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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  7
ης

 
 
 (τακτικής  ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την  

23
η
  Δεκεμβρίου  2019. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  23
η
  Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 

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

Βαλλιάνου) η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  7414/18-12-2019 

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 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. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

2.  ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

      3.   ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

4. ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Αναπληρωματικό  

                                                          Μέλος) 

4. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    31 /2019 

                                        Άσκηση έφεσης και ορισμός δικηγόρου. ΑΔΑ: Ω5ΩΕ46ΜΓΤΤ-ΠΛ3 

 

Ο   Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος κηρύσσοντας την έναρξη  της  συνεδρίασης 

εισηγούμενος  το  1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Άσκηση έφεσης και ορισμός 

δικηγόρου » θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 6043/27-09-2019 

εισήγηση της επί Παγία αντιμισθίας  δικηγόρου του Δήμου μας κ. Νίκης Χριστοφοράτου 

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής  :  

 

            Με την από 06-11-2015 αίτηση του απευθυνόμενη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου ο 

Δήμος Κεφαλλονιάς είχε ζητήσει τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

           Σαν απάντηση το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου εξέδωσε την με αριθ. 12961/25-11-2015 

διοικητική πράξη, με την οποία αρνήθηκε τη χορήγηση της Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

λόγω οφειλής που προέκυψε σε βάρος του Δήμου κατόπιν της υπ’ αριθ. 9256/18-8-2015 

έκθεσης ελέγχου του ΙΚΑ, σε βάρος του οποίου εκδόθηκαν οι ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ 

κατά των οποίων ο Δήμος έχει ήδη προσφύγει. Το χειριζόμενο, κατόπιν σχετικών 

αποφάσεων, του συνόλου των υποθέσεων του ΕΦΚΑ δικηγορικό γραφείο με την 

επωνυμία Κατσίκης-Καλαματιανού και Συνεργάτες με το με αριθ. πρωτ. 47567/2015 

έγγραφο του πρότεινε την προσβολή της παραπάνω διοικητικής πράξης δια του ενδίκου 

βοηθήματος της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών καθώς η 

λήψη της ασφαλιστικής ενημερότητας είναι αναγκαία για τη συνέχιση της οικονομικής 

λειτουργίας του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς με    την    με   

αριθ.  400/2015    απόφαση    της    αποφάσισε    την   άσκηση  προσφυγής  κατά  του  

ΙΚΑ  για την ακύρωση της απόφασης της Δ/ντριας του ΙΚΑ περί μη χορήγησης 

ασφαλιστικής ενημερότητας και ανέθεσε το χειρισμό αυτής στη δικηγορική εταιρεία 

Κατσίκης-Καλαματιανού και Συνεργάτες καθώς αφενός το συγκεκριμένο γραφείο 

διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο χειρισμό ανάλογων υποθέσεων 

αφετέρου η εν λόγω εταιρεία χειρίζεται όλες τις συναφείς υποθέσεις του Δήμου που 

αφορούν Πράξεις Επιβολής Προστίμου, Εισφορών κ.λ.π.  

          Η εν λόγω προσφυγή συζητήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 

(Προεδρική Διαδικασία) στη δικάσιμο της 28
ης

 Ιανουαρίου 2019 και το Δικαστήριο με 

την με αριθ. Α 1824/2019 απόφαση του απέρριψε την προσφυγή του Δήμου με το 

σκεπτικό ότι η άσκηση προσφυγής κατά ΠΕΕ έχει ανασταλτική δύναμη μόνο στην 
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περίπτωση που με την ΠΕΕ καταλογίστηκαν ποσά κατόπιν καταγγελίας. Εν προκειμένω 

το Δικαστήριο έκρινε ότι τα επώνυμα έγγραφα που είχαν αποσταλεί προς το ΙΚΑ δεν 

συνιστούν καταγγελία που να δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής της ισχύος της ΠΕΕ 

λόγω της προσφυγής αλλά απλή αναφορά. Με τη λήψη της απόφασης η Νομική 

Υπηρεσία διαβίβασε αυτήν στο χειριζόμενο την υπόθεση δικηγορικό γραφείο, 

προκειμένου να μας ενημερώσει για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου μας.  Κατά την 

άποψη δε του χειριζόμενου την υπόθεση δικηγόρου υφίστανται σοβαρές νομικές 

παραλείψεις της απόφασης που ευνοούν την πιθανότητα ευδοκίμησης  έφεσης κατά 

αυτής.  

          Λόγω δε της σπουδαιότητας της υπόθεσης άποψη και της Υπηρεσίας μας είναι ότι 

ο Δήμος μας θα πρέπει να εξαντλήσει τη δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά της ως άνω 

υπόθεσης ενώ για τον ορθό και ενιαίο χειρισμό αυτής, η οποία συνδέεται απολύτως με 

άλλες εκκρεμείς υποθέσεις του ΕΦΚΑ, η σχετική ανάθεση και ο ορισμός θα πρέπει να 

ανατεθεί στο δικηγορικό γραφείο που χειρίζεται ήδη το σύνολο των εν λόγω 

υποθέσεων.  

           Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.      

  

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

 

O Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν : α) την άσκηση του ένδικου μέσου 

της έφεσης κατά της αριθ. Α 1824/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Πατρών και β) τον ορισμό  της   δικηγορικής εταιρείας  Αθηνών με την επωνυμία 

«Κατσίκης-