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                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 της  2
ης 

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου 

την  12
η
  Νοεμβρίου  2019.  

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  12
η
  Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 

11:00 π.μ., συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου 

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

4721/7-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19 -

07-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  

σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

2. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

3. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ  

4. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

6. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) - Αναπληρωματικό μέλος κ. 

ΣΠΑΘΗ 

 

  

Στην συνεδρίαση παρίσταται  ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Παντελειός από 

τη δημοτική παράταξη ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.        

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6/2019                                        ΑΔΑ: 6Ξ2846ΜΓΤΤ-ΨΞΖ 

Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   

θεμάτων  που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης                                               

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, κηρύσσοντας την έναρξη της 

συνεδρίασης  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  θέμα  εκτός της ημερήσιας 

διάταξης: «Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 

28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο:  2671360154 

Fax:  2671022572                                                           
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ημερήσιας 

διάταξης» και αναφέρει τα παρακάτω: 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 όπως ισχύει,  για την 

άμεση αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου καλείται το Σώμα να 

εγκρίνει την συζήτηση του   παρακάτω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης: 

Συγκρότηση  Επιτροπής Διεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού για 

το ΜηΜΕΔ για το έτος 2019. 

Το εν λόγω θέμα ορίζεται ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προκειμένου να  κληρωθεί η Επιτροπή 

Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού   ανάδειξης  αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου «Αποκατάσταση προβλήτας Βαθύ –Ιθάκη»  του Λιμενικού  Ταμείου  

Κεφαλληνίας & Ιθάκης  που έχει οριστεί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών  την  3
η
 Δεκεμβρίου 2019.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης Μελών 

Επιτροπής του εν  λόγω Διαγωνισμού είναι να έχει ορισθεί διμελής ή τριμελής 

επιτροπή για τη διεξαγωγή της κληρώσεως η οποία επιτροπή μπορεί να είναι 

διαφορετική ανά σύμβαση ή και μια επιτροπή κατ΄ έτος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και 

με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 

466 (ΦΕΚ 4841 τ. Β’/29-12-2017) με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του 

Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016». 

Ζητείται από το Σώμα να οριστεί  το θέμα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και να εισαχθεί   προς 

συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με τους Ν 4625/2019 και 

4635/2019. 

• τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

• την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρ. 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841 τ. Β’/29-12-2017). 

•  Την εισήγηση του Προέδρου 

Για τον ορισμό του παραπάνω θέματος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ψηφίζουν : Θεόφιλος 

Μιχαλάτος - Παπαδάτος Νικόλαος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος 

- Μινέτος Διονύσιος & Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  

καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά : 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

θετικές ψήφοι  έξι   (6) 

Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το παρακάτω θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης και το 

εισάγει για συζήτηση και λήψη απόφασης: 

Συγκρότηση  Επιτροπής Διεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού για 

το ΜΗΜΕΔ για το έτος 2019. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ             ΑΔΑ: ΩΛΧ546ΜΓΤΤ-ΙΕΜ 
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Συγκρότηση  Επιτροπής Διεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού  

για το ΜηΜΕΔ 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση 

εισηγούμενος  το  1o θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση  Επιτροπής 

Διεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ» (όπως 

εγκρίθηκε η συζήτησή της με την 6/12-11-2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ  6Ξ2846ΜΓΤΤ-ΨΞΖ), θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω: 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

Α) Την αρίθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 ΦΕΚ Β΄4841  περί κατάρτισης, τήρησης 

και λειτουργίας Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων  έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.ΜΕΔ) απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια 

της ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής είναι να έχει οριστεί διμερής ή 

τριμελής Επιτροπή για την διεξαγωγή της κληρώσεως η οποία επιτροπή μπορεί να 

είναι ανά σύμβαση ή και μία επιτροπή  

κατ .’έτος (άρθρο 5 παρ. 5.4.1 Υ Α). 

Β) Την παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν 4412/2016  

Γ)  Την αρίθμ.   122 /4969/ 12-11-2019 απόφαση Δημάρχου που ορίζονται    χρήστες 

του Μητρώου: κ. κ.  Κοντογιάννης Γεώργιος  κλάδου Π.Ε   Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών και Σταματούλα Βασιλάτου Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών. 

Δ) την πρόταση της Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

κ. Ευρύκλειας Παπαδήμας, σύμφωνα με την οποία προτείνει  ως χρήστη  του εν 

λόγω  Μητρώου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  τον Τεχνικό Υπάλληλο  κ. 

Τσιούτσιο Γεράσιμο Π. Ε Χημικών Μηχανικώ ,  

Εισηγούμαστε την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την Διεξαγωγή Κληρώσεων 

των Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα από το  (Μη.Μ.Ε.Δ) του Δήμου Αργοστολίου όπως 

παρακάτω:  

- Κοντογιάννη  Γεώργιο  κλάδου Π.Ε   Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 

- Σταματούλα Βασιλάτου Τ. Ε Πολιτικών Μηχανικών   &  

- Τσιούτσιο Γεράσιμο Π.Ε Χημικών Μηχανικών  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος - Παπαδάτος 

Νικόλαος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος - Μινέτος Διονύσιος και 

Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 

4635/2019. 

� τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

� την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρ. 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841 τ. Β’/29-12-2017) 
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� Την 122/4969/12-11-2019 απόφαση Δημάρχου που ορίστηκαν οι χρήστες του 

Μητρώου 

� Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

�  Την εισήγηση του Προέδρου : 

ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την διεξαγωγή κλήρωσης, Μελών Επιτροπών 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατ΄έτος στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα από το  (Μη.Μ.Ε.Δ) του Δήμου Αργοστολίου  όπως παρακάτω:   

 

- Κοντογιάννη Γεώργιο  κλάδου Π Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

- Σταματούλα Βασιλάτου κλάδου Τ.Ε Πολ. Μηχανικών και  

- Τσιούτσιο  Γεράσιμο  κλάδου Π.Ε Χημικών Μηχανικών  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8/2019                                                 ΑΔΑ: 6ΖΛΚ46ΜΓΤΤ-0ΘΗ 

 

Έγκριση  των με   αριθμ.  20/1010/16-09-2019, 55/2397/07-10-2019 και 

57/2456/08-10-2019 αποφάσεων Δημάρχου Αργοστολίου (απευθείας ανάθεση 

μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στις 14/09/2019 και από 

έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - καταιγίδες) στις 4 και 8/10/2019). 
 

O Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας   την  συνεδρίαση , 

εισηγούμενος   το  1
ο
 θέμα   ημερήσιας διάταξης: Έγκριση  των με   αριθμ.  

