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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  5
ης 

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την 

5
η
 Μαρτίου  2020.  

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  5
η
  Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 

13:00 μεσημέρι , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου 

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

3709/28-02-2020  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 

133/A/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. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        

2.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                   ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                               

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

4. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                               

5. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

6. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό Μέλος)  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  21  /2020                                                ΑΔΑ: Ψ82Π46ΜΓΤΤ-535 

 

 Έγκριση της  18/18-02-2020 απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας  & Ιθάκης (περί έγκρισης 

Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020). 

 

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

συνεδρίασης και  αφού ανακοινώνει ότι το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση της 8/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α 

Κεφαλλονιάς ( περί έγκρισης Τεχνικού  Προγράμματος  έτους 2020)» και το 2
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 9/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Κεφαλλονιάς (περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ.   έτους 

2020)» αποσύρονται διότι η συζήτηση τους δεν ανήκει  στις  αρμοδιότητες  της 

Οικονομικής Επιτροπής ,  εισηγούμενος  το 3
ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης « 

Έγκριση της 18/18-02-2020 απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας –Ιθάκης (περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. έτους 

2020)» θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 

Σύμφωνα με την περίπτωση κ. ιν. παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν 3852/2010  όπως 

αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 3 του  Ν 4623/2019, από 9-08-2019 , 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 18/18-02-2020 (ΑΔΑ: Ω7Π6ΟΡΗ0-ΦΡΧ) 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Κεφαλληνίας –Ιθάκης  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 3/18-2-20 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

Ιθάκης 

 

Αριθ. Αποφ.   18/20 

ΘΕΜΑ: Εγκρίσεως  προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου 

Κεφαλληνίας- Ιθάκης  Οικ. Έτους 2020 
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Στο Αργοστόλι, σήμερα   18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο 

Γραφείο του Δημάρχου Αργοστολίου, στην πλατεία Βαλλιάνου, συνήλθε σε ειδική  

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης», ύστερα από την αρ. οικ. 273/14-2-20 προσκλήσεως 

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 δέκα πέντε  (15) 

μελών βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μιχαλάτος Θεόφιλος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μοσχονάς Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ. 

2. Μοσχονάς Μιχαήλ-Διονύσιος, Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

2.Γάκης Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ 

3. Σιούτης Αθανάσιος,  Μέλος Δ.Σ. 3. Ταφλαμπάς Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ. 

4. Μιχαλάτου Κρυσταλία. Μέλος Δ.Σ.  

5. Τρωϊάννος  Διονύσιος, Μέλος Δ.Σ.  

6. Κοκκόλης Τούλιος, αν. Μέλος Δ.Σ.  

7.Μοσχόπουλος Ανδρέας, Μέλος Δ.Σ  

8.Ντιουάνι Γάλεμπ, Μέλος Δ.Σ.  

9. Ποδαράς Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ.  

10. Σπαθής Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ.  

11. Φιαμπόλης Στέφανος, Μέλος Δ.Σ.  

12.Ραδίτσας Νικόλαος, αν. Μέλος Δ.Σ.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. Σπυριδούλα Παπαδάτου 

για την τήρηση των πρακτικών. 

      Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος  το    1
ο
  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του  συμβουλίου  σχέδιο  σύνταξης του 

προϋπολογισμού του  Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την 

επωνυμία     « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Κεφαλληνίας-Ιθάκης » για το Οικ. Έτος 

2020. 

Για την σύνταξη του σχεδίου ελήφθη υπόψη ο προγραμματισμός των έργων  για το 

έτος 2020, η πορεία και το στάδιο ολοκλήρωσης  των εγκεκριμένων μελετών  και 
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έργων και οι υποχρεώσεις εξόφλησης έργων  και προμηθειών παρελθόντων ετών 

καθώς και  οι προϋποθέσεις  που  θέτει η  αρ. 62885 /10-9-19εγκύκλιος 100 του Υπ. 

Εσωτερικών σχετικά με την παροχή οδηγιών  για την κατάρτιση  προϋπολογισμού  

έτους 2020. 

