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                                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  16 ης  (κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30 η  Ιουνίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   253 / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης   και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού   2015 για διεξαγωγή 

∆ηµοψηφίσµατος τις 5-07-2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  25  η   Ιουνίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ.  24120/22-06-2015 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  εννιά      ( 9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                     
2. Αλυσανδράτος  Σταύρος -Γεράσιµος                                      
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                           
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
5.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             
6.  ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                                          
7. Θεόδωρος Φλωράτος    
8.  Ηλίας Κουρκουµέλης         
9.  Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το   µοναδικό  θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπάνης   και διάθεση πίστωσης   
προϋπολογισµού   2015 για διεξαγωγή ∆ηµοψηφίσµατος τις 5-07-2015.»  έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
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 . 
 Ζητείται η έγκριση  δαπάνης   και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού   2015 για διεξαγωγή 
∆ηµοψηφίσµατος τις 5-07-2015της παρακάτω πρότασης   ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

909 30/06/2015 3.270,00 Φιλοξενία εφορευτικών 00.6434.01 190,00 



επιτροπών ∆ιενέργειας 
∆ηµοψηφίσµατος 5-07-2015 

 
Και αναλυτικά :  
30,00 € ΑΝΑ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Χ 109 ΤΜΗΜΑΤΑ = 3.270,00  

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  ΣΤΟΝ Κ.Α 00.6434.01 ΠΟΣΟ 3.460,00 € 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ :                        ΠΟΣΟ      190,00 € 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης  Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση το ποσό των 3.270,00 να 
διατεθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και όχι από τα έσοδα του ∆ήµου. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης Νικόλαος –- 

Ηλίας Κουρκουµέλης -   ∆ιονύσιος Λυκούδης-Ιωάννης Λυκούδης –Ανδρέας Ζαπάντης και Θεόδωρος Φλωράτος.                                                                                        

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει    την     δαπάνη ποσού 3.270,00 €       και  διαθέτει  την   αντίστοιχη      πιστώση      σε βάρος 

του    εγγεγραµµένου  κωδικού   αριθµού   εξόδων  00. 6434.01  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  

                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