20/1010/16-09-2019, 55/2397/07-10-2019 και 57/2456/08-10-2019 αποφάσεων 

Δημάρχου Αργοστολίου (απευθείας ανάθεση μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων & 

μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω της 

καταστροφικής πυρκαγιάς στις 14/09/2019 και από έντονα καιρικά φαινόμενα 

(βροχοπτώσεις - καταιγίδες) στις 4 και 8/10/2019), θέτει καταρχήν υπόψη της 

Επιτροπής την με αρίθμ. πρωτ. 4051 /30-10-2019 εισήγηση  του Αναπληρωτή 

Προϊστάμενου   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Τουμάση Χαράλαμπου   η οποία 

αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

a.  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

b.             

 

 

c. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 Αργοστόλι, 30-10-2019 

 

Αριθ. Πρωτ.: 4051 

 

 

 

 Ταχ. Δ/νση: 

 

Κτίριο Ξενία 

Αργοστόλι – 28100 

  

ΠΡΟΣ: 



 29 

 Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αργοστολίου  

Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  

 ΚΟΙΝ.: 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

Email: 

Χ. Τουμάσης 

2671362612 

2671362660 

babistoumasis@gmail.com 

 1. Α/Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας 

2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στις 

14/09/2019 και από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτωσεις - καταιγίδες) στις 4 και 

8/10/2019     

 

ΣΧΕΤ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ.1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 118, παρ. 2 και 32 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4412/2016  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, αναφορικά με τις όμοιες ή 

ομοειδείς δαπάνες που δύνανται να εγγραφούν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς 

4. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου 

5. Τις διατάξεις του του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του 

εγκυκλίους. 

6. Την αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.»  

7. Την αριθ. πρωτ. 9354/18-12-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων.»  

8. To αριθ. πρωτ. 202048/13-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου με το οποίο 

διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 4432/13-09-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων 

που αφορά την πρόγνωση καιρού της Ε.Μ.Υ. για τους Δήμους του Ιονίου, όπου 

προέβλεπε κατηγορία κινδύνου (3) υψηλή. 

9. Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε μεγάλη καταστροφική Πυρκαγιά στον οικισμό Λουρδα, 

από την οποία κινδύνεψαν αρκετές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες και την 

ανάγκη για επείγουσα μίσθωση Ιδιωτικού Μηχανήματος Έργου για την 

αποκατάσταση της προσπελασιμότητας του δρόμου από το κέντρο του οικισμού, 

έως το νοτιοδυτικό τμήμα της παραλίας Λουρδά, σύμφωνα με αίτημα της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

10. Tα αριθ. πρωτ. 218824/02-10-2019 & 222422/06-10-2019  έγγραφα της Δ/νσης 

Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. 

Ελλάδας-Ιονίου με τα οποία διαβιβάστηκαν τα αριθ. πρωτ. 4766/02-10-2019 & 

4840/06-10-2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορούν Έκτακτα 

Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Ε.Μ.Υ. 

11. Την ανάγκη για επείγουσα μίσθωση Ιδιωτικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων 

που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί μας και 

ιδιαίτερα τον οικισμό της Κοινότητας Νυφίου της Δ.Ε. Αργοστολίου στις 04-10-2019 

και την Κοινότητα του Πόρου στις 08-10-2019 

12. Το Μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων 
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έργου - μέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές όπως έχει καταρτιστεί από τον πρώην Δήμο Κεφαλλονιάς για το έτος 

2019. 

13. Τις αριθ. πρωτ. 35948/27-12-2018, 36360/31-12-2018 και 36366/31-12-2018, 

οικονομικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων. 

14. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και 

Ν 4625/2019, εκτός των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση 

15. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) 

είναι Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου,  αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 

πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και 

την παρ. 2  του άρθρου 58,   όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο 

Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση 

την σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίασή της.   

  
Σας ενημερώνουμε ότι:  

Α.  Την 14
η
 Σεπτεμβρίου 2019, εκδηλώθηκε μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στον Οικισμό 

Λουρδα, από την οποία κινδύνεψαν αρκετές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο έργο 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμε και ο Δήμος με 

όλα τα μέσα που διαθέτει. Υπήρξε όμως η άμεση ανάγκη για επείγουσα μίσθωση Ιδιωτικού 

Μηχανήματος Έργου για την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας του δρόμου από το 

κέντρο του οικισμού Λουρδά έως το νοτιοδυτικό τμήμα της παραλίας του Οικισμού 

Λουρδά, κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Για την εργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  με την αριθ. 20/1010/16-09-2019 

Απόφαση Δημάρχου, ο Δήμος προέβηκε στην μίσθωση ελαστικοφόρου φορτωτή με ισχύ 

μέχρι και 100HΡ και με ωριαία δαπάνη 30.00€, ιδιοκτησίας ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗ, Α.Φ.Μ. 

118292022, ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, με συνολική δαπάνη: 

 

A/A 
Αρ. 

Τιμ. 
Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 

Μέτρ.  

ώρες  

(h)  

Τιμή  

Μον.  

(€/h) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

1 15 

Εργασίες απομάκρυνσης 

βραχοτεμαχίων, κλαδιών και πεσμένων 

δένδρων με χρησιμοποίηση 

Φορτωτή ελαστικοφόρου με ισχύ 

μέχρι και 100HΡ 

h 30,00 7,30 219,00 

    Σύνολο: 219,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 52,56 

    Συνολική Δαπάνη: 271,56 
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Β.  Τις πρωινές ώρες την 4
η
 Οκτωβρίου 2019 από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) 

που έπληξαν το νησί μας προξένησαν πλημμυρικές καταστροφές και στον οικισμό Νύφι της 

Δ.Ε. Αργοστολίου. Από την χειμαρρική λάβα κατακλύστηκαν πέντε κατοικίες, ο επαρχιακός 

δρόμος και μερικοί δημοτικοί δρόμοι του οικισμού. 

Ο Δήμος Αργοστολίου και σε συνεργασία με την Π.Ε. Κεφαλληνίας, με την εκδήλωση του 

φαινομένου με τα ιδία μέσα που διαθέτει, συνέδραμε στο έργο της αποκατάστασης. Επί 

πλέον για την άμεση αντιμετώπιση προέβηκε με την αριθ.  55/2397/07-10-2019 απόφαση 

Δημάρχου, στην μίσθωση ελαστικοφόρου φορτωτή ισχύ μέχρι και 100HΡ και με ωριαία 

δαπάνη 35.00€, ιδικτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 042948560, ΔΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, με συνολική δαπάνη: 

 

A/A 
Αρ. 

Τιμ. 
Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 

Μέτρ.  

ώρες  

(h)  

Τιμή  

Μον.  

