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                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  17 ης  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  18 η  Ιουνίου   2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 18  η  Ιουνίου   του έτους 2018, ηµέρα   ∆ευτέρα     και ώρα  
12 :30 το µεσηµέρι     , συνήλθε σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  16111/ 18-06-2018  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  έξι   (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                                                                          
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                              Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                              
3.   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                           Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                               
4.    Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                           ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                       
5.   Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
6. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  171 / 2018                                                       Α∆Α: 6 Ο5ΑΩΕ5-9Τ6 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018» 
       
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 Με την αρίθµ. πρωτ. 16111/18-06-2018 Πρόσκληση καλεστήκατε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να συζητηθεί το µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 
οικ. Έτους   2018»  λόγω καταληκτικής ηµεροµηνίας (συµµετοχή υπαλλήλων  σε σεµινάρια ) .  
Αφού τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για τον ορισµό της  συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  η 
Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο 
οποίος εισηγούµενος     το  εν λόγω θέµα  αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση 
δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως 
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται 
χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές 
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 
4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 
2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή 
να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες 
που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις   Προτείνω την 
έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού 
οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α Υπόλοιπο 

508 14/06/2018 235,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια (online σεµινάριο µε θέµα "Αλλαγές & Νέες ∆ιατάξεις 
Συµπλήρωσης του ∆ΑΥΚ" -Ευθυµιάδου Χαρ/µπία)  00.6073 3.049,00 



512 15/06/2018 130,00 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων( ΓΙΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ) 

10. 
6422 1.580,00 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων: 
  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  -   Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –Γκισγκίνης Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος   Γεράσιµος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη της :  

-  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  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-

2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2018.  
τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
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.   
                                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                                 
                                                                                                                         Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                                     
                                                                                                                             Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                         
                                                                                                              Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
                                                                                                                            Κουρκουµέλης Ηλίας                                                          

                                                                                
      Σοφία Γαρµπή  
      Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 

 


