
[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  7/2015 
 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 3
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 

 
Θέμα : «Διάθεση πιστώσεων». 

     

     Στην Κάσο, σήμερα 09  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα 

του Δήμου Κάσου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, ύστερα από την 

αριθ.πρωτ. 489/06-02-2015 έγγραφη πρόσκληση   της  Προέδρου της Μαρίας Μαλανδρή  που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα πέντε 

(5) μέλη, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                      1. Γεώργιος Παμπαφίκος, Εκτός Κάσου  

2. Εμμανουήλ Παρλής, Aντιπρόεδρος    2. Λαμπρινή Γενειάδου, αν και νόμιμα  

3. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος                      προσκλήθηκε 

4. Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος,   

5. Νικήτας Κρητικός, Μέλος        

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Σταματίνα Χαλκιά,  υπάλληλο του Δήμου Κάσου. 

Η Πρόεδρος  κατά την εισήγηση του 1
ου

 θέματος, αναφέρει τα εξής:  

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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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1.- Πίστωση ποσού 2.542,14 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 80/8111, για πληρωμή ΠΟΕ Παραστατικών(ΑΑΥ 

29/9-2-2015). 

2.- Πίστωση ποσού 2.320,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 80/8112, για πληρωμή ΠΟΕ Παραστατικών (ΑΑΥ 

30,31/9-2-2015). 

3.- Πίστωση ποσού 40.846,05 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 80/8113, για πληρωμή ΠΟΕ Παραστατικών 

(ΑΑΥ 32/9-2-2015). 

4.- Πίστωση ποσού 26.792,22 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 80/8116, για πληρωμή ΠΟΕ Παραστατικών 

(ΑΑΥ 33/9-2-2015) 

5.- Πίστωση ποσού 13.255,83 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 80/8117 για πληρωμή ΠΟΕ Παραστατικών 

(ΑΑΥ 34/9-2-2015). 

6.- Πίστωση ποσού 106.381,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 80/8121 για πληρωμή ΠΟΕ Παραστατικών 

(ΑΑΥ 35/9-2-2015). 

7.- Πίστωση ποσού 47.432,31 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 80/8122 για πληρωμή ΠΟΕ Παραστατικών 

(ΑΑΥ 36/9-2-2015). 

8.-Πίστωση ποσού 1.160,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7341.4 για πληρωμή τελικού Λογαριασμού της 

υπηρεσίας «Τεχνική Στήριξη Δήμου Κάσου για την οργάνωση του συστήματος κομποστοποίησης, 

ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης» (ΑΑΥ 37/9-2-2015). 

9.-Πίστωση ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7341.6 για πληρωμής δαπάνης σύνταξης 

περιβαλλοντικής μελέτης «Ανάπτυξη του συστήματος επεξεργασίας, κομποστοποίησης και 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Κάσου»  (ΑΑΥ 38/9-2-2015). 

10.-Πίστωση ποσού 14.760,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7341.3  για πληρωμή δαπάνης σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια συστήματος μηχανικής 

επεξεργασίας, κομποστοποίησης και μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Κάσου» (ΑΑΥ 39/9-2-

2015). 

11.-Πίστωση ποσού 14.040,61 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/7412 για πληρωμή δαπάνης σύνταξης 

μελέτης οριοθέτησης τμήματος κοίτης ρέματος Εμπασιάς. (ΑΑΥ 40/9-2-2015). 

12.-Πίστωση ποσού 1.544,66 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7341.5 για πληρωμή δαπάνης σύνταξης 

υδραυλικής μελέτης του έργου «Οριστική Μελέτη Υδραυλικών έργων Αποκατάστασης ΧΑΔΑ 

Δήμου Κάσου» (ΑΑΥ 41/9-2-2015). 

13.-Πίστωση ποσού 46.256,73 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/7331.4 για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης του 

έργου «Αποκατάσταση τμήματος φέροντα οργανισμού κτιρίου βιβλιοθήκης Δήμου Κάσου» (ΑΑΥ 

42/9-2-2015). 

14.- Πίστωση ποσού 17.472,65 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/7323.4 για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης του 

έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών Κάσου» (ΑΑΥ 43/9-2-2015). 

15.-Πίστωση ποσού 35.001,26 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/7323.1 για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης του 

έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Κάσου» (ΑΑΥ 44/9-2-2015). 

16.- Πίστωση ποσού 1.953,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/7323.3 για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης του 

έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμου Χρυσουλά» (ΑΑΥ 45/9-2-2015). 

17.- Πίστωση ποσού 2.300,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6115 για πληρωμή δαπάνης 2
ου

 λογαριασμού 

για την παροχή λογιστικών – φορολογικών υπηρεσιών (ΑΑΥ 46/9-2-2015). 

