).
Προσθέτει επίσης ότι η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να έχει ίδια θέση µε όλες τις παρόµοιες περιπτώσεις που
έχουν παρουσιαστεί και µέχρι τώρα έχει αποφασίσει για την λήψη όλων των ένδικων µέσων.
και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την ίδια άποψη που έχει καταθέσει στην συνεδρίαση της Επιτροπής
τις 6 /01/203 : επειδή σύµφωνα µε την τοποθέτηση της Νοµικής Συµβούλου υπάρχει υπόνοια ότι οι φάκελοι
των έργων είναι ελλιπείς ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
και αφού έλαβε υπόψη της:
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ
- το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10
- την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’)
- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'
- τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2012
- Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης 2013.
Την 6/2013 απόφασή της.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει και διαθέτει τις παραπάνω πιστώσεις σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισµού του προηγούµενου
οικονοµικού έτους 2012 προκειµένου να πληρωθούν οι αναφερόµενες υποχρεωτικές δαπάνες.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Σάββας Σαββαόγλου

