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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

 
 της  11ης  (κατεπείγουσας    ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  Μαρτίου   2017 
του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 31 η  Μαρτίου   του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 13 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  9199/31–03-2017 έγγραφη πρόσκληση της  
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  επτά    (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                                   Κουρκουµέλης Ηλίας 
2.Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                    Ανουσάκης Νικόλαος          
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                        
5. Παπαδάτος Νικόλαος  
6. Μιχαλάτος Θεόφιλος 
7. ∆ηµητράτος Γεράσιµος  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    71 / 2017                                                                                  Α∆Α: ΨΘΒΥΩΕ5-7ΚΘ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους   
2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
Με τον  αριθ. πρωτ. 9199/31-03-2017  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  

κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 31-03-2017   με το παρακάτω 

θέμα :  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισμού  2017. 

 (Το εν λόγω θέµα κρίνεται  κατεπείγον  λόγω ηµεροµηνιών)  . 

 
Καλείστε να αποφασίσετε για το κατεπείγον της  παρούσας  συνεδρίασης. 
Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση  οµόφωνα   αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
της πρόσκλησης και  για την συνεδρίαση στο σύνολό της.  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη        το  1ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  
και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 
31-03-2017 εισήγηση του Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  η οποία  
έχει ως εξής : 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Μετά την 4η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την 30η Μαρτίου 2017 και την έγκριση της 
αριθ. 65/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της 5ης τροποποίησης του 
Τεχνικού Προγράµµατος-αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017 και προκειµένου να καταχωρήσει η 
Υπηρεσία µας τα παραστατικά των τελεσίδικων µέχρι την 1η Μαρτίου 2017 δικαστικών αποφάσεων 
και στη συνέχεια κατά τον µήνα Απρίλιο να υποβάλλει αίτηµα ένταξης στο πρόγραµµα εξόφλησης 
υποχρεώσεων των ∆ήµων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής του Υπουργείου 
Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 8437/23-03-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών), παρακαλούµε όπως 
εγκριθεί και να διατεθεί η πίστωση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 
 

Αργοστόλι 31/03/2017 

Ο συντάξας                                                                                        Ο Προϊστάµενος  

Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων  
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ψηφίζει ΚΑΤΑ 
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος Ψηφίζει ΚΑΤΑ 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει την 312/2017  πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                   

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

- την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 

Σειρά 
έκθεσης 

Αριθ. 
έκθεσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

- 312 13.213,43 
Επισκευή σχολείου 

Μεσοβουνίων - ∆.Ε. Ερίσου 
( ΣΑΤΑ )  

15.7336.23 0,00 

- 313 50.000,00 
Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 
και λοιπές αποζηµιώσεις 

00.6823 0,00 
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  4) την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                              ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 

Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 

αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
 
                                                                                           
                                                                                                        2.Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                     
                                                                                                       3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
                                                                                                       4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                       
                                                                                                       5. Παπαδάτος Νικόλαος  
                                                                                                       6. Μιχαλάτος Θεόφιλος 
                                                                                                       7. ∆ηµητράτος Γεράσιµος  
                                                                                                                                                                                                         
Σοφία Γαρµπή  
 Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 

 

 

 

 


