
                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26η Μαΐου 2011 Δήμου 
Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71/ 2011

        ΘΕΜΑ  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισμού 2011 . 

Στο Αργοστόλι σήμερα 26  Μαΐου  του έτους 2011 , ημέρα Πέμπτη   και ώρα 9.00 το πρωί , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική 
Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19407/24-05-2011 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  επτά  (7) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                           Γαλάτης Άγγελος 
                                                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος   
1. Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
3. Αυγουστάτου Αθηνά
4. Κοκκόσης Διονύσιος
5.Ματιάτος Σπυρίδων
6. Ζαπάντης Ανδρέας
7. Πυλαρινός Δημήτριος
Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός    ,  Θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας για το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης  : Έγκριση δαπανών και 
διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2011 που έχει ως εξής:

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 έγκριση των παρακάτω δαπανών και η διάθεση ισόποσων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
που ψηφίστηκε με την 207/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου συνολικού ποσού 53.452,04 € 
και αναλυτικά:
1.Εγκρίση με  απευθείας ανάθεση στον Ι.Μαρούλη Α.Ε    της  προμήθειας υλικών συντήρησης –
επισκευής δικτύου ύδρευσης ποσού 1.044,15   από τον Κ.Α 25.6662.03.
2. Έγκριση με   απευθείας ανάθεση  στον Διονύσιο Δελλάλη    της  προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχ/σης ποσού 2.835,27  από τον Κ.Α 10.6613



3.  Έγκριση  με   απευθείας  ανάθεση  στον  GROUP ELECTRIC ΣΙΜΑΤΟΣ  ΑΕΒΕ  της  προμήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού ποσού 1.199,44 από τον Κ.Α 20.6699
4.Εγκριση με  απευθείας ανάθεση στον Λασκαράτο Ο.Ε   της προμήθειας εντύπων και υλικών μηχ/σης  
ποσού 1.291,50 από τον Κ.Α 10.6613
5.Εγκριση με  απευθείας ανάθεση στον Ατσάρο Παναγή Ε.Π.Ε   της προμήθειας υλικών συντήρησης –
επισκευής δικτύου ύδρευσης ποσού 5.596,40 από τον Κ.Α 25.6662.03
6. Έγκριση με  απευθείας ανάθεση στον Βασιλάτο Ηλία της  προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες  ποσού 1.654,50 από τον Κ.Α 20.6644
7. Έγκριση με   απευθείας ανάθεση στον Λιναρδάτο Βασίλειο της προμήθειας καυσίμων για θέρμανση  
