
                                                                                                                                       

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της  2ης  τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου 

Αργοστολίου την  15η Μαΐου 2020.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2020 

«Έγκριση Απολογισμού Λειτουργίας  Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου έτους 

2019 και γι α την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2019»  και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  15η Μαΐου του έτους 2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00 π.μ., συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου 

(Πλατεία Βαλλιάνου) η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 

7014/12-05-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και σε σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντα τα επτά (7) 

και ονομαστικώς: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ        

2. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

3. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   

4. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ  

5. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

6. ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 

28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο:  2671360166 

Fax:  2671022572                                                           

 



Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε και συμμετείχε ο  Γενικός Γραμματέας του 

Δήμου Αργοστολίου κος Νικόλαος Φραντζής ο οποίος εισηγήθηκε το εν λόγω θέμα. 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  έδωσε το 

λόγο στο Γενικό Γραμματέα ο οποίος εισηγούμενος  το  1ο  και μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης « Έγκριση Απολογισμού Λειτουργίας  Υπηρεσιών του Δήμου 

Αργοστολίου έτους 2019 και για την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η 

Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019»  αναφέρει  τα εξής:  

 

Έχοντας υπόψη, την 78/2019 απόφαση Δημάρχου Αργοστολίου περί ορισμού 

Γενικού Γραμματέα (ΦΕΚ Γ`2077), τις διατάξεις του Ν.3801/2019 «Περί 

Αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματέων Δήμων» καθώς και το άρθρο 3 του 

Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου σας 

υποβάλλουμε Απολογισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου έτους 2019 

και για την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 

2019. 

Παρακαλούμε μετά την έγκριση του από την Εκτελεστική Επιτροπή για την υποβολή 

και έγκριση αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Εισήγηση 

 

 Ο Δήμος Αργοστολίου προέκυψε από τη διάσπαση του πρώην δήμου Κεφαλλονιάς 

σε εφαρμογή των άρθρων 154-158 του Νόμου 4600/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 09/03/2019). 

Μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 η λειτουργία του δήμου – κατά τα 

προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις -  ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. 

Είναι προφανές ότι η εξ υπαρχής οργάνωση των υπηρεσιακών μονάδων του νέου 

δήμου παράλληλα με τις συνήθεις απαιτούμενες διαδικασίες ανάληψης 

καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και 

απαιτητικό πλαίσιο λειτουργίας και ενεργειών. Οι συνθήκες θα ήταν πολύ 

ευνοϊκότερες  εάν από πλευράς κεντρικού κράτους και ιδιαιτέρως του αρμόδιου 

υπουργείου εσωτερικών είχαν κωδικοποιηθεί αφενός οι απαιτούμενες διαδικασίες 

αφετέρου είχαν έγκαιρα εκδοθεί και ερμηνευθεί  σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες. Οι  

πρώτες διατάξεις που ψηφίστηκαν και αφορούσαν τόσο τον τρόπο συγκρότησης 

των συλλογικών οργάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης όσο και λειτουργικών 

θεμάτων των νέων ΟΤΑ που προέκυψαν δημοσιεύτηκε, από τη νέα επίσης 

κυβέρνηση, μόλις λίγες ημέρες πριν αναλάβουν οι νέες δημοτικές αρχές 

(Ν.4623/ΦΕΚ 134Α’ -09/08/2019). 



Το περιβάλλον αυτό σε συνδυασμό με τη γνωστή μείωση του διοικητικού, τεχνικού 

και επιστημονικού προσωπικού του νέου δήμου – σε σχέση με τον τ. ενιαίο δήμο 

Κεφαλλονιάς – απαιτούσε όχι μόνο σύντομες ενέργειες για τη λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων (δημ. Συμβούλιο, διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων 

κλπ) αλλά και την εξ αρχής Προσωρινή τοποθέτηση των υπαλλήλων του νέου δήμου 

στις οργανικές θέσεις του μεταβατικού οργανισμού. Συγχρόνως αντιμετωπίστηκαν 

ζητήματα ερμηνειών, και διαφορετικών απόψεων υπηρεσιακών παραγόντων του 

αρμόδιου υπουργείου για τον τρόπο οργάνωσης όλων των ανωτέρω φορέων και 

υπηρεσιακών μονάδων.  

Στο ζοφερό αυτό περιβάλλον η εμπειρία και η διοικητική και επιστημονική 

ικανότητα των υπηρεσιακών παραγόντων της Διοικητικής, της Νομικής και της 

(αποδυναμωμένης) Οικονομικής υπηρεσίας του νεοσύστατου δήμου  

ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους με αξιέπαινη επιτυχία. Υποστήριξαν με 

αξιοθαύμαστη ωριμότητα , σιγουριά και επιτυχία την οργάνωση των νέων δομών 

και έφεραν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία μια δύσκολη και πρωτόγνωρη 

διαδικασία που έπρεπε να ολοκληρωθεί για τη διάσπαση του ενιαίου δήμου και το 

διαχωρισμό της περιουσίας του. Την ίδια περίοδο οι δύο αυτές διευθύνσεις 

(Διοικητική και Οικονομική) λειτουργούν ως καθολικοί διάδοχοι του τ. δήμου σε 

όλα τα επίπεδα οργάνωσης. 

