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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                                   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 

28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο:  2671360154 

Fax:  2671022572                                                           

 

                                                                                                                                                           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της  4
ης 

  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αργοστολίου την  26
η
 Φεβρουαρίου  2020.  

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  26
η
  Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη   

και ώρα 13:00  συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου 

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

3476/25-02-2020 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 133Α/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   τέσσερα   (4) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (Αντιπρόεδρος)                                   ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                      

2.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                                ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                

3.ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληρωματικό Μέλος)                   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                 

4. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (αναπληρωματικό Μέλος)      ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                                           

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο  Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Νικόλαος 

Φραντζής.                                   
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  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  20 /2020                                                ΑΔΑ:6Υ8Ψ46ΜΓΤΤ-Δ5Π 

Παραχώρηση των  με αριθ. κυκλοφορίας   ΚΗΙ 8906  φορτηγού αυτοκινήτου και   

Μ Ε 93628  μηχανήματος  έργου , στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –

Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς . 

                               

Ο  Προεδρεύων  Αντιπρόεδρος κ. Νικολαος Παπαδάτος  κηρύσσοντας την έναρξη 

της συνεδρίασης  αναφέρει στα Μέλη  της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

Με την με αριθ. πρωτ. 3476/25-02-2020 Πρόσκληση του Προέδρου ,καλεστήκατε 

για την σύγκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης προκειμένου να συζητήσουμε και να 

πάρουμε απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Παραχώρηση 

των  με αριθ. κυκλοφορίας   ΚΗΙ 8906  φορτηγού αυτοκινήτου και   ΜΕ 93628  

μηχανήματος  έργου , στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Δήμου 

Κεφαλλονιάς ».  

  Παρακαλείστε για τον ορισμό     της παρούσας συνεδρίασης  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

διότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.3365/24-02-2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς  τα ως 

άνω οχήματα του Δήμου μας είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση άμεσων 

αναγκών της Επιχείρησης μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού  του οικ. έτους 

2020. 

 

Τον ορισμό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν : Παπαδάτος Νικόλαος  

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Βαλλιανάτος Ανδρόνικος  Νικόλαος- Ματιάτος Σπυρίδωνας. 

 

Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

Η ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς αυτή τη στιγμή δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ως εκ 

τούτου δεν μπορεί να συνεργαστεί με ιδιώτη εκσκαφέα προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις βλάβες της στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Δεδομένου ότι: 
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1. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ.3365/24-02-2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς μας ζητείται  

η παραχώρηση    των  με αριθ. κυκλοφορίας   ΚΗΙ 8906  φορτηγού αυτοκινήτου και  

του  ΜΕ 93628  μηχανήματος  έργου  στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –

Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού της. 

2. Είναι θέμα λίγων ημερών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης 

του προϋπολογισμού της και  

3. Είναι άμεση ανάγκη να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης ΔΕ Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων και 

Ομαλών. 

Και λαμβάνοντας υπόψη : 

 α) το άρθρο 72 του  Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν 

4623/2019 (περί παραχώρησης εγκαταστάσεων ,εξοπλισμού και μέσων προς τις 

κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ.4 του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων)και 

 β) το αριθ. πρωτ.3365/24-02-2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς 

 

Προτείνεται η παραχώρηση    των  με αριθ. κυκλοφορίας   ΚΗΙ 8906  φορτηγού 

αυτοκινήτου και  του  ΜΕ 93628  μηχανήματος  έργου  στην Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς από σήμερα μέχρι και τις 11 Μαρτίου 

2020, 

 

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

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Την πρόταση  του Αντιπροέδρου   ψηφίζουν : Παπαδάτος Νικόλαος-  Μιχαλάτου  

Κρυσταλία - Ματιάτος Σπυρίδων –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. 
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 το αρ. πρωτ.3365/24-02-2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς   

 την εισήγηση   του Αντιπροέδρου 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

        Την  παραχώρηση   των  με αριθ. κυκλοφορίας   ΚΗΙ 8906  φορτηγού 

αυτοκινήτου και  του  ΜΕ 93628  μηχανήματος  έργου  του Δήμου Αργοστολίου  

στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Δήμου Κεφαλλονιάς, από 

σήμερα μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2020. 

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η ΔΕΥΑ καθίσταται υπεύθυνη για τον 

ανεφοδιασμό με καύσιμα των ανωτέρω οχημάτων καθώς και για την 

αποκατάσταση κάθε πιθανής ζημιάς. 

Η παραχώρηση είναι άνευ ανταλλάγματος.  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

                                                                                             ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                              

                                                                                                  ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                              

                                                                                        ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ     

       ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