Ο Προϋπολογισμός του  ΔΛΤ προβλέπει  νέα έργα, εργασίες συντήρησης των 

υφιστάμενων λιμενικών  υποδομών και εγκαταστάσεων, εργασίες καθαριότητας,  

κάλυψη των παγίων,  πληρωμή των οφειλομένων  παρελθόντων  ετών. 

Tο σύνολο  των προϋπολογισθέντων εσόδων,  μαζί με το προβλεπόμενο Ταμειακό 

υπόλοιπο (1.111.969,43 ευρώ )  στις      31-12-2019  ανέρχεται στο ποσό των 

3.114.385,97  ευρώ   και το σύνολο των εξόδων μαζί με το αποθεματικό  ανέρχεται 

στο ποσό των 3.114.385,97  ευρώ . 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά, αναλύοντας  κατά Κ.Α.  

τον υπό έγκριση Προϋπολογισμό , προτείνοντας την έγκρισή του.  

Ο  κ. Ποδαράς   ζητά με κάθε ένδικο μέσο να ενεργοποιηθούν  οι μηχανισμοί  

είσπραξης των οφειλομένων  προηγουμένων ετών.Το  Συμβούλιο μετά από 

διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο του Προϋπολογισμού,  την 

εισήγηση του   Προέδρου, τα άρθρα 76 & 77 του Ν. 4172/13 , τον Ν. 3852/10,τον Ν 

3463/06 και την αριθμ. 62885 /10-9-19 εγκύκλιο 100 του Υπ. Εσωτερικών, το σχέδιο 

του Π/Υ οικ. έτους 2020, το τεχνικό πρόγραμμα οικ. έτους 2020,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης, Οικ. Έτους 2020,  σύμφωνα με τις  καταστάσεις εσόδων- 

εξόδων,  όπως επισυνάπτονται και αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

με γενικό  σύνολο  εσόδων (μαζί με το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο στις 31-12-

19)   τρία   εκατομμύρια  εκατόν  δέκα τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε  

ευρώ και ενενήντα  επτά  λεπτά     (3.114.385,97  €)  και γενικό σύνολο εξόδων  (μαζί 

με το αποθεματικό)  τρία  εκατομμύριαεκατόν  δέκα τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια 

ογδόντα πέντε  ευρώ και ενενήντα     επτά     λεπτά     (3.114.385,97  €). 

ΓΕΝΙΚΗ    ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.478.201,14  ΕΞΟΔΑ 3.097.404,34 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    524.215,40  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ      16.981,63 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1.111.969,43    
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

3.114.385,97    ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ 

3.114.385,97  

 

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

υπογράφεται ως ακολούθως.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  18/2020. 

 

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  - Μιχαλάτου  

Κρυσταλία   Λυκούδης Διονύσιος –Σπαθής  Σταύρος –Ματιάτος Σπυρίδων και 

Γαβριελάτος Αργύρης. 

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 

 την  αρίθμ. 18/18-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας & Ιθάκης  

 την αρ. 299/21-02-2020 Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (περί αξιολόγησης και σύμφωνης γνώμης του 

σχεδίου του Προϋπολογισμού 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)  

 την εισήγηση του Προέδρου: 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει στο σύνολό της την αρίθμ. 18/18-02-2020 (ΑΔΑ: Ω7Π6ΟΡΗ0-ΦΡΧ)  

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης (περί  έγκρισης του Προϋπολογισμού οικονομικού   έτους 

2020). 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22 /2020                                                      ΑΔΑ: ΩΩ1Ξ46ΜΓΤΤ-Δ6Τ 

  
Έγκριση της  19/18-02-2020 απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Κεφαλληνίας  & Ιθάκης (περί έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 

του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου ∆ράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020. 