(€/h) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

1 15 

Εργασίες απομάκρυνσης φερτών 

υλικών με χρησιμοποίηση 

Εκσκαφέα - Φορτωτή ελαστικοφόρου 

με ισχύ μέχρι και 100HΡ 

h 35,00 9 315,00 

    Σύνολο: 315,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 75,60 

    Συνολική Δαπάνη: 390,60 

 

 

Γ.  Την 8
η
 Οκτωβρίου 2019 ισχυρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή της Κοινότητας Πόρου, η 

οποία προξένησε ζημιές στο δρόμο προς την Ι. Μονή Άτρου και κατακλυστήκαν από χαλίκια 

και λοιπά φερτα υλικά δρόμοι μέσα στον  Οικισμό του Πόρου. Για την άμεση αντιμετώπιση 

ο Δήμος προέβηκε με την αριθ. 57/2456/08-10-2019 απόφαση Δημάρχου, στην μίσθωση 

ελαστικοφόρου φορτωτή ισχύ μέχρι και 100HΡ και με ωριάια δαπάνη 35.00€ και Φορτηγού 

ανατρεπόμενου ωφελίμου φορτίου 10tn και με ωριαία δαπάνη 35.00€,  ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 082953495, ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, με συνολική δαπάνη: 

 

A/A 
Αρ. 

Τιμ. 
Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 

Μέτρ.  

ώρες  

(h)  

Τιμή  

Μον.  

(€/h) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

1 15 

Εργασίες απομάκρυνσης φερτών 

υλικών με χρησιμοποίηση  

Εκσκαφέα - Φορτωτή ελαστικοφόρου 

με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 15 525,00 

2 24 

Εργασίες μεταφοράς φερτών υλικών με 

χρησιμοποίηση  

Φορτηγού ανατρεπόμενου ωφελίμου 

φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn 

h 35,00 10 350,00 

    Σύνολο: 875,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 210,00 

    Συνολική Δαπάνη: 1085,00 
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Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων και 

δαπανών, για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, όπως αναφέρονται στις 

αριθμ. πρωτ. 20/1010/16-09-2019, 55/2397/07-10-19 και 57/2456/08-10-19 αποφάσεις 

Δημάρχου Αργοστολίου.          

                                                                         Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

      & α.α. 

     Χαράλαμπος Τουμάσης 

        Πολιτικός Μηχανικός  

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής  την   με αρίθμ.  20/1010/16-

09-2019 απόφαση  του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού και τις 

55/2397/07-10-19 και 57/2456/08-10-19 αποφάσεις Δημάρχου Αργοστολίου   για το 

εν λόγω θέμα οι οποίες κατά σειρά έχουν ως εξής:  

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
Αργοστόλι,16 Σεπτεμβρίου 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθμ. Πρωτ.:  1010 

Νομός Κεφαλληνίας                                                      Αριθμ. Απόφασης: 20 

Δήμος Αργοστολίου     

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   

Τμ. Πολιτικής Προστασίας      

Πληρ: Χαράλαμπος Τουμασης   

Ταχ. Δ/νση : Κτίριο “Ξενία”    

T.Κ : 28100 Αργοστόλι    

Τηλ: 2671362670   

Φαξ: 2671362660   

email:babistoumasis@gmail.com   

          

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

CPV  45233141-9 

NUTS3-EL623 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος έργου για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά τις 14 

Σεπτεμβρίου 2019. 

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 

17. Την υπ`αριθμ 15/694/11-09-2019 (ΑΔΑ ΩΛΥΒ46ΜΓΤΤ-ΗΒΘ) Aπόφαση Δημάρχου σχετικά 

με ορισμό Αναπληρωτή Δημάρχου, 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 «περί απ 

ευθείας ανάθεσης», 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, 
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20. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία 

πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, 

21. Τις διατάξεις του του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του εγκυκλίους. 

22. Την αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών», 

23. To αριθ. πρωτ. 202048/13-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου με το οποίο 

διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 4432/13-09-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων 

που αφορά την πρόγνωση καιρού της Ε.Μ.Υ. για τους Δήμους του Ιονίου, όπου 

προέβλεπε κατηγορία κινδύνου (3) υψηλή, 

24. Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε μεγάλη καταστροφική Πυρκαγιά στον οικισμό Λουρδά, από 

την οποία κινδύνεψαν αρκετές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες, 

25. Την ανάγκη για επείγουσα μίσθωση Ιδιωτικού Μηχανήματος Έργου για την 

αποκατάσταση της προσπελασιμότητας του δρόμου από το κέντρο του οικισμού 

Λουρδά έως το νοτιοδυτικό τμήμα της Παραλίας, σύμφωνα προφορικό αίτημα της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

26. Το Μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων 

έργου - μέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές όπως έχει καταρτιστεί από τον πρώην Δήμο Κεφαλλονιάς για το έτος 

2019, 

27. Την αριθ. πρωτ. 35948/27-12-2018, οικονομική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών 

Μηχανημάτων Έργων. 

28. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και Ν 4625/2019, εκτός 

των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση 

29. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) είναι 

Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου,  αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 

και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με 

την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την παρ. 2  του άρθρου 

58,   όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                    

Μισθώνουμε το κάτωθι ιδιωτικό μηχάνημα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

 

Στην Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, ιδιοκτησίας ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 118292022, ΔΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 

Τιμ. 
Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 

Μέτρ.  

ώρες  

(h)  

Τιμή  

Μον.  

(€/h) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

1 15 

Εργασίες απομάκρυνσης 

βραχοτεμαχίων, κλαδιών και πεσμένων 

δένδρων με χρησιμοποίηση 

Φορτωτή ελαστικοφόρου με ισχύ 

h 30,00 7,30 219,00 
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μέχρι και 100HΡ 

    Σύνολο: 219,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 52,56 

    Συνολική Δαπάνη: 271,56 

    

        H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισμού 

του έτους 2019. 

    Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

κ.α.α. 

 

Αναπληρωτής Δημάρχου 

Γεώργιος Τσιλιμιδός 

 

                  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
Αργοστόλι  07 Οκτωβρίου 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθμ. Πρωτ.:  2397 

Νομός Κεφαλληνίας                                                      Αριθμ. Απόφασης: 55 

Δήμος Αργοστολίου     

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   

Τμ. Πολιτικής Προστασίας      

Πληρ: Χαράλαμπος Τουμασης   

Ταχ. Δ/νση : Κτίριο “Ξενία”    

T.Κ : 28100 Αργοστόλι    

Τηλ: 2671362670   

Φαξ: 2671362660   

email:babistoumasis@gmail.com   

                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

CPV  45233141-9 

NUTS3-EL623 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων 

για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) 

από τις 3 έως 4 Οκτωβρίου 2019   

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

30. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα 

31. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 «περί απ 

ευθείας ανάθεσης» 

32. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
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33. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία 

πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου 

34. Τις διατάξεις του του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του εγκυκλίους. 

35. Την αριθ. πρωτ. 9354/18-12-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων.»  

36. To αριθ. πρωτ. 218824/02-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου με το οποίο 

διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 4766 /02-10-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων 

που αφορά Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Ε.Μ.Υ. 

37. Την ανάγκη για επείγουσα μίσθωση Ιδιωτικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων που 

προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί μας και ιδιαίτερα τον 

οικισμό της Κοινότητας Νυφίου της Δ.Ε. Αργοστολίου από τις 04-10-2019 και για όσο 

χρονικό διάστημα συνεχίζουν αυτά. 