ποσού 1.726,60 απο τον Κ.Α 10.6643
8. Έγκριση με  απευθείας ανάθεση στην Γενική Αυτοκινήτων Α.Ε.Β.Ε της προμήθειας  ανταλλακτικών 
λοιπών μηχανημάτων ποσού 704,22 από τον Κ.Α 20.6672
9.Εγκριση με   απευθείας ανάθεση στους Αφους Γ. Στεφανίτση ΟΕ της προμήθειας   κεριών για το 
Δημοτικό Νεκροταφείο  ποσού 322,80 από το Κ.Α 10.6682
10. Έγκριση  με απευθείας ανάθεση στον Μουδήλο Σπύρο και  ΣΙΑ ΟΕ  της προμήθειας  υλικών 
συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων ποσού 440,00 από τον Κ.Α 30.6662
11.Εγκριση με  απευθείας ανάθεση στον Κυριακάτο Στυλιανό της προμήθειας  σπόρων και φυτών 
ποσού 710,00 από  τον Κ.Α 10.6692
12.Εγκριση  με    απευθείας  ανάθεση  στον  Βαλσαμή  Γεώργιο  της  προμήθειας  ατομικών  μέσων 
προστασίας στους εργάτες του Δήμου   ποσού 2.325,44 από τον Κ.Α 30.6063
13.Εγκριση  με  απευθείας  ανάθεση  στον  Γιαννάκη  Παναγιώτη  της  προμήθειας  καυσίμων  και 
λιπαντικών ποσού 4.109,99 τον Κ.Α 20.6644
14. Έγκριση με   απευθείας ανάθεση στον Βρυώνη Κων/νο των εργασιών  συντήρησης και επισκευής 
εξωτερικού φωτισμού ποσού 5.000,00 από τον Κ.Α 20.6262
15.Εγκριση με απευθείας ανάθεση στον Νικολάτο Α- Νικολάτο Ε Ο.Ε της  συντήρησης και επισκευής 
λοιπών μηχανημάτων ποσού 716,10 από τον Κ.Α 10.6264
16.Εγκριση με   απευθείας ανάθεση στον Α.Μιχαλάτο & ΣΙΑ ΟΕ της συντήρησης  και επισκευής  
,μεταφορικών μέσων υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων  ποσό 103,48 από τον Κ.Α 20.6263
17.Εγκριση με   απευθείας ανάθεση στον Αλυσανδράτο Δημήτριο  της  συντήρησης  και επισκευής  
μεταφορικών μέσων υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων ποσό 1.755,75 από τον Κ.Α 20.6263
18.Εγκριση με   απευθείας ανάθεση στον  GROUP ELECTRIC ΣΙΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ της προμήθειας 
λαμπτήρων ποσού 1.501,68 τον Κ.Α 20.6262
19. Έγκριση  με  απευθείας ανάθεση στον Πράσινο Σπυρίδωνα ης  προμήθειας ειδών καθαριότητας 
ποσού 299,64 από τον Κ.Α 20.6635
20.Εγκριση με  απευθείας ανάθεση στον Μηλιαρέση Γεράσιμο   της  προμήθειας ειδών καθαριότητας 
ποσού 848,00 από τον Κ.Α 20.6635
21.Εγκριση  με    απευθείας  ανάθεση  στην  Γασπαρινάτου  Βασιλική    της   προμήθειας  ειδών 
καθαριότητας ποσού 283,68 από τον Κ.Α 20.6635
22.Εγκριση με   απευθείας ανάθεση στον Κώστα Κόκλανο     της εκτύπωσης εισιτηρίων Μελισσάνης- 
Δρογκαράτης   ποσού 2.583,00 από τον Κ.Α 6496.00
23.Εγκριση με απευθείας ανάθεση στον Λιάτο Γεράσιμο    της καθαριότητας κοιν/στων χώρων ποσού 
861,00   από τον Κ.Α 20.6262 .