18.- Πίστωση ποσού 3.390,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 40/6162.1 για πληρωμή δαπάνης παροχής 

υπηρεσίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών λατομείου Κάσου (ΑΑΥ 47/9-2-2015). 

19.-  Πίστωση ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/7333.2  για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης 

του έργου «Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου »(ΑΑΥ 48/9-2-2015). 

20.- Πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00/6111.1 για πληρωμή αμοιβής πληρεξούσιου 

δικηγόρου(ΑΑΥ 49/9-2-2015). 

21.- Πίστωση ποσού 6.260,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/6641 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

καυσίμων (ΑΑΥ 50/9-2-2015). 

ΑΔΑ: 7ΔΨ1ΩΕΙ-ΒΝΔ



[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 3 
 

22.- Πίστωση ποσού 2.382,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6654.1  για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

γραφίτη και μελανιών (ΑΑΥ 51/9-2-2015). 

23.- Πίστωση ποσού 11.421,87 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7326.1 για πληρωμή δαπάνης λογαριασμού 

του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με χρήση στίβου 400 μέτρων στο Δήμο Κάσου»  
(ΑΑΥ 52/9-2-2015). 

24.- Πίστωση ποσού 5.477,44 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7413.1 για πληρωμή δαπάνης διενέργειας 

στατικού ελέγχου & αποτίμησης στατικής επάρκειας 2 δημοτικών σχολείων στη νήσο Κάσο (ΑΑΥ 

53/9-2-2015). 

25.- Πίστωση ποσού 4.564,53 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7413.3 για πληρωμή δαπάνης διενέργειας 

στατικού ελέγχου & αποτίμησης στατικής επάρκειας 2 νηπιαγωγείων στη νήσο Κάσο (ΑΑΥ 54/9-2-

2015). 

26.- Πίστωση ποσού 3.195,18 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7413.4 για πληρωμή δαπάνης διενέργειας 

στατικού ελέγχου & αποτίμησης στατικής επάρκειας κτιρίου Κέντρου Νεότητας νήσου Κάσου 

(ΑΑΥ 55/9-2-2015). 

27.- Πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/7331.2 για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης του 

έργου «Ελαιοχρωματισμοί ακινήτων Δήμου Κάσου» (ΑΑΥ 56/9-2-2015). 

28.- Πίστωση ποσού 1.520,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7336.4 για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης του 

έργου «Επιχωμάτωση απορριμμάτων ΧΑΔΑ νήσου Κάσου» (ΑΑΥ 57/9-2-2015). 

29.- Πίστωση ποσού 1.655,79 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25/6699.2 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

υδραυλικών πλαστικών σωλήνων (ΑΑΥ 58/9-2-2015). 

30.- Πίστωση ποσού 4.239,98 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6641  για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

καυσίμων(ΑΑΥ 59/9-2-2015). 

31.- Πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/6641  για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

καυσίμων(ΑΑΥ 60/9-2-2015). 

32.- Πίστωση ποσού 1.025,44 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25/6699.5 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

αναλώσιμων υλικών μονάδας επεξεργασίας νερού (ΑΑΥ 61/9-2-2015 ). 

33. - Πίστωση ποσού 720,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/7134.1 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. (ΑΑΥ 62/9-2-2015). 

34.- Πίστωση ποσού 777,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25/6262.1 για πληρωμή δαπάνης επισκευής 

υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος CAPRARI. (ΑΑΥ 63/9-2-2015). 

35.- Πίστωση ποσού 61.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7341.1 για πληρωμή δαπάνης του έργου 

"Αγροτική παραγωγή - τουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Κάσου.(ΑΑΥ 64/9-2-2015). 

36.- Πίστωση ποσού 63.180,18 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7413.4 για πληρωμή δαπάνης του έργου  

«Προμελέτη κατασκευής  Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Κάσου».(ΑΑΥ 65/9-2-2015). 

37.- Πίστωση ποσού 2.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6462 για πληρωμή δαπάνης της δημοσίευσης 

ανακοινώσεων – προκηρύξεων (ΑΑΥ 26/21-1-2015, 66/9-2-2015). 

 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζάγορα ο οποίος καταψήφισε την Νο 19 πίστωση με την 

αιτιολογία ότι απαιτείται πρώτα η συντήρηση του κεντρικού οδικού δικτύου και μετά του αγροτικού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2015. 

  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ       

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

 υπ: Ευαγγελία Δημητρίου  

 υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

 υπ: Νικήτας Κρητικός  

                                                                          

 

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

           

Μαρία Μαλανδρή                   
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