38. Το Μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων 

έργου - μέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές όπως έχει καταρτιστεί από τον πρώην Δήμο Κεφαλλονιάς για το έτος 

2019. 

39. Την αριθ. πρωτ. 36360/31-12-2018, οικονομική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών 

Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων. 

40. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και Ν 4625/2019, εκτός 

των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση 

41. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) είναι 

Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου,  αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 

και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με 

την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την παρ. 2  του άρθρου 

58,   όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                    

Μισθώνουμε το κάτωθι ιδιωτικό μηχάνημα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

 

Στην Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 042948560, ΔΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 

Τιμ. 
Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 

Μέτρ.  

ώρες  

(h)  

Τιμή  

Μον.  

(€/h) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

1 15 

Εργασίες απομάκρυνσης φερτών 

υλικών με χρησιμοποίηση 

Εκσκαφέα - Φορτωτή ελαστικοφόρου 

με ισχύ μέχρι και 100HΡ 

h 35,00 9 315,00 

    Σύνολο: 315,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 75,60 
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    Συνολική Δαπάνη: 390,60 

    

    Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ως αρμόδια υπηρεσία.   

    H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισμού του 

έτους 2019. 

    Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αμέσως επομένη Οικονομική 

Επιτροπή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

 

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
Αργοστόλι  08 Οκτωβρίου 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθμ. Πρωτ.:  2456 

Νομός Κεφαλληνίας                                                      Αριθμ. Απόφασης: 57 

Δήμος Αργοστολίου     

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   

Τμ. Πολιτικής Προστασίας      

Πληρ: Χαράλαμπος Τουμασης   

Ταχ. Δ/νση : Κτίριο “Ξενία”    

T.Κ : 28100 Αργοστόλι    

Τηλ: 2671362670   

Φαξ: 2671362660   

email:babistoumasis@gmail.com   

                                                  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

CPV  45233141-9 

NUTS3-EL623 

 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων 

για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) 

από τις 07 έως 08 Οκτωβρίου 2019 

 

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

42. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ.1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα 

43. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 «περί απ 

ευθείας ανάθεσης» 

44. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
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45. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία 

πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου 

46. Τις διατάξεις του του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του εγκυκλίους. 

47. Την αριθ. πρωτ. 9354/18-12-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων.»  

48. To αριθ. πρωτ. 222422/06-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου με το οποίο 

διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 4840/06-10-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ.Επιχειρήσεων που 

αφορά Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Ε.Μ.Υ. 

49. Την ανάγκη για επείγουσα μίσθωση Ιδιωτικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων που 

προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί μας και ιδιαίτερα την 

Κοινότητα Πόρου της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων από τις 08-10-2019 και για όσο χρονικό 

διάστημα συνεχίζουν αυτά. 

50. Το Μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων 

έργου - μέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές όπως έχει καταρτιστεί από τον πρώην Δήμο Κεφαλλονιάς για το έτος 

2019. 

51. Την αριθ. πρωτ. 36366/31-12-2018, οικονομική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών 

Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων. 

52. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και Ν 4625/2019, εκτός 

των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση 

53. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) είναι 

Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου,  αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 

και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με 

την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την παρ. 2  του άρθρου 

58,   όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                    

Μισθώνουμε το κάτωθι ιδιωτικό μηχάνημα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

 

Στην Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ- ΠΡΟΝΝΩΝ, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 082953495, ΔΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 

Τιμ. 
Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 

Μέτρ.  

ώρες  

(h)  

Τιμή  

Μον.  

(€/h) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

1 15 

Εργασίες απομάκρυνσης φερτών 

υλικών με χρησιμοποίηση  

Εκσκαφέα - Φορτωτή ελαστικοφόρου 

με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 15 525,00 

2 24 
Εργασίες μεταφοράς φερτών υλικών με 

χρησιμοποίηση  
h 35,00 10 350,00 
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Φορτηγού ανατρεπόμενου ωφελίμου 

φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn 

    Σύνολο: 875,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 210,00 

    Συνολική Δαπάνη: 1085,00 

    

    Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ως αρμόδια υπηρεσία.   

    H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισμού του 

έτους 2019. 

    Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αμέσως επομένη Οικονομική 

Επιτροπή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

                                                                                                                                    
                                                                                                               

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  

καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολο τους, των αρίθμ. 20/1010/16-09-

2019, 55/2397/07-10-19 και 57/2456/08-10-19 αποφάσεων του για την απευθείας 

ανάθεση μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στις 

14/09/2019 και από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - καταιγίδες) στις 4 

και 8/10/2019. 

 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος - Παπαδάτος Νικόλαος - 

Μιχαλάτου  Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος - Μινέτος Διονύσιος και 

Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 

4635/2019. 

• την με αρίθμ. πρωτ. 4051/30-10-2019 εισήγηση της  Τεχνικής  Υπηρεσίας . 

• το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων) 

• Τις αρίθμ. 20/1010/16-09-2019, 55/2397/07-10-19 και 57/2456/08-10-19 

αποφάσεις Δημάρχου και 

•  την εισήγηση του Προέδρου 

 

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει  στο σύνολο τους, τις αρίθμ. 20/1010/16-09-2019, 55/2397/07-10-19 και 

57/2456/08-10-19 αποφάσεις  του Δημάρχου Αργοστολίου  για την απευθείας 

ανάθεση μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στις 
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14/09/2019 και από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - καταιγίδες) στις 4 

και 8/10/2019. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   9/2019                                                                ΑΔΑ: ΩΠΒΘ46ΜΓΤΤ-8ΛΑ 

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  

Δήμου Αργοστολίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  

βάσει του Ν.4412/16 

 

O Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος   συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση,  

εισηγούμενος το  2ο θέμα  ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών Προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών Δήμου Κεφαλλονιάς (σύμφωνα με 

τον Ν. 4412/2016)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 31-10-2019 εισήγηση της  

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 

κ. Σοφίας Κουστουμπάρδης η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

Σύμφωνα με την περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 3 παρ. θ, προβλέπεται 

μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη 

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξεις Κλ. Προλ. Ελ. 

VII Τμ. 138/2014, 191, 75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί 

να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, 

ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και 

αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) 

«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) 

Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2019 βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 221 αυτού.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι: 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 

διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή 
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περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η 

ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων 

σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται 

και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της 

παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η 

λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με 

τα ανωτέρω.» 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση 

και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.» 

Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι στην σύνθεση των γνωμοδοτικών 

οργάνων μετέχει υποχρεωτικά μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, όμως μέχρι και 

σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

της παρ. 11γ του άρθρου 221 με την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο. Για το λόγο 

αυτό είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωμοδοτικών οργάνων 

του άρθρου 221 δεν θα γίνει με τη συμμετοχή πιστοποιημένου μέλους. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, 

ορίζεται ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4024/2011 (A' 226)»  

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των 

μελών μετά από κλήρωση.  