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

      1)του άρθρου 72 παρ. δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ



1.Εγκρίνει  με  απευθείας ανάθεση στον Ι.Μαρούλη Α.Ε    την  προμήθεια υλικών συντήρησης –
επισκευής  δικτύου  ύδρευσης  ποσού  1.044,15  και   διαθέτει   ισόποση    πίστωση    από  τον  Κ.Α 
25.6662.03.
2. Εγκρίνει  με   απευθείας ανάθεση  στον Διονύσιο Δελλάλη    την  προμήθεια εντύπων και υλικών  
μηχ/σης ποσού 2.835,27 και διαθέτει ισόποση πίστωση  από τον Κ.Α 10.6613
3. Εγκρίνει   με  απευθείας ανάθεση στον  GROUP ELECTRIC ΣΙΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ την  προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού ποσού 1.199,44 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 20.6699
4.Εγκρινει με  απευθείας ανάθεση στον Λασκαράτο Ο.Ε   την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης 
ποσού 1.291,50 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 10.6613
5.Εγκρινει με  απευθείας ανάθεση στον Ατσάρο Παναγή Ε.Π.Ε   την προμήθεια υλικών συντήρησης –
επισκευής δικτύου ύδρευσης ποσού 5.596,40 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 25.6662.03
6. Εγκρίνει με  απευθείας ανάθεση στον Βασιλάτο Ηλία την  προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  
λοιπές ανάγκες  ποσού 1.654,50 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 20.6644
7. Εγκρίνει με   απευθείας ανάθεση στον Λιναρδάτο Βασίλειο την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση  
ποσού 1.726,60 και διαθέτει ισόποση πίστωση απο τον Κ.Α 10.6643
8. Εγκρίνει με  απευθείας ανάθεση στην Γενική Αυτοκινήτων Α.Ε.Β.Ε την προμήθεια  ανταλλακτικών 
λοιπών μηχανημάτων ποσού 704,22 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 20.6672
9.Εγκρινει με   απευθείας ανάθεση στους Αφους Γ. Στεφανίτση ΟΕ την προμήθεια   κεριών για το 
Δημοτικό Νεκροταφείο  ποσού 322,80 και διαθέτει ισόποση πίστωση από το Κ.Α 10.6682
10.  Εγκρίνει   με  απευθείας  ανάθεση στον Μουδήλο Σπύρο και  ΣΙΑ ΟΕ  την προμήθεια   υλικών 
συντήρησης  λοιπών  εγκαταστάσεων  ποσού  440,00  και  διαθέτει  ισόποση  πίστωση  από  τον  Κ.Α 
30.6662
11.Εγκρινει  με  απευθείας ανάθεση στον Κυριακάτο Στυλιανό την προμήθεια  σπόρων και  φυτών 
ποσού 710,00  και διαθέτει ισόποση πίστωση τον Κ.Α 10.6692
12.Εγκρινει  με    απευθείας  ανάθεση  στον  Βαλσαμή  Γεώργιο  την  προμήθεια  ατομικών  μέσων 
προστασίας στους εργάτες του Δήμου   ποσού 2.325,44 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 
30.6063
13.Εγκρινει  με  απευθείας  ανάθεση  στον  Γιαννάκη  Παναγιώτη  την  προμήθεια  καυσίμων  και 
λιπαντικών ποσού 4.109,99 και διαθέτει ισόποση πίστωση τον Κ.Α 20.6644
14. Εγκρίνει με   απευθείας ανάθεση στον Βρυώνη Κων/νο τις εργασίες  συντήρησης και επισκευής 
εξωτερικού φωτισμού ποσού 5.000,00 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 20.6262
15.Εγκρινει με απευθείας ανάθεση στον Νικολάτο Α- Νικολάτο Ε Ο.Ε την  συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μηχανημάτων ποσό 716,10 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 10.6264
16.Εγκρινει  με   απευθείας  ανάθεση  στον Α.Μιχαλάτο  & ΣΙΑ ΟΕ την συντήρηση   και  επισκευή 
μεταφορικών  μέσων  υπηρεσίας  αποκομιδής  απορριμμάτων   ποσό  103,48  και  διαθέτει  ισόποση 
πίστωση από τον Κ.Α 20.6263
17.Εγκρινει με   απευθείας ανάθεση στον Αλυσανδράτο Δημήτριο  την  συντήρηση  και επισκευή 
μεταφορικών  μέσων  υπηρεσίας  αποκομιδής  απορριμμάτων  ποσό  1.755,75  και  διαθέτει  ισόποση 
πίστωση από τον Κ.Α 20.6263
18.Εγκρινει  με    απευθείας  ανάθεση  στον  GROUP ELECTRIC ΣΙΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ την  προμήθεια 
λαμπτήρων ποσού 1.501,68 και διαθέτει ισόποση πίστωση τον Κ.Α 20.6262
19. Εγκρίνει  με  απευθείας ανάθεση στον Πράσινο Σπυρίδωνα την  προμήθεια ειδών καθαριότητας 
ποσού 299,64 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 20.6635
20.Εγκρινει  με  απευθείας ανάθεση στον Μηλιαρέση Γεράσιμο   την  προμήθεια ειδών καθαριότητας  
ποσού 848,00 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 20.6635
21.Εγκρινει  με    απευθείας  ανάθεση  στην  Γασπαρινάτου  Βασιλική    την   προμήθεια  ειδών 
καθαριότητας ποσού 283,68 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 20.6635
22.Εγκρίνει με   απευθείας ανάθεση στον Κώστα Κόκλανο     την εκτύπωση εισιτηρίων Μελισσάνης-  
Δρογκαράτης   ποσού 2.583,00 και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 6.496,00
23.Εγκρίνει  με απευθείας ανάθεση στον Λιάτο Γεράσιμο    των εργασιών  καθαριότητας κοιν/στων 
χώρων ποσού 861,00 και διαθέτει ισόποση πίστωση  από τον Κ.Α 20.6262 .

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.

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                       Αργοστόλι  26/05/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  20177



ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

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

     Προς:       Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
                    Πελοποννήσου Δυτικής 
                     Ελλάδας & Ιονίου.
                    Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα διοικητικού –Οικονομικού.
Λεωφόρος Βεργωτή 160, 28100 Αργοστόλι.
Υπόψη κ. Μαρίας   Δαναλάτου.
      

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 71ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 71ης /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  26   Μαΐου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  71/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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