
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                      

                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6η Ιουλίου 2011 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101/ 2011

        ΘΕΜΑ : Σύσταση  Πάγιας Προκαταβολής για  την λειτουργία  του  Πλατύ 
Γιαλού.

Στο Αργοστόλι σήμερα 6η   Ιουλίου  του έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14 .00 
το μεσημέρι    , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ 27594 /30-
06-2011 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 οκτώ   (8) και 
ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                    Ζαπάντης Ανδρέας      
1. Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
4. Κοκκόσης Διονύσιος
5.Ματιάτος Σπυρίδων
6. Γαλάτης Άγγελος 
7. Πυλαρινός Δημήτριος
8. Αυγουστάτου Αθηνά
Ο  Πρόεδρος ,  κ.  Δημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής 
για την λειτουργία  Πλατύ Γιαλού και   έθεσε υπόψη της Επιτροπής :
1)το  άρθρο 173 του Ν.3463/06     
2)παρ.2 άρθρου 35 Β.Δ.     17-5/15-6-59   
3)παρ.1 άρθρου 173 Ν.3463/06)
4) ΚΥΑ 7028/03.02.2004 -ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’). 
5)Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 74449/29.12.2010 -ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β
6)την 331/11 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και αναλυτικά:

Με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται 
πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.

Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος 
τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς 
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αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις Κοινότητες 
πληθυσμού μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 
Ε), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα 
χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 Ε).
Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες 
(30.000)κατοίκους το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες 
ευρώ (4.000 Ε) και για Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) 
κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00  Ε).
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 
ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του 
δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. 

Οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής εγγράφονται στον κωδικό 
8251 .Στον ίδιο κωδικό εγγράφονται και οι πιστώσεις της πάγιας προκαταβολής 
προς τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητείται η  σύσταση  Πάγιας Προκαταβολής στην μόνιμη 
τακτική υπάλληλο του Δήμου κ. Τσιμάρα Σταματούλα (υπεύθυνη οικονομικής 
διαχείρισης Πλατύ Γιαλού) για το ξεκίνημα (ψιλά) της ταμειακής μηχανής του 
κιλικίου ποσού 150,00 από τον Κ.Α 8251  σύμφωνα με τη υπ αρίθμ. 337/11 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ,η  απόδοση του παραπάνω ποσού θα γίνει αμέσως μετά το 
τέλος της θερινής περιόδου.  

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  -όπως  καταγράφεται  στα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά  -αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και έχοντας 
υπόψη : 1) άρθρου 173 του Ν.3463/06     
2)παρ.2 άρθρο 35 Β.Δ.     17-5/15-6-59   
3)παρ.1 άρθρο 173 Ν.3463/06)
4) ΚΥΑ 7028/03.02.2004 -ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’). 
5)Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 74449/29.12.2010 -ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β
6)την 331/11 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την Σύσταση  πάγιας προκαταβολής στην υπόλογο μόνιμη τακτική υπάλληλο του Δήμου 
Τσιμάρα Σταματούλα ποσού 150,00 για το ξεκίνημα (ψιλά ) της ταμειακής μηχανής του 
κιλικίου του Πλατύ γιαλού  από τον Κ.Α 8251 το οποίο θα αποδοθεί  μετά το τέλος της 
θερινής περιόδου με την λήξη της  λειτουργίας του κιλικίου.

 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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

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

                       Αργοστόλι  7/07/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 28895

Προς:       

       

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 101ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 101ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
2. Λογιστήριο                                                                                   Α.Πεφάνη

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  7    Ιουλίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  101/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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