Οι δε λοιπές οργανικές μονάδες παράλληλα με την προσαρμογή τους στις νέες 

συνθήκες εύστοχα και ιδιαίτερα αποτελεσματικά λειτούργησαν για να 

αντιμετωπίσουν τόσο άμεσα και τρέχοντα προβλήματα της καθημερινότητας όσο 

και ανταπόκρισης τους σε ζητήματα σχεδιασμού, υποβολής νέων προτάσεων , 

προετοιμασίας φακέλων για προώθηση ένταξης έργων και πρωτοβουλιών στα ήδη 

τρέχοντα προγράμματα χρηματοδοτήσεων της ΤΑ όπως το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα 

Φιλόδημος κ.λπ. Ειδικότερα: 

Η (νέο) σύστατη Δ/νση Προγραμματισμού, με ενέργεια και δυναμισμό υποστήριξε 

και συνεργάστηκε με λοιπές δ/νσεις και κυρίως των Τεχνικών και των Οικονομικών 

Υπηρεσιών ώστε να συνταχθεί το τεχνικό πρόγραμμα του τετραμήνου Σεπτέμβριου- 

Δεκεμβρίου 2019, συνέδραμε στη σύνταξη του μεταβατικού προϋπολογισμού 

περιόδου 1/9-31/12/2019, συνέταξε και υπέβαλλε δύο προτάσεις στο πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , υποστήριξε μέσω του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής με 

πλήρη ικανότητα και άμεση αποτελεσματικότητα την εγκατάσταση των νέων 

δημοτικών αρχών, υπηρεσιών, γραφείων και εργάστηκε για την προσαρμογή της 

ιστοσελίδας του δήμου υποστηρίζοντας παράλληλα και τους άλλους δύο δήμους 



του νησιού. Επισημαίνεται η τεκμηριωμένη προεργασία του τμήματος Τουριστικής 

Προβολής για τη Σύσταση Κανονισμού Λειτουργίας της επιτροπής και προετοιμασία 

της οργάνωσής της. Ανάλογη υπήρξε και η δράση του τομέα της Παιδείας με τη 

στήριξη των Σχολικών Επιτροπών, τη Σύνταξη των νέων συστατικών πράξεων και 

προπάντων την υποστήριξη λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων του δήμου.  

Η Δ/νση Καθαριότητας και τα εργατοτεχνικά συνεργεία, υπερβάλλοντας εαυτούς, 

πέτυχαν με συντονισμένες ενέργειες παρεμβάσεις που συνετέλεσαν και 

κατέγραψαν άριστα αποτελέσματα στο τομέα καθαριότητας, ευπρεπισμού της 

πόλεως του Αργοστολίου, στις δημοτικές κοινότητες και στα  χωριά πέριξ αυτού, 

καθώς και στο σύνολο της  έκτασης  των τριών δημοτικών ενοτήτων Ελειού-

Πρόννων, Λειβαθούς και Ομαλών. Επίσης συνέβαλλαν αποτελεσματικά στη 

διαμόρφωση των χώρων για την τοποθέτηση των διοικητικών και επιτελικών 

υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  παράλληλα με την ορθολογική (κατά το εφικτό) 

στελέχωση και οργάνωσή της ανταποκρίθηκε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις: 

Συνέχιση – Ολοκλήρωση έργων & μελετών από το πρ. δήμο Κεφαλλονιάς, Σύνταξη 

Νέων Μελετών (Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων ΔΕ, Τοποθέτηση Η-Ζ στα 

αντλιοστάσια Αποχέτευσης Πόρου, Προμήθεια υλικών για υποσταθμό ΔΕΗ στο 

Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου κ.α), Διενέργεια Αυτοψιών & Εκθέσεων κ.ο.κ.  

Η Δ/νση Δόμησης ως καθολική διάδοχος της ίδιας δ/σης του τ. δήμου Κεφαλλονιάς 

συνέχισε και συνεχίζει να αποτελεί τη μοναδική υπηρεσία εφαρμογής όλων των 

πολεοδομικών διαδικασιών στηρίζοντας όχι μόνο τους νεοσύστατους τρεις δήμους 

αλλά και το δήμο Ιθάκης. Επιτελεί δε το έργο της και αυτή με λιγότερο προσωπικό. 

Την εξεταζόμενη περίοδο εκδόθηκαν 192 Οικοδομικές Άδειες;, Εγκρίθηκαν 95 

άδειες μικρής κλίμακας, 73 Αναθεωρήσεις Αδειών, Διεκπεραιώθηκαν 210 υποθέσεις 

καταγγελιών για διάφορα πολεοδομικά θέματα. 

