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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Απόφ:  11/2014 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 5
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα : «Διάθεση πιστώσεων» 

                                          

     Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα τη 14η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα   

12:00   συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου της με αριθ. Πρωτ: 791/11-03-2014, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη  της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -6- μελών βρέθηκαν παρόντα 

- 6 – μέλη ήτοι : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος             

2. Ευαγγελία Δημητρίου Αντιπρόεδρος   

3. Μαρία Φραγκούλη, Μέλος   

4. Κωνσταντίνος  Μηνάς, Μέλος  

5. Εμμανουήλ Σοφίλλας , Μέλος 

6.  Αντώνιος Ζάγορας, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  υπάλληλο Χαλκιά Σταματίνα .  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης  εξέθεσε ότι: 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986,οι πιστώσεις που είναι γραμμένες 

στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν 

δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ.5 του 

άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 

προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες 

αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους(άρθρο 21 παρ.9 Ν 2362/95, 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.3α του άρθρου 50 του Ν 3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του 

ΥΠΕΔΑΗΔ). 

     Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010, 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 ή ο Δήμαρχος. 

     Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

Το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010 

Τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/09-07-1986 

Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. 

Τις σχετικές αποφάσεις αναλήψεις δαπανών. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α : 

 

        Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων οικ. Έτους 2014 ως εξής: 

1.- Πίστωση ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6462, για πληρωμή δαπάνης μετακίνησης 

υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου στα πλαίσια της διαδημοτικής συνεργασίας (ΑΑΥ 66/13-3-2014). 

2.- Πίστωση ποσού 459,36 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6462, για πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης 

ανακοίνωσης Δήμου Κάσου (ΑΑΥ 24/3-2-2014). 

3.- Πίστωση ποσού 2.700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6612, για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

γραφικής ύλης  (ΑΑΥ 65/10-3-2014). 

4.- Πίστωση ποσού 2.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/6699.3, για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

φυράματος - μίγματος (ΑΑΥ 64/10-3-2014) 

5.- Πίστωση ποσού 700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6634 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

καθαρισμού (ΑΑΥ 62/6-3-2014). 

6.- Πίστωση ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6699.1 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας ειδών 

καφέ (ΑΑΥ 63/6-3-2014). 

7.- Πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 40/6162.1 για πληρωμή δαπάνης της υπηρεσίας 

«Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών λατομείου Κάσου» (ΑΑΥ 59/27-02-2014). 

8.-Πίστωση ποσού 192,86 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00/6224 για πληρωμή δαπάνης εταιρείας 

ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας για τον μήνα Φεβρουάριο (ΑΑΥ 28/5-2-2014). 

 

 

 

 

Η απόφαση πήρε α/α 11/2014.     
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

υπ: Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                   υπ: Ευαγγελία Δημητρίου υπ: Σταματίνα Χαλκιά 

 υπ: Μαρία Φραγκούλη 

 υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς  

 υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

                                                                              υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

                               

 

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

   

     Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                                                               Σταματίνα Ιω. Χαλκιά  
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