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από την περ. ε της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής ή πενταμελής. 

Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 

2019 κρίνεται σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους που 

υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση 

εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να 

διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω 

συλλογικού οργάνου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16 σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344, σύμφωνα 

με την ακόλουθη πρόταση, έχοντας υπόψη τα ασυμβίβαστα και κωλύματα των υπαλλήλων 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από τους:  

- Δανελάτο Σπυρίδων, μόνιμο υπάλληλο, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων 

Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναπληρούμενο από την Μπενετάτου 

Ελένη, μόνιμο υπάλληλο, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  
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- Παυλάτος Σίμων μόνιμο υπάλληλο, ΔΕ Διοικητικών, Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, αναπληρούμενο από την Στεφανίτση Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλο, 

Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

- Παπαδάτο Γιώργο, ΙΔΑΧ υπάλληλο Δ.Ε. Τεχνικό, Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, αναπληρούμενο από την Παπαχρήστου Αδαμαντία, ΙΔΑΧ υπάλληλο, 

Δ.Ε. Διοικητικών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Ο Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής σύμφωνα με την εισήγηση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας για τα ‘έτη 2019 & 2020.  

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος-Παπαδάτος Νικόλαος - Μιχαλάτου  

Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος - Μινέτος Διονύσιος και Βαλλιανάτος Ανδρόνικος 

Νικόλαος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

• τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

• το άρθρο 22 του  Ν 4412/2016  

• το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων). 

• την από 31-10-2019 εισήγηση της  Αρμόδιας   Υπηρεσίας  και  

•  την εισήγηση του Προέδρου 

   

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης 

Προσφορών,  Δήμου Αργοστολίου  σύμφωνα με τον Ν 4412/2016  για τα Έτη 2019 -2020 

όπως παρακάτω. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Δανελάτος Σπυρίδων, μόνιμος υπάλληλος, Τ.Ε Τεχνολόγων Μηχανολόγων 

Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2. Παυλάτος Σίμων μόνιμος υπάλληλος, Δ. Ε Διοικητικών, Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών.  

3. Παπαδάτος Γιώργος, Ι Δ Α Χ  υπάλληλος Δ.Ε. Τεχνικό, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Μπενετάτου Ελένη, μόνιμη υπάλληλος, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2. Στεφανίτση Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλος, Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού, Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών. 

3. Παπαχρήστου Αδαμαντία, Ι Δ Α Χ υπάλληλος, Δ.Ε. Διοικητικών, Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Δανελάτος Σπυρίδων  με αναπληρώτρια την κ. 

Μπενετάτου Ελένη . 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    10/2019                                                             ΑΔΑ: Ω7Υ246ΜΓΤΤ-ΘΞΑ 
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Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  Υπηρεσιών (γενικών, κοινωνικών και 

άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών Δήμου Κεφαλλονιάς  (σύμφωνα με τον Ν 

4412/2016) 

 

O  Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας  συνεδρίαση, εισηγούμενος 

το  3
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  

Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών Δήμου 

Κεφαλλονιάς  ( σύμφωνα με τον Ν 4412/2016)»  , έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 30-

10-2019 εισήγηση  της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού, 

Λογιστηρίου & Προμηθειών κ. Σοφίας Κουστουμπάρδη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών (γενικών, κοινωνικών 

και άλλων ειδικών) και αξιολόγησης προσφορών Δήμου Αργοστολίου για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/16 

 

Σύμφωνα με την περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 3 παρ. θ, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, 

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου 

ή δημόσιους υπαλλήλους. 

 

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξεις Κλ. Προλ. Ελ. VII 

Τμ. 138/2014, 191, 75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να 

υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, 

ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και 

αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες 

συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) Δήμου 

Αργοστολίου για το έτος 2019 βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 221 αυτού.  

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι: 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν 

προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
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Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε 

ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε 

ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή 

συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»  

 

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της 

παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η 

λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με 

τα ανωτέρω.» 

 

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και 

τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του ως άνω νόμου.» 

 

Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι στην σύνθεση των γνωμοδοτικών 

οργάνων μετέχει υποχρεωτικά μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, όμως μέχρι και 

σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

της παρ. 11γ του άρθρου 221 με την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο. Για το λόγο 

αυτό είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωμοδοτικών οργάνων 

του άρθρου 221 δεν θα γίνει με τη συμμετοχή πιστοποιημένου μέλους. 

 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, 

ορίζεται ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4024/2011 (A' 226)»  

 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών 

μετά από κλήρωση.  

 

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από την περ. ε της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής ή πενταμελής. 

 

Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών για το έτος 2019 κρίνεται σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι 

αποτελούμενη από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον 

φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση 

εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να 

διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω 

συλλογικού οργάνου.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16 σε κάθε περίπτωση μέχρι 

και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344, σύμφωνα με την ακόλουθη 

πρόταση, έχοντας υπόψη τα ασυμβίβαστα και κωλύματα των υπαλλήλων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από τους:  

 

• Δανελάτο Σπυρίδων, μόνιμο υπάλληλο, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναπληρούμενο από τον Στουπά Δημήτριο, μόνιμο 

υπάλληλο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

• Στεφανίτση Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλο, Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού, Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών αναπληρούμενη από τον Παυλάτο Σίμων μόνιμο υπάλληλο, 

ΔΕ Διοικητικών, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

• Παπαχρήστου Αδαμαντία, ΙΔΑΧ υπάλληλο, Δ.Ε. Διοικητικών, Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, αναπληρούμενη από τον Παπαδάτο Γιώργο, ΙΔΑΧ υπάλληλο, Δ.Ε. 

Τεχνικό, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

                                                                                                                                  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής για τα έτη 2019 & 

2020 όπως παρακάτω:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

Στουπά Δημήτριο - Στεφανίτση Ευαγγελία  και Παπαχρήστου Αδαμαντία  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

Δανελάτο Σπυρίδων - Παυλάτο Σίμων και Παπαδάτο Γιώργο 

 

Πρόεδρος προτείνεται να οριστεί  ο κ. Στουπάς Δημήτριος με αναπληρωτή τον κ. 

Δανελάτο Σπυρίδωνα. 

 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος - Παπαδάτος 

Νικόλαος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος - Μινέτος Διονύσιος και 

Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

• τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 

4635/2019. 

• Το άρθρο 22 του Ν 4412/2016  

• το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων). 