Η Διεύθυνση Κ.Ε.Π. ανταποκρίνεται με επιτυχία στο ρόλο της και συμβάλει 

ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών προσλαμβάνουσα παράλληλα τις νέες 

αναβαθμισμένες και ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν με 

την μετατροπή των Κ.Ε.Π. σε ψηφιακές δομές εξυπηρέτησης των πολιτών.  

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας στηρίζει τις δομές του 

και στους τρεις δήμους, ανταποκρίνεται σε επείγοντα θέματα και ανάγκες που 

προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Θηνιάς όπου μαζί με 

την Πολιτική Προστασία καλούνται να ανταποκριθούν με επιτυχία στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χωριό Νύφι και στην ευρύτερη περιοχή. 



Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλήρως 

αποδυναμωμένο δεν υπολείπεται των απαιτούμενων σύνθετων ενεργειών και 

πρωτοβουλιών για την οφειλόμενη σωστή οργάνωση της πρώτης περιόδου  των 

απαραίτητων επιτροπών και ανάθεσης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε 

υπαλλήλους για  ειδικής κατηγορίας θέματα. Έγκαιρα και εμπρόθεσμα 

επιλαμβάνεται όλων των απαιτούμενων ενεργειών και υποβάλλεται ολοκληρωμένη 

πρόταση του δήμου Αργοστολίου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες έτους 2020. 

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά της περιόδου αποτελεί η ικανοποιητική 

προσαρμοστικότητα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση τόσο 

πυρκαγιών ( κυρίως στη Δ.Κ. Λουρδάτων) όσο και στα φαινόμενα φυσικών 

καταστροφών στη περιοχή της Θηναίας (Νύφι). 

 Τέλος επισημαίνεται ότι το έργο των υπηρεσιών δυσχεραίνεται λειτουργικά 

και διοικητικά γιατί την ίδια περίοδο οι διευθύνσεις (πλην διοικητικής) 

υποχρεούνται να ανταπεξέλθουν στις ποικίλες απαιτήσεις παράλληλα είτε με 

μετακομίσεις γραφείων είτε με ένταξη νέων – για το αντικείμενο- υπαλλήλων.  

 Στο παράρτημα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Έκθεσης Απολογισμού  αναφέρονται συνοπτικά οι δράσεις και ενέργειες όλων των 

οργανικών μονάδων. Αυτό περιλαμβάνει:  

Στοιχεία Πεπραγμένων και Δραστηριοτήτων Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 

2019, 

Συνοπτικός Απολογισμός Οικονομικής Υπηρεσίας τετραμήνου 1/9-31/12/2019, 

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Απολογισμός Ενεργειών (Τουρισμός & 

Παιδεία)- Προγραμματισμός 1ου τριμήνου 2020, 

Προγραμματισμός Ενεργειών Δ/νσης Καθαριότητας (Συνοπτικός) 

Απολογισμός Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2019(2-10 έως 31-12-2019), 

Απολογισμός Πεπραγμένων Υπηρεσίας Δόμησης, 

Λειτουργία Δ/νσης Κ.Ε.Π. – Απολογισμός Δράσης έτους 2019, 

Ετήσιος Απολογισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ. Αργοστολίου με 

παράρτημα Ρομά, 

Απολογισμός Εργασιών Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Ανάπτυξης, 

                                             Επίλογος – Συμπεράσματα 

 Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και του περιβάλλοντος που προέκυψε 

από την πρόχειρη διάσπαση του τ. δήμου Κεφαλλονιάς, τον κατακερματισμό των 

υπηρεσιών του πρώην δήμου, το γεγονός ότι για ικανό διάστημα – μέχρι 

δημοσιεύσεως σε Φ.Ε.Κ. – απαραίτητων αποφάσεων της διοίκησης οι υπάλληλοι 



δεν κατείχαν τυπικά θέση ευθύνης και δικαίωμα υπογραφής, καθώς και σειρά 

καθημερινών προβλημάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, αποτελεί Γενική 

Παραδοχή ότι οι Υπηρεσίες με υπερβάλλοντα ζήλο ανταποκρίθηκαν στο σύνολό 

τους και αξίζει έπαινος και αναφορά στο έργο τους.  

Η διάσπαση του τ. δήμου Κεφαλλονιάς, οι αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητα του 

νεοσύστατου δήμου Αργοστολίου που δια διάστημα 4 μηνών λειτούργησε ως 

καθολικός διάδοχος του πρώην δήμου, ανέδειξαν για τους περισσότερους των 

υπαλλήλων προσόντα ευθύνης, υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας. 

Η δουλειά των υπηρεσιών, η βελτίωση της απόδοσής τους και ο απαραίτητος 

εκσυγχρονισμός θα επιτευχθούν αφενός με την αξιοποίηση ευκαιριών για 

συμπλήρωση βασικών – τουλάχιστον – κενών αλλά και την εξεύρεση λύσης στο 

πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουμε για κάποιες εξ΄ αυτών. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

την ανωτέρω εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση του ανωτέρου Απολογισμού Λειτουργίας  Υπηρεσιών του Δήμου 

Αργοστολίου έτους 2019 και για την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η 

Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και την υποβολή του προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για έγκριση.  

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Πιστό Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


