
                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  62/ 2011             
   ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την 
περίφραξη χώρου στην ΒΙΠΕ για τα αδέσποτα ζώα.

Στο Αργοστόλι σήμερα 13 Μαΐου  του έτους 2011 , ημέρα Παρασκευή     και ώρα 13:00 μ. μ 
το μεσημέρι  , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ .15622/8-05-2011 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 εννιά  (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) μέλη  και ονομαστικά:

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

Ο  Πρόεδρος, κ. Δημήτριος Πυλαρινός   ,   Θέτει υπόψη της Επιτροπής το 12ο θέμα 
ημερησίας διάταξης : «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την 
περίφραξη χώρου στην ΒΙΠΕ για τα αδέσποτα ζώα».» και θέτει υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω: 
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ 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, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
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  (πλέον  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης)  οι  πιστώσεις  που  έχουν  γραφεί  σ’  αυτόν  μπορούν  να  διατεθούν  χωρίς 
προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) 
Επιτροπή. 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,  θα  γίνει  ο  συντονισμός  της  οικονομικής  δραστηριότητας  των 
δημοτικών  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 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 διάθεση πίστωσης και η έγκριση δαπάνης ποσού 1.315,00 € για την 
περίφραξη χώρου στην ΒΙΠΕ από τον Κ. Α  15. 6654 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες 
υλικού» και αναλυτικά:

1. 20 φύλλα πλέγμα οικοδομής Τ92 15Χ 15 από 5 μέτρα έκαστο Χ 2,15 
συνολικής αξίας 320,00 

2. 16 φύλλα τσίγκο δίμετρο για την κατασκευή των πρόχειρων καταλυμάτων 
των ζώων συνολικής αξίας 80,00 

3. δύο πόρτες εισόδου  από γαλβανιζέ σωλήνα μίας ιντσας 16 μέτρων με τις 
γωνίες και τους μεντεσέδες κομπλέ , συνολικής αξίας 15,00

4. 12 κιλά σύρμα γαλβανιζέ Νο 14 για την στερέωση των πλεγμάτων συνολικής 
αξίας 25,00

5. 115 τεμάχια γωνία 2,5 πόντους , ύψους 2,5 μέτρων εκάστη για την στερέωση 
της περίφραξης , συνολικής αξίας 440,00 €

Η αξία των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 300,00
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο:
Ο κ. Α Ζαπάντης ψηφίζει την διάθεση πίστωσης με επιφύλαξη διότι η Τοπική 
Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων έχει αναθέσει ολοκληρωμένη μελέτη με 
προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
παραχωρήσει χώρο στην Β.Ι.Π.Ε  για την κατασκευή ολοκληρωμένου καταφυγίου 
εγκατάστασης αδέσποτων ζώων και προτείνει την διερεύνηση της συγκεκριμένης 
περίπτωσης.
Ο κ. Ματιάτος συμφωνεί ότι αυτή η περίφραξη είναι λύση ανάγκης και πρέπει να 
δοθεί οριστική λύση.
Ο κ. Γκισγκίνης συμφωνεί με τον κ. Ζαπάντη , αλλά για την πραγματοποίηση των 
παραπάνω απαραίτητη είναι η επιχ/ση από το συγκεκριμένο Υπουργείο.
Ο κ. Θεοφιλάτος διαφωνεί και δεν ψηφίζει γιατί δεν υπάρχει ολοκληρωμένη 
πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις:
του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)

                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει  την  διάθεση πίστωσης και την  έγκριση δαπάνης ποσού 1.315,00 € για την 
περίφραξη χώρου στην ΒΙΠΕ από τον Κ. Α  15. 6654 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες 
υλικού»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2011.
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                   

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Πυλαρινός 

Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



                                      

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60158

                       Αργοστόλι  20/05/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  

             
 

      

           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 62ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 62ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
                                                                                         
   ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς.                                                         Α. Πεφάνη
2. Λογιστήριο  



                                  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  20  Μαΐου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  62/2011 Απόσπασμα  Απόφασης  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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