
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Μαΐου 2011 του 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  67/ 2011

        ΘΕΜΑ :  Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού & ορισμός υπολόγου Εντάλματος 
Προπληρωμής για την καταβολή τελών κυκλοφορίας βυτίου του Δήμου.

Στο Αργοστόλι σήμερα 20  Μαΐου  του έτους 2011 , ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι , συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18111/19-05-2011 
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 εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  εννέα (9) και ονομαστικά:

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

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

Με τις  διατάξεις  της  παρ.  18  του  άρθρου  5  του  ν.  2459/1997 καταργήθηκαν,  οι 
απαλλαγές  από τέλη  κυκλοφορίας,  των αυτοκινήτων  οχημάτων των Δήμων κ.λ.π. 
εκτός αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 
2367/53, με την οποία, όπως ρητά ορίζεται απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας 
«τα φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας και πυροσβεστικά τα' ανήκοντα 
κατά  κυριότητα  εις  Δήμους,  Κοινότητας,  Λιμενικούς  Οργανισμούς  και  Λιμενικά 
Ταμεία  ως  και  ανήκοντα  κατά  κυριότητα  εις  οργανισμούς  Δημοσίου  Δικαίου 
υδροφόρα αυτοκίνητα». (Εγκ.Υπ.Οικον. 1083319/ΠΟΛ 1215/01)

Οι  ΟΤΑ  δεν  απαλλάσσονται  από  το  τέλος  άδειας  οχήματος,  που  επιβάλλεται 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  του  Ν.2873/00,  για  την  έκδοση  ή  αντικατάσταση  ή 
ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών  (Εγκ.Υπ.Οικον. 
1113309/1303/ΠΟΛ 1300/00)

Επίσης, οι ΟΤΑ δεν απαλλάσσονται από το τέλος χρήσης μηχανημάτων έργου, που 
προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.2052/92, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (άρθρο 
26 Ν.2682/99)

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να διαθέσει πίστωση 4.410,00 ευρώ για την κάλυψη 
των τελών κυκλοφορίας του κλειστού ρυμουλκού μετά επικαθημένου –βυτιοφόρου 
εκκενώσεως  βόθρων  –  βυτίου  βοθρολυμάτων  του  Δήμου  Κεφαλλονιάς  με  αρίθ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 8933 που δεν απαλλάσσεται από τα τέλη.. 



Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ 1&2 Ν. 3463/06 ορίζεται ότι, με απόφαση της 

δημαρχιακής  (πλέον  οικονομικής)  επιτροπής  μπορεί  να  εγκρίνεται  η  έκδοση 

ενταλμάτων  προπληρωμής  για  την  αντιμετώπιση  δαπανών,  γενικά,  εφόσον  η 

πληρωμή  με  τακτικό  ένταλμα  στο  όνομα  του  δικαιούχου  είναι  αδύνατη  ή 

απρόσφορη.  Τα  εντάλματα  προπληρωμής  εκδίδονται  στο  όνομα  δημοτικών 

υπαλλήλων.  

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 
1. το άρθρο 172 παρ.1 & 2 του Ν.3463/06 και το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ΄του 
Ν.3852/10
2. την Εγκ.Υπ.Οικον. 1083319/ΠΟΛ 1215/01
3. την παρ. 18 του άρθρου 5 του ν. 2459/1997
4. την Εγκ.Υπ.Οικον. 1113309/1303/ΠΟΛ 1300/00
5. το άρθρο 26 Ν.2682/99
6. τα σχετικά ειδοποιητήρια του Υπουργείου οικονομικών για την καταβολή των 
τελών κυκλοφορίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Διαθέτει πίστωση 4.410,00  Ευρώ σε βάρος του Κ.Α 20.6323  του προϋπολογισμού 
έτους 2011  για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων του Δήμου.
2.  Εγκρίνει  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  στο  όνομα  του  υπολόγου 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Δημητρίου Πάρσαλη 
3. Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως την 31/07/2011

Αφού διαβάστηκε το Πρακτικό , υπογράφεται ως ακολούθως.

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  23/05/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  

           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 67ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 67ης /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. κ. Πάρσαλη Δημήτριο                                                          Α. Πεφάνη.

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  23   Μαΐου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  67/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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