• την από 31-10-2019 εισήγηση της  Αρμόδιας   Υπηρεσίας  και  

•  την εισήγηση του Προέδρου 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 45 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών (γενικών, κοινωνικών 

και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών Δήμου Κεφαλλονιάς ( σύμφωνα με 

τον Ν 4412/2016 για τα έτη 2019 -2020  όπως παρακάτω:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Στουπά Δημήτριο, μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δ/νσης        

Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Στεφανίτση Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλο, Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού,                  

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

3. Παπαχρήστου Αδαμαντία, ΙΔΑΧ υπάλληλο, Δ.Ε. Διοικητικών, Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

          1.  Δανελάτο Σπυρίδων, μόνιμο υπάλληλο, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων 

Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

    2.   Παυλάτο Σίμων μόνιμο υπάλληλο, ΔΕ Διοικητικών, Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

    3.  Παπαδάτο Γιώργο, ΙΔΑΧ υπάλληλο, Δ.Ε. Τεχνικό, Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Στουπάς Δημήτριος με αναπληρωτή τον κ. 

Δανελάτο Σπυρίδωνα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  11/2019                                                  ΑΔΑ: 6Ι0346ΜΓΤΤ-ΙΘΘ 

Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αγωγής περί διόρθωσης  

αρχικών κτηματολογικών εγγράφων 

 

Ο   Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούμενος  

το  4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αγωγής περί 

διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγράφων» θέτει υπόψη των Μελών της 

Επιτροπής την  4/18-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 

64Υ446ΜΓΤΤ-0Ι5 )σύμφωνα  με την οποία  δικηγόρος για την εν λόγω υπόθεση θα 

οριστεί από κατάλογο που θα αποστείλει μετά από αίτημα του Δήμου μας ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Κεφαλληνίας : 

  

Με την αριθμ. πρωτ.  3633/23-10-2019  πρόσκληση ενδιαφέροντος  της 

Οικονομικής Επιτροπής, ζητήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κεφαλληνίας 

σχετικός κατάλογος ενδιαφερόμενων δικηγόρων που επιθυμούν να συνεργαστούν  

και να αναλάβουν υποθέσεις του Δήμου μας που  λόγω  αυξημένων υπηρεσιακών 

υποχρεώσεων της επί Παγία αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου δεν υπάρχει 

δυνατότητα διεκπεραίωσης. 

 

Με το αριθμ. πρωτ. 4862/11-11-2019  απαντητικό  έγγραφο  του Προέδρου του 

Δικηγορικού Συλλόγου κ. Σάββα Σαββαόγλου ,τα   με αλφαβητική σειρά Μέλη του 

Συλλόγου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον αναλυτικά έχουν ως εξής:   

 

                     1. Αναστασιάδου Ευτυχία 
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                     2. Βαγγελάτου Σπυριδούλα 

                     3. Γαλιατσάτου Ειρήνη 

                     4. Δελλαπόρτα Ελένη 

                     5. Θεοδωρακάτου Γερασιμούλα 

                     6. Καβαλλιεράτου Μαριάντελα 

                     7. Καλαφάτη Ελένη 

                     8. Καλογηράτου Μαριέττα 

                     9. Καππάτου Λίλα –Ολίβια 

                    10. Κατάνια- Παυλάτου Μαριάνθη 

                    11. Κοκκόση Κωνσταντίνα 

                    12. Κούρκουλος Αλέξανδρος 

  

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  

καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

 

Ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Αναστασιάδου 

Ευτυχίας  για την άσκηση αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στους 

κτηματολογικούς πίνακες και τα κτηματολογικά διαγράμματα του Ελληνικού 

Δημοσίου για την περιοχή των Κομποθεκράτων,  εφόσον  ο δημοτικός δρόμος που 

εμφαίνεται στο αριθ. Τ1 διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του πρώην  Δήμου Κεφαλλονιάς δεν έχει καταχωρηθεί ως ειδική έκταση 

και εσφαλμένα αποδίδεται στις όμορες αυτού ιδιοκτησίες, ενώ αποτελεί περιουσία 

του Δήμου Αργοστολίου ως διάδοχος του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς. 

 

Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές (βάσει του 

γραμματίου προείσπραξης). 

 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος - Παπαδάτος Νικόλαος - 

Μιχαλάτου  Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος - Μινέτος Διονύσιος & Βαλλιανάτος 

Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

• τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019. 

• το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων). 

• την  4/18-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 64Υ446ΜΓΤΤ-

0Ι5 ) 

• την αριθμ. 319/2019 πρόταση ανάληψης Υποχρέωσης 

• την αριθμ. πρωτ. 3633/23-10-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου 

Αργοστολίου 

• το με αριθ. πρωτ. 4862/11-11-2019 απαντητικό κατάλογο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Κεφαλληνίας  

• την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Ορίζει την   Δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ευτυχία  Αναστασιάδου για την άσκηση αγωγής  

διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στους κτηματολογικούς πίνακες και τα κτηματολογικά 

διαγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου για την περιοχή των Κομποθεκράτων,  εφόσον  ο 

δημοτικός δρόμος που εμφαίνεται στο αριθ. Τ1 διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του πρώην  Δήμου Κεφαλλονιάς δεν έχει καταχωρηθεί ως ειδική έκταση 

και εσφαλμένα αποδίδεται στις όμορες αυτού ιδιοκτησίες, ενώ αποτελεί περιουσία του Δήμου 

Αργοστολίου ως διάδοχος του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς. 

2. Η αμοιβή  του  δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές (βάσει του γραμματίου 

προείσπραξης). 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  12/2019                                                   ΑΔΑ: 6ΚΩ246ΜΓΤΤ-Ρ1Ρ 
Έγκριση της  212 /5-08-2019 απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας –Ιθάκης (περί 2
ης

 τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2019). 
 

O Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση, 

εισηγούμενος  το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση της  212 /5-08-2019 

απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Κεφαλληνίας –Ιθάκης (περί 2
ης

 τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019)» 

θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 

Σύμφωνα με τον Ν 4623/2019  όπως συμπληρώθηκε με τον Ν 4635/2019, η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των προϋπολογισμών - 

ισολογισμών και απολογισμών  των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και εκθέσεων 

πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου μας. 

Παρακαλείστε για την έγκριση της 212/05-08-2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης (ΑΔΑ: 

ΨΡΤΗΟΡΗ0-ΨΜΒ) (περί 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οι. Έτους 2019 ) 

όπως μας διαβιβάστηκε στις 07-11-2019 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ 

                                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 8/5-8-19 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης 

                                                                               Αριθ. Αποφ. 212/19  

ΘΕΜΑ: 2
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

Στο Αργοστόλι, σήμερα 5 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιας και Ιθάκης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης», ύστερα από την 

αρ. οικ. 2309/29-7-19 και 2328/30-7-19 προσκλήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που επιδόθηκαν νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

πέντε (5) και ονομαστικά: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μοσχονάς Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαράλαμπος Ζαχαράτος, Μέλος Δ.Σ. 

2. Πετράτος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  2. Κολοβού Παναγιώτα, Μέλος Δ.Σ. 

3. Λυκούδης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. 3. Δεστούνης Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ. 

6. Στανίτσας Διονύσης, Μέλος Δ.Σ.  