 

 

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

εισηγούμενος  το 4
ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της  19/18-02-2020 απόφασης  

του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας  & Ιθάκης 

(περί έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου 

Πλαίσιου ∆ράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 

Σύμφωνα με την περίπτωση κ. ιν. παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν 3852/2010  όπως 

αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 3 του  Ν 4623/2019, από 9-08-2019 , 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 19/18-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΛΤΟΡΗ0-ΧΟΒ) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας –Ιθάκης  η οποία 

αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 3/18-2-20 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

 

Αριθ. Αποφ.   19/20 

ΘΕΜΑ: Εγκρίσεως πίνακα στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων Δημοτικού Λιμενικού  

Ταμείου Κεφαλληνίας- Ιθάκης του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου ∆ράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 

 

Στο Αργοστόλι, σήμερα   18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο 

Γραφείο του Δημάρχου Αργοστολίου, στην πλατεία Βαλλιάνου, συνήλθε σε ειδική  

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης», ύστερα από την αρ. οικ. 273/14-2-20 προσκλήσεως του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκαν νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., 
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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 δέκα πέντε  (15) μελών 

βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μιχαλάτος Θεόφιλος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μοσχονάς Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ. 

2. Μοσχονάς Μιχαήλ-Διονύσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2.Γάκης Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ 

3. Σιούτης Αθανάσιος,  Μέλος Δ.Σ. 3. Ταφλαμπάς Αλέξανδρος, Μέλος ΔΣ 

4. ΜιχαλάτουΚρυσταλία. Μέλος Δ.Σ.  

5. Τρωϊάννος  Διονύσιος, Μέλος Δ.Σ.  

6. ΚοκκόληςΤούλιος, αν. Μέλος Δ.Σ.  

7.Μοσχόπουλος Ανδρέας, Μέλος Δ.Σ  

8.Ντιουάνι Γάλεμπ, Μέλος Δ.Σ.  

9. Ποδαράς Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ.  

10. Σπαθής Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ.  

11. Φιαμπόλης Στέφανος, Μέλος Δ.Σ.  

12.Ραδίτσας Νικόλαος, αν. Μέλος Δ.Σ.  

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος  το   2
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του  

συμβουλίου  ότι  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με 

αριθμ. Πρωτ. 14065/9-4-2013, καθορίζεται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης» (ΟΠΔ) με το οποίο αποστέλλονται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ» τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των 

οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους στο 

Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ.  

Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-2-2013 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 450/Β/26-2-2013) 

δυνάμει του Ν.4111/2013, όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την 

παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) .  Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

αναφέρεται ότι θα πρέπει οι ΟΤΑ και τα Νομικά  τους Πρόσωπα, να καταρτίσουν πίνακα 

στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών, δηλαδή συνοπτική αποτύπωση του 

ετήσιου προϋπολογισμού, του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, του επιχειρησιακού 

προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης. 
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Στη συνέχεια εκδόθηκε η  ΚΥΑ 41273/15.10.2013  με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις 

της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «Καθορισμός διαδικασιών και 

κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την 

εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του 

ν.4111/2013», έτσι  ώστε να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την 

τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013. 

Σύμφωνα δε  με   την αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄)  καθορίστηκε  η 

διαδικασία Στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης 

των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα 

λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA. 

Σύμφωνα  με τα παραπάνω το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης  οφείλει να 

καταρτίσει και να ψηφίσει πίνακα περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Στόχος του πίνακα θα είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμoύ με σκοπό την 

επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και απολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες των 

Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, σε εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον πίνακα 

στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης  που καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με το προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2020 και ζητά 

την έγκριση του. 

Το  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 

18/25-1-2013), την 7261/22-2-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 

και Οικονομικών (ΦΕΚ 450/Β/26-2-2013),την υπ Z αρ. 5 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με αριθμ. Πρωτ. 14065/9-4-2013, την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 με την οποία τροποποιούνται 

οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β')  , την αριθμ. 

34574/05-07-2018 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄), τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης οικ. έτους 2020,  μετά από διαλογική 

συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει στο σύνολό του το σχέδιο  του πίνακα  Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Κεφαλληνίας- Ιθάκης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 

(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020,  όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

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

ως ακολούθως.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  19/2020. 
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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  - Μιχαλάτου  Κρυσταλία   

Λυκούδης Διονύσιος –Σπαθής  Σταύρος –Ματιάτος Σπυρίδων και Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

 

 

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 

 την  αρίθμ. 19/18-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας & Ιθάκης  

 την εισήγηση του Προέδρου: 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει στο σύνολό της την αρίθμ. 19/18-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΛΤΟΡΗ0-ΧΟΒ)  απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (περί  

έγκρισης του  πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020) και αναλυτικά : 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23 /2020                                          ΑΔΑ: 6ΨΓΓ46ΜΓΤΤ-ΜΟΚ 

 Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 

 

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

το 5
ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 

Σύμφωνα με το  άρθρου 72 του Ν 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του 

άρθρου 3 του  Ν 4623/2019, από 9-08-2019 , η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το 

ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού του Δήμου κάθε κατηγορίας.                

