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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  9/2015 
 

 

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   25 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα 

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

αριθ.πρωτ. 768/20-02-2015 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 έξι (6) 

μέλη, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

 

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

2. Εμμανουήλ Παρλής, Aντιπρόεδρος      

3. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος                       

4. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος 

5. Λαμπρινή Γενειάδου, Μέλος 

5. Νικήτας Κρητικός, Μέλος        

 

Η Πρόεδρος  κατά την εισήγηση του 1
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης, 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 19.720,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/7341.1, για πληρωμή δαπάνης υπηρεσίας 

Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ Δήμου Κάσου (έργα αναπλάσεων) (ΑΑΥ 70/25-2-

2015). 

2.- Πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6412 για πληρωμή δαπάνης μεταφοράς αγαθών  

(ΑΑΥ 71/25-2-2015). 

3.- Πίστωση ποσού 4.865,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/7135.2, για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

κλιματιστικών (ΑΑΥ 72/25-2-2015). 

4.- Πίστωση ποσού 2.580,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/6699.4, για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

ζωοτροφών (καλαμπόκι – φύραμα – βήττες)  (ΑΑΥ 73/25-2-2015) 

5.- Πίστωση ποσού 2.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10/6634 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΑΑΥ 74/25-2-2015). 

6.- Πίστωση ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/6635 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας λοιπών 

ειδών υγιεινής και καθαριότητας (ΑΑΥ 75/25-2-2015). 

7.- Πίστωση ποσού 2.127,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/6699.4 για πληρωμή δαπάνης προμήθειας 

ζωοτροφών (σανό) (ΑΑΥ 76/25-2-2015). 

8.- Πίστωση ποσού 19.720,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7341.7, για πληρωμή δαπάνης υπηρεσίας 

Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ Δήμου Κάσου (Κατασκευή ΧΥΤΑ Δήμου Κάσου) 

(ΑΑΥ 77/25-2-2015). 

 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικήτα Κρητικού ο οποίος καταψήφισε τις Νο 1 και 8 

πιστώσεις με την αιτιολογία ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας κωδικός και για τις δύο πιστώσεις και η 

επιλογή του αναδόχου να γίνει με διαγωνισμό. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2015. 

  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ       

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

 υπ: Ευαγγελία Δημητρίου  

 υπ: Βασίλειος Παπαγεωργίου 

 υπ: Λαμπρινή Γενειάδου  

                                                         υπ: Νικήτας Κρητικός              

         

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

           

Μαρία Μαλανδρή                   
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