5. Φιαμπόλης Στέφανος, Μέλος Δ.Σ.  

4. Λιβιτσάνης Αθανάσιος, αν.Μέλος Δ.Σ  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. Σπυριδούλα Παπαδάτου για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέφερε ότι πρέπει να γίνει η 2
η
 

τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την αναμόρφωση κωδικών εξόδων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.Για τον λόγο αυτό τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 

2019 ως κάτωθι: 

1. Στον Κ.Α. των εξόδων 70.7336.21 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 έχουμε γράψει 

πίστωσηκατόπιν της 1
ης

 τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ποσό 212.049,36 ευρώ. 

Επειδή εκ παραδρομής το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την πληρωμή της αναδόχου εταιρείας 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ αναμορφώνουμε τον κωδικό αυτό με ποσό 90.000,00ευρώ μεταφέροντας πίστωση 

μέσω του αποθεματικού από τους κωδικούς: α) 70.7336.02 ποσό 45.000,00 ευρώ για εργασίες 

συντήρησης στον χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων στο λιμάνι της Πεσσάδας και β) 70.7336.03 

ποσό 45.000,00 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης στο λιμάνι της Πεσσάδας και συγκεκριμένα στον 

χώρο πρόσβασης του ferryboat διότι δεν θα χρειασθούν μέχρι τέλους του έτους τα ποσά αυτά λόγω 

μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών. 

2. Στον Κ.Α. των εξόδων 00.6495.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 έχουμε γράψει 

πίστωση ποσού 10.000,00 ευρώ για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. Ενόψει των απαιτήσεων που 

έχουν προκύψει στα λιμάνια αρμοδιότητάς μας το ποσό που έχουμε προϋπολογίσει δεν επαρκεί, για 

τον λόγο αυτό ενισχύουμε τον κωδικό αυτό μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω του 

αποθεματικού από τον Κ.Α. 70.6261.02 ποσού 7.000,00 ευρώ συντήρηση και επισκευή του κτιρίου 

του Λ.Χ. Ιθάκης λόγω σεισμού επειδή μέχρι τέλους του έτους δεν θα διατεθεί το υπόλοιπο ποσό που 

υπάρχει σε αυτόν τον κωδικό. 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 

ΕΣΟΔΑ 2.624.165,85 ΕΥΡΩ 

ΕΞΟΔΑ 2.624.165,85 ΕΥΡΩ 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά προτείνοντας την 2
η
 τροποποίηση 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 όπως ανωτέρω. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη τροποποίησης 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 2
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 στην κατηγορία των εξόδων και 

διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις ως εξής: 

 

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑ-

ΒΟΛΩΝ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙ-ΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019  

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑ-ΣΗΣ 212/2019 2
η
 ΤΡΟΠΟΠΟΙ-

ΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣ-ΜΟΥ 

 

Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΠΡΟΗΓ. 

ΤΡΟΠ/ΣΕΙΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗ 

70.7336.21 337.735,18 212.049,36 90.000,00 - 302.049,36 

70.7336.02 60.000,00 - - 45.000,00 15.000,00 

70.7336.03 60.000,00 - - 45.000,00 15.000,00 

00.6495.01 10.000,00 - 7.000,00 - 17.000,00 

70.6261.02 14.954,95 - - 7.000,00 7.954,95 

 

ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 0 760.963,72 760.963,72 

ΕΚΤΑΚΤΑ 1 7.410,00 7.410,00 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 2 166.750,00 166.750,00 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 

3 33.129,57 33.129,57 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

4 195.841,00 195.841,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

5 1.855.732,11 1.460.071,56 

 

ΕΞΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 586.283,55 572.732,68 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

10 325.176,00 357.276,20 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 2.074.241,85 1.660.031,97 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 34.125,00 34.125,00 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.019.826,40 2.624.165,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.019.826,40 2.624.165,85 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως 

ακολούθως. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 212/19. 

Ο Πρόεδρος                           Ο Αντιπρόεδρος                                                           Τα μέλη 

Τ. Υπογραφή                            Τ. Υπογραφή                                                            Τ. Υπογραφές 

                                                               Ακριβές Απόσπασμα 

                                                              Αργοστόλι, 8/8/19 

                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                           Αλέξανδρος Μοσχονάς 

   

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 

Την εισήγηση του Προέδρου   ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος - Παπαδάτος 

Νικόλαος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος - Μινέτος Διονύσιος & 

Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

• τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 

και τον Ν 4635/2019. 

• τις διατάξεις του Ν 4412/2016  

• το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων). 

• Την  αρίθμ. 212/5-08-2019 απόφαση  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Κεφαλληνίας – Ιθάκης(ΑΔΑ: ΨΡΤΗΟΡΗ0-ΨΜΒ)   & 

• την εισήγηση του Προέδρου: 
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ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει στο σύνολό της την αρίθμ. 212/5-08-2019 απόφαση  του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης (ΑΔΑ: 

ΨΡΤΗΟΡΗ0-ΨΜΒ)   περί 2
ης

 τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού   

Έτους 2019. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  13/2019                                            ΑΔΑ:601Κ46ΜΓΤΤ-ΛΚ0 

 Έγκριση της  218/25-09-2019 απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας  & Ιθάκης (περί 3
ης

 τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2019). 

 

O Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση 

εισηγούμενος  το 6
ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση της 218/25-09-2019 

απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Κεφαλληνίας –Ιθάκης (περί 3
ης

 τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019)» 

θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

Σύμφωνα με τον Ν 4623/2019  όπως συμπληρώθηκε με τον Ν 4635/2019, η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των προϋπολογισμών-

ισολογισμών και απολογισμών,  των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και εκθέσεων 

πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου μας. 

Παρακαλείστε για την έγκριση της 218/25-09-2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας –Ιθάκης 

(ΑΔΑ:6Κ7ΗΟΡΗ0-63Φ) (περί 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οι. Έτους 2019 

) όπως μας διαβιβάστηκε στις 7-11-2019 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ 

                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 10/25-9-19 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης 

 

Αριθ. Αποφ. 218/19  

 

ΘΕΜΑ: 3
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 

 

Στο Βαθύ, σήμερα 25Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Γραφείο του 

Δημαρχείου Ιθάκης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν.Π. 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης», ύστερα από την αρ. οικ. 2798/20-9-19 πρόσκληση 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

πέντε (5) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μοσχονάς Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαράλαμπος Ζαχαράτος, Μέλος Δ.Σ. 
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2. Πετράτος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  2. Κολοβού Παναγιώτα, Μέλος Δ.Σ. 

3. Στανίτσας Διονύσης, Μέλος Δ.Σ. 3. Δεστούνης Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ. 

4. Φιαμπόλης Στέφανος, Μέλος Δ.Σ. 4. Λυκούδης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. 

