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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                      
                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 17 ης  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    3η  Ιουλίου  2019 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  3 η  Ιουλίου   του έτους 2019, ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   
 18454/3-07-2019   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                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                   
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                     Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος   
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                      
6. Ανουσάκης Νικόλαος  
7. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρώνει τον κ. Θεόφιλος Μιχαλάτο)  
  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   195 /2019 Α∆Α:7ΖΕΜΩΕ5-0Μ0 
ΘΕΜΑ : 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στο 

Σώµα τα παρακάτω : Με την αριθµό πρωτ   18454/3-07-2019   έγγραφη πρόσκληση  καλείστε σε 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε µοναδικό θέµα    
ηµερήσιας διάταξης : «8 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» . 

Η παρούσα συνεδρίαση ορίζεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διότι αφορά την εγγραφή συγκεκριµένων Κ.Α στον 
Προϋπολογισµό προκειµένου να καταβληθεί στους εργαζόµενους  που θα συµµετέχουν στην διεξαγωγή των 
εθνικών εκλογών τις 7-07-2019   όπως ορίζεται  στην αριθµ. πρωτ. 49540/2019 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών . 
  Παρακαλείστε για τον ορισµό της παρούσας συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ . 
Για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Κουρκουµέλης Ηλίας 
Γκισγκίνης Νικόλαος – Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος και 
Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Στην συνέχει η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  2 -07-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου  
της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Παυλάτου Γεράσιµου    η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που θέτουν οι διατάξεις για την προεκλογική περίοδο αλλά και την 
ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, την παρούσα χρονική στιγµή, προκειµένου να 
εγγραφεί το ποσό της εκλογικής αποζηµίωσης που θα λάβουν τα εκλογικά συνεργεία που ορίζονται βάσει της 
σχετικής απόφασης ∆ηµάρχου, η οποία πρέπει να είναι µεταγενέστερη της ΚΥΑ, παρακαλούµε όπως κάνετε 
δεκτό το κατεπείγον της συνεδρίασης.  
Μετά την αριθµ. πρωτ. 49540/2019 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µε θέµα τον καθορισµού της 
εκλογικής αποζηµίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, 
λαµβάνοντας υπόψη και την αριθ. πρωτ. 521/2019 απόφαση ∆ηµάρχου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µεταβολή των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων ως εξής: 

 

ΚΑ 
Εξόδων Κατονοµασία 

Ποσό 
Μεταβολής 
Πίστωσης  

10.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 7.280,00 

15.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 390,00 

20.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 1.300,00 

30.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 3.250,00 

35.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 390,00 

10.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 1.820,00 

15.6022.02 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 390,00 

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 1.560,00 
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30.6022.02 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 2.210,00 

35.6022.02 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 390,00 

Σύνολα 18.980,00 

 
 
  

ΚΑ 
Εσόδων Κατονοµασία 

Ποσό 
Μεταβολής 
Πίστωσης  

1219.02 Επιχορήγηση για χορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης 18.980,00 

Σύνολα 18.980,00 

 
 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
6.503,84 ευρώ. 

 
Αργοστόλι 02/07/2019 

 
Ο συντάξας                                                                                                              Ο Προϊστάµενος  

 
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                              Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 8ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2019 και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
 
 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος 
-  Κουρκουµέλης Ηλίας –Μινέτος ∆ιονύσιος  -Ανουσάκης Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

� την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 
 



 796 

 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 8ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίηση του  
Προϋπολογισµού έτους  2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση  του Προϋπολογισµού του  έτους 2019  και   
εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                           
                                                                                                                                    Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                                                        
                                                                                                                                 Kωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                                      Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                  
                                                                                                                                  Ανουσάκης Νικόλαος  
                                                                                                                                     Μινέτος ∆ιονύσιος  
 
    Σοφία Γαρµπή    
     Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


