
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15η Μαρτίου 2011.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  27/ 2011

        ΘΕΜΑ : Εκτέλεση και διάθεση πίστωσης  προϋπολογισμού 20011 για την 
παροχή υπηρεσιών μέσω διαδυκτιακής εφαρμογής .

Στο Αργοστόλι σήμερα 15 Μαρτίου  του έτους 2011 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7672  /9-03-2011 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                                                                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ     
1 Πυλαρινός Δημήτριος                                                     1. Ζαπάντης Ανδρέας
2. Κουταλά Αικατερίνη                                                       2. Ματιάτος Σπυρίδων
3. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
4. Γαλάτης Άγγελος
5. Αυγουστάτου Αθηνά
6. Κοκκόσης Διονύσιος
7. Γκισγκίνης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός ,  Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου μας να έχουν πρόσβαση στην βάση 
πληροφοριών (μοναδικό)  για τους Ο.Τ.Α  Α βαθμού με την επωνυμία ΔήμοςΝΕΤ 
Ε.Π.Ε (ηλεκτρονική ιστοσελίδα)η οποία είναι απαραίτητη για την λειτουργία τους 
λόγω της εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  προσφέροντας  αναλυτικά το παρακάτω 
πακέτο υπηρεσιών:
1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες  της ιστοσελίδας. 
2. Παροχή κωδικών πρόσβασης με απεριόριστη χρήση. 
3.  Ενημερωτικά  Δελτία  για  όλα  τα  νέα  νομοθετήματα,  τις  αλλαγές  στην  τράπεζα 
Πληροφοριών, υπενθυμίσεις, ενημερωτικά κείμενα  
4. Αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ για τα ΦΕΚ που αφορούν το Δήμο μας  και άμεση  
ενημέρωση μας  μέσω e-mail αλλά και της νέας ενότητας «τα ΦΕΚ του Δήμου μου» για να 
έχετε τακτοποιημένο το αρχείο του Δήμου σας. 
5. Πλήρης πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ της INTRACOM, για 42 
ώρες ετησίως (σε περίπτωση που υπάρχει  ανάγκη για επιπλέον ώρες,  η χρέωση είναι  της 
τάξης των 40 € για 10 ώρες, 200€ για 50 ώρες και 300€ για 100 ώρες)  
6. Δυνατότητα υποβολής εξειδικευμένων ερωτημάτων με e-mail 
7. Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης 
Ταυτόχρονα προχωρούν  σε αναβάθμιση της βάσης: 
α) μέσω  της  συνεργασίας  με  την  Τράπεζα  Νομικών  Πληροφοριών  ΝΟΜΟΣ,  που 
εμπιστεύονται 35.000 και πλέον νομικοί  της χώρας για την νομική τους πληροφόρηση. Η 
ΝΟΜΟΣ θεωρείται η πληρέστερη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών και ο συνδυασμός χρήσης 
της  με  τη  ΔήμοςΝΕΤ  ουσιαστικά  σας  καλύπτει  απόλυτα  όσο  αφορά  τη  νομική  σας 
πληροφόρηση. 
β) τη δημιουργία νέων ενοτήτων
 Η ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € συν Φ.Π.Α 
Και  σύμφωνα με την εγκύκλιο 45 /28-12- 2010 ΥΠ.ΕΣ.& ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
στην οποία ορίζεται ότι μέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2011 και πάντως 
όχι  μετά  την  31/03/2011  ,  οι  προϋπολογισμοί  των  Δήμων  εκτελούνται  ως 



δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010 και  οι  πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί  στους  προϋπολογισμούς  του  2010  θεωρούνται  ως  πιστώσεις  του  νέου 
προϋπολογισμού και μπορούν να διατίθενται από τα αρμόδια όργανα για χρήση τους .
  ζητείται από την Επιτροπή:

1.Έγκριση  της εκτέλεσης   του προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 2011 με την 
διαδικασία των δωδεκατημορίων του προϋπολογισμού του  2010 ως προς  την 
πίστωση με Κ.Α   00.6452.01      και τίτλο « Παροχή Υπηρεσιών μέσω δικτυακών 
εφαρμογών  » με  ποσό  3.000,00 €

4. Έγκριση  διάθεσης  της παραπάνω πίστωσης  ποσού  1.845,00 € με Φ.Π.Α. για 
την παροχή υπηρεσιών μέσω δικτυακών  εφαρμογών στον Δήμο μας. 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση: 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

1) του άρθρου 72 παρ. ιε  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
      2)   την  45/28-12-2010  απόφαση  υπουργού  εσωτερικών  και  ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.

                                          

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει   της εκτέλεσης   του προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 2011 με την 
διαδικασία των δωδεκατημορίων του προϋπολογισμού του  2010 ως προς  την 
πίστωση με Κ.Α   00.6452.01      και τίτλο « Παροχή Υπηρεσιών μέσω δικτυακών 
εφαρμογών  » με  ποσό  3.000,00 €

4. Έγκριση  διάθεσης  της παραπάνω πίστωσης  ποσού  1.845,00 € με Φ.Π.Α. για 
την παροχή υπηρεσιών μέσω δικτυακών  εφαρμογών στον Δήμο μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

                                                 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  18/03/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  

             

           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 27ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 27ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
                                                                                         
   ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
2. Οικονομική Υπηρεσία 
3. Γραφείο Προϋπολογισμού                                                          Α. Πεφάνη.

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  18   Μαρτίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  27/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 


	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
	                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