5. Λιβιτσάνης Αθανάσιος, αν.Μέλος Δ.Σ  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. ΜαρκέλαΠαβούρη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου θέμα σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019και ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητηθεί ως κατεπείγον. 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/10 ομόφωνα 

αποφασίζει να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε αναλυτικά ότι πρέπει να γίνει η 3
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 για την ένταξη σε αυτόν νέων κωδικών. 

Για τον λόγο αυτό τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι: 

 

1. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 70.7336.26 για επισκευή παραλιακού δρόμου (Σπύρου Ράζου) στο ύψος του ΚΠΕ 

Ιθάκης, ποσού 3.100,00 ευρώ με ΦΠΑ, μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού 

από τον Κ.Α. 70.7336.09 επέκταση φωτισμού από Ταμπακαριό έως Μαρίνα Ιθάκης με 

πεζοδρόμηση, διότι δεν έχει συνταχθεί μελέτη και δεν θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλους του 

έτους. 

2. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 70.7135.16 για προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών για την Ιθάκη, ποσού 

5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 

70.7336.09 επέκταση φωτισμού από Ταμπακαριό έως Μαρίνα Ιθάκης με πεζοδρόμηση, διότι 

δεν έχει συνταχθεί μελέτη και δεν θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλους του έτους. 

3. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 70.7135.17 για προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Ιθάκη, ποσού 

10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 

70.7336.09 επέκταση φωτισμού από Ταμπακαριό έως Μαρίνα Ιθάκης με πεζοδρόμηση, διότι 

δεν έχει συνταχθεί μελέτη και δεν θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλους του έτους. 

4. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 70.7135.18 για προμήθεια υλικών και εργασία προς αποκατάσταση φωτισμού 

στο μπαστούνι της μαρίνας του φωτισμού από το λιμεναρχείο έως το λουτρό και το 

αλιευτικό καταφύγιο στην παραλιακή ζώνη Σάμης, ποσού 10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 

70.7335.11αποκατάσταση βλαβών Πόρου, διότι δεν θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλους του 

έτους. 

5. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 70.7135.19 για προμήθεια και αντικατάσταση εξαρτημάτων των κιβωτίων 

ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών (pillars) στο μπαστούνι Αργοστολίου, ποσού 

9.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 

70.7335.11 αποκατάσταση βλαβών Πόρου, διότι δεν θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλους του 

έτους. 

6. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 70.7336.27 για καθαρισμό από φερτά υλικά της λιμενολεκάνης στο 

αγκυροβόλιο του Πόρου, ποσού 5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 70.7335.11 αποκατάσταση βλαβών Πόρου, διότι δεν θα 

δημοπρατηθεί μέχρι τέλους του έτους. 

7. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 00.6726.01 για εισφορά υπέρ ΕΛΟΑΝ 3%, ποσού 200,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 70.7336.07 μαγνητικές 

πύλες ελέγχου, διότι δεν θα υλοποιηθεί η δαπάνη μέχρι τέλους του έτους. 
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8. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 00.6726.02 για εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5%, ποσού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 70.7336.07 μαγνητικές 

πύλες ελέγχου, διότι δεν θα υλοποιηθεί η δαπάνη μέχρι τέλους του έτους. 

9. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 00.6726.03 για εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 3%, ποσού 3.500,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 70.7336.07 μαγνητικές 

πύλες ελέγχου, διότι δεν θα υλοποιηθεί η δαπάνη μέχρι τέλους του έτους. 

10. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εγγράφουμε πίστωση σε νέο κωδικό 

των εξόδων 00.6726.04 για εισφορά υπέρ ΡΑΛ 0,2%, ποσού 2.500,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 70.7336.14 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λιμένος Φισκάρδου, διότι δεν θα δημοπρατηθεί μέχρι 

τέλους του έτους. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 

ΕΣΟΔΑ 2.624.165,85 ευρώ 

ΕΞΟΔΑ 2.624.165,85 ευρώ 

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά προτείνοντας την 3
η
 τροποποίηση 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 όπως ανωτέρω. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη τροποποίησης 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την 3
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 στην κατηγορία των εξόδων και 

διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις ως εξής: 

 

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑ-

ΒΟΛΩΝ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙ-ΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019  

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑ-ΣΗΣ 218/2019 3
η
 ΤΡΟΠΟΠΟΙ-

ΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣ-ΜΟΥ 

 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓ. 

ΤΡΟΠ/ΣΕΙΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗ 

70.7336.26 - - 3.100,00 - 3.100,00 

70.7135.16 - - 5.000,00 - 5.000,00 

70.7135.17 - - 10.000,00 - 10.000,00 

70.7336.09 95.000,00 -49.062,37 - -18.100,00 27.837,63 

70.7135.18 - - 10.000,00 - 10.000,00 

70.7135.19 - - 9.000,00 - 9.000,00 

70.7336.27 - - 5.000,00 - 5.000,00 

70.7335.11 27.723,58 - - -24.000,00 3.723,58 
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00.6726.01 - - 200,00 - 200,00 

00.6726.02 - - 12.000,00 - 12.000,00 

00.6726.03 - - 3.500,00 - 3.500,00 

70.7336.07 16.000,00 - - -15.700,00 300,00 

00.6726.04 - - 2.500,00 - 2.500,00 

70.7336.14 38.575,55 -30.000,00 - -2.500,00 6.075,55 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 0 760.963,72 760.963,72 

ΕΚΤΑΚΤΑ 1 7.410,00 7.410,00 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 2 166.750,00 166.750,00 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3 33.129,57 33.129,57 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

4 195.841,00 195.841,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

5 1.855.732,11 1.460.071,56 

 

ΕΞΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 586.283,55 590.932,68 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

10 325.176,00 357.276,20 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 2.074.241,85 1.641.831,97 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 34.125,00 34.125,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.019.826,40 2.624.165,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.019.826,40 2.624.165,85 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως 

ακολούθως. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 218/19. 
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Ο Πρόεδρος                               Ο Αντιπρόεδρος                                                              Τα μέλη 

Τ. Υπογραφή                                 Τ. Υπογραφή                                                        Τ. Υπογραφές 

                                               Ακριβές Απόσπασμα 

                                               Αργοστόλι, 26/9/19 

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

                                             Αλέξανδρος Μοσχονάς 

   

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 Την εισήγηση του Προέδρου   ψηφίζουν: Θεόφιλος Μιχαλάτος - Παπαδάτος 

Νικόλαος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία – Γαβριελάτος Αργύριος - Μινέτος Διονύσιος & 

Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

• τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 

το Ν 4635/2019 

• το άρθρο 154 του Ν 4600/2019 (περί σύστασης νέων Δήμων) 

• την  αρίθμ. 218/25-09-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (ΑΔΑ:6Κ7ΗΟΡΗ0-

63Φ) 

• την εισήγηση του Προέδρου: 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει στο σύνολό της την αρίθμ. 218/25-09-2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

(ΑΔΑ:6Κ7ΗΟΡΗ0-63Φ)   περί 3
ης

 τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού   

έτους 2019. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 

ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 

 

 