Για τον λόγο αυτό σας  παραθέτω την με αριθ. πρωτ. 3521/26-02-2020 σχετική εισήγηση 

της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ευτυχίας 

Παπαδάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη 

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

 

 

Βάσει της με αρ. πρωτ.: 11072/18-02-2020, εγκυκλίου  του Υπουργείου 

Εσωτερικών,με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 

2020στους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού & στα ΝΠΙΔ αυτών» οι  ΟΤΑ, καθώς και τα Νομικά τους 

Πρόσωπα, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά  τους για το τρέχον έτος, αξιολογώντας 

τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη 

περιστολής των κρατικών δαπανών. 

 

Στο Δήμο Αργοστολίου: 

Ενόψει της θερινής περιόδου όπου οι ανάγκες καθαριότητας είναι αυξημένες 

(τουριστική περιοχή, μεγάλη κίνηση επισκεπτών,)σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο 

Δήμος Αργοστολίου εκτίνεται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, είναι σαφές ότι απαιτείται 

η άμεση πλήρωση του προσωπικού αυτού, καθώς  οι ανάγκες της υπηρεσίας 

καθαριότητας δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, αλλά και η παραμονή των 
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απορριμμάτων στους δρόμους και η μη έγκαιρη αποκομιδή τους ενέχει κινδύνους για 

την υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.  

 

Ο Δήμος Αργοστολίου, για να καλύψει εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες των υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα τoυ τομέα καθαριότητας είναι αναγκαίο να προβεί στην 

πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας πέντε μηνών (έκαστος), ως κάτωθι: 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αργοστολίου 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 

Λειβαθούς 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 

ΕλείουΠρόννων 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 

Ομαλών 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

21 του Ν. 2190/94, όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.  

 

 -Στο μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου,  (ΦΕΚ με αρ. 3257/Β)όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου205 του Ν. 3584/07. 

 

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό οικ. 

έτους 2020: 

- Ο Κ.Α. Εξόδων 20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικάεπιδόματα)» με 

πίστωση ποσού 91.057,00 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. Εξόδων 20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού» με πίστωση ποσού 27.684,95 ευρώ. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4623/2019.  
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

Ο Πρόεδρος  προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν για την πρόσληψη  δεκαέξι (16) 

ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών 

(έκαστος),  προκειμένου να καλύφθούν οι  εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες των 

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, σύμφωνα με τον προτεινόμενο  

παραπάνω πίνακα  αρμόδιας Υπηρεσίας . 

 

 Την εισήγηση του Προέδρου   ψηφίζουν: Θεόφιλος Μιχαλάτος  - Μιχαλάτου  Κρυσταλία   

Λυκούδης Διονύσιος –Σπαθής  Σταύρος –Ματιάτος Σπυρίδων και Γαβριελάτος Αργύρης. 

 

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 

 την με αρ. πρωτ. 11072/18-02-2020, εγκυκλίο  του Υπουργείου Εσωτερικών 

 την με αριθ. πρωτ. 3521/26-02-2020 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

 την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών (έκαστος), για την  κάλυψη των  εποχικών  

και πρόσκαιρων  αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα τoυ τομέα 

καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου ,όπως παρακάτω: 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αργοστολίου 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 
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Λειβαθούς 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 

Ελείου-Πρόννων 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 

Ομαλών 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

21 του Ν. 2190/94, όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.  

 

 -Στο μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου,  (ΦΕΚ με αρ. 3257/Β)ό πως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου205 του Ν. 3584/07. 

 

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό οικ. 

έτους 2020: 

- Ο Κ.Α. Εξόδων 20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με 

πίστωση ποσού 91.057,00 ευρώ. 

