
                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 14 ης  (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
30  η  Απριλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/ 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 

2012. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 30  η   Απριλίου  του έτους 2012 , ηµέρα ∆ευτέρα       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  16458  /30 -04-2012 έγγραφη πρόσκληση του 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 επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ματιάτος Σπυρίδων       
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το   
1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012»  

Λαµβάνοντας υπόψη : 
Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 συνενώθηκαν οκτώ πρώην ΟΤΑ της Κεφαλονιάς στον 
νέο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
  Κατά την µετάβαση, στην εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτη το νέο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην εγκύκλιο 45 αριθµ. Πρωτ. 74300 /28-12-
2010 και σε συνδυασµό µε την διάταξη του άρθρου 267 παρ 4 του Ν 3852/2010 διατήρησε 
όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη ,την εφαρµογή των αντίστοιχων αποφάσεων του 2010 των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων των συννενούµενων ΟΤΑ. 
  Έως και το 2010, οι πρώην ∆ήµοι απέδιδαν στην ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση µέρος των 
ανταποδοτικών τελών για την λειτουργία του ΧΥΤΑ, την αποκοµιδή των απορριµµάτων και 
την λειτουργία του εργοστασίου ανακύκλωσης . 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2011 ενέγραψε σε 
δύο Κ.Α. πιστώσεις συνολικού ύψους 631.000,00 € για τις δαπάνες λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 
του εργοστασίου ανακύκλωσης µε το καθεστώς που ίσχυε από πριν (απόδοση από 
ανταποδοτικά) για να καλύψει τις υπηρεσίες που θα παρείχε η ∆ιαδηµοτική έως και 30-06-
2011 οπότε και αναµενόταν η έκδοση προεδρικού διατάγµατος από το ΥΠΕΣ που θα 
µετέβαλλε το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο των ΦΟ∆ΣΑ  (που είναι και η ∆ιαδηµοτική 
Επιχείρηση). 
  Η δαπάνη αυτή δεν διενεργήθηκε από τον ∆ήµο εντός του οικ. έτους 2011 , καθώς η 
καλλικρατική απόφαση µεταφοράς του τοµέα αποκοµιδής απορριµµάτων στον ∆ήµο 



ελέγχθηκε ως προς την νοµιµότητά της από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µόλις στις 
19/12/2011. 
  Οπότε η οφειλή του ∆ήµου για τις υπηρεσίες της ∆ιαδηµοτικής έστω και ως 30-06-2011 που 
είχαν προβλεπτεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µεταφέρθηκαν ως υποχρέωση στον 
προϋπολογισµό του οικ. έτους 2012. 
  Επισηµαίνεται ότι για το τρέχον έτος η παροχή υπηρεσιών  της ∆ιαδηµοτικής προς τον ∆ήµο 
θα γίνει µε Προγραµµατική Σύµβαση.  
 
1) το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

 2) 
τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 

  3) την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) το υπ αρίθ. 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5) Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και τις παρακάτω προτάσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κωδικός 
Προϋπολογισµού 

Υπόλοιπο 
προς 

ανάληψη 

341 30/04/2012 264.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων – ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητος 
(δαπάνες χρησιµοποίησης χώρου υγειονοµικής τάξης απορριµµάτων ΧΥΤΑ) 8113.08 0,00 

342 30/04/2012 367.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων – ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητος 
(δαπάνες λειτουργίας εργοστασίου ανακύκλωσης ) 8113.06 0,00 

 
 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει τα παρακάτω: 

Ερχόµαστε σήµερα πέντε µέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές τις 6/5 και κάτω από την πίεση 

των εργαζοµένων και την δίκαιη αγανάκτησή τους µετά από ενάµισι χρόνο παροχής εργασίας 

στην ∆ιαδηµοτική που παρέµειναν απλήρωτοι , έρχεται σήµερα η ∆ηµοτική Αρχή – εφόσον 

κατά τα λεγόµενα του εισηγητή καλύπτονται όλες οι οφειλές δεδουλευµένων για το 2011- να 

πληρώσει τα χρωστούµενα στους εργαζόµενους για το διάστηµα αυτό. 

∆εν µπορεί σήµερα µε αυτή την ενέργεια να επικαλείται ότι είναι στο πλευρό των 

εργαζοµένων,γιατί ήδη οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε πλήρη οικονοµική εξαθλίωση  αφού το 

µεγαλύτερο µέρος του ποσού που θα πάρει ο καθένας, το οφείλουν σε υποχρεώσεις που 

έπρεπε να καλύψουν που έχουν µείνει απλήρωτες (τρόφιµα, πετρέλαιο θέρµανσης κ.λ.π) 

αλλά και τους το έχει υφαρπάξει και η σκληρή φοροµπικτική πολιτική της κυβέρνησης του 

µαύρου µετώπου και της ντόπιας πολιτικής προέκτασης της ∆ηµοτικής Αρχής . 

Καλούµε τους εργαζόµενους να µην ξεγελαστούνε από τέτοιες ενέργειες και να διεκδικήσουνε 

όλα τους τα δικαιώµατα εργασιακά και ασφαλιστικά. 

Γιαυτό προτείνουµε µαζί µε την καταβολή των δεδουλευµένων του 2011 να πληρωθούν και οι 

απλήρωτες υπερωρίες του ίδιου έτους και όλα τα οφειλόµενα από τον Ιανουάριο του 2012 

έως και τις 30 Απριλίου του 2012 µαζί µε τις υπερωρίες τους. 

Επίσης ζητάµε την µόνιµη και σταθερή δουλεία µε πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά 

δικαιώµατα , χωρία απολύσεις και περικοπές µισθών των εργαζοµένων στην ∆ιαδηµοτική. 

Και ψηφίζει την πρότασή του. 



και αφού έλαβε υπόψη : 
      
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
  3)την 73/12 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503   26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 

  7) τις παραπάνω προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  

 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

 
Εγκρίνει  τις        κατωτέρω δαπάνες      και  διαθέτει  τις     ανάλογες       πιστώσεις     σε 

βάρος των     κωδίκων      εξόδων  του Προϋπολογισµού  2012 ως ακολούθως: 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 

            Ποσό Αιτιολογία Κωδικός Προϋπολογισµού 

264.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων – ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση 
Καθαριότητος (δαπάνες χρησιµοποίησης χώρου υγειονοµικής τάξης 
απορριµµάτων ΧΥΤΑ) 8113.08 

367.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων – ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση 
Καθαριότητος (δαπάνες λειτουργίας εργοστασίου ανακύκλωσης ) 8113.06 