- Ο Κ.Α. Εξόδων 20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού» με πίστωση ποσού 27.684,95 ευρώ. 

                                                     

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   24/2020                                                      ΑΔΑ:6ΙΛ546ΜΓΤΤ-Λ4Σ 

 Έγκριση της αριθ. 24/919/20-01-2020 απόφασης Δημάρχου (περί ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών σε δικαστικό επιμελητή). 

 

 O Πρόεδρος , Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση 

εισηγούμενος  το 6
ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της αριθ. 24/919/20-01-

2020 απόφασης Δημάρχου (περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε δικαστικό 

επιμελητή).»θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2  του  άρθρου 58 του Ν 3852/2010 «όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίζει για 

θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής . Στην περίπτωση 

αυτή οφείλει να υποβάλει την απόφαση του  προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση 

της.» 

Επειδή παρουσιάστηκε ανάγκη για  επείγουσα ανάθεση  σε δικαστικό επιμελητή 

προκειμένου  να  επιδοθούν  επτά αγωγές  στον Νομό Αττικής για την εκτέλεση 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής , εκδόθηκε η  αριθ. 24/919/20-01-2020 

απόφαση Δημάρχου και  αναλυτικά όπως παρακάτω. 
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Για τους παραπάνω λόγους παρακαλείστε για την έγκρισή της. 

 

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

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
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Την εισήγηση του Προέδρου   ψηφίζουν: Θεόφιλος  Μιχαλάτος  - Μιχαλάτου  Κρυσταλία   

Λυκούδης Διονύσιος –Σπαθής  Σταύρος –Ματιάτος Σπυρίδων και Γαβριελάτος Αργύρης. 

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 

 την αριθ. 24/919/20-01-2020 απόφαση  Δημάρχου  

 την 178/28-02-2020  απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 την εισήγηση του Προέδρου: 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει στο σύνολο της την αριθ. 24/919/20-01-2020 απόφαση  Δημάρχου (περί 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε δικαστικό επιμελητή). 

        

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25  /2020                                                    ΑΔΑ: 6ΧΖΛ46ΜΓΤΤ-ΜΡ2 

 Αποδοχή Δωρεάς πίνακα ζωγραφικής από  Μαρουδά Δημοσθένη.  

                                 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  7o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή Δωρεάς πίνακα 

ζωγραφικής» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 Την περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 που ορίζεται ότι 

μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή 

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

 

 Το αρ. 3702/28-02-2020  έγγραφο του κ. Μαρουδά Δημοσθένη σύμφωνα   με 

το οποίο  γνωστοποιεί  στο Δήμο  Αργοστολίου  την επιθυμία του  να δωρίσει  

στο Δήμο μας έναν πίνακα ζωγραφικής  διαστάσεων (0,90 Χ 1,10 ) με την 

ονομασία «Κούταβος»  εκφράζοντας συγχρόνως την επιθυμία  να εκτεθεί   

στην πινακοθήκη του Δήμου μας :  
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Προτείνεται η αποδοχή της παραπάνω Δωρεάς του κ. Μαρουδά Δημοσθένη . 

    

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

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Την πρόταση  του Προέδρου   ψηφίζουν : Θεόφιλος  Μιχαλάτος  - Μιχαλάτου  

Κρυσταλία  - Λυκούδης Διονύσιος –Σπαθής  Σταύρος –Ματιάτος Σπυρίδων και 

Γαβριελάτος Αργύρης. 

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 αρ. 3702/28-02-2020  έγγραφο του κ. Μαρουδά Δημοσθένη     

  την εισήγηση   του Προέδρου : 

 

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Αποδέχεται την δωρεά  του  κ. Μαρουδά Δημοσθένη   και αναλυτικά : Ένα πίνακα 

ζωγραφικής  διαστάσεων (0,90  Χ 1,10 ) με την ονομασία «Κούταβος» . 

2. Εκφράζονται οι ευχαριστίες των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την εν λόγω 

δωρεά. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                      ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                                            

                                                                                                ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

                                                                                         ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                               

                                                                                        ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

                                                                         ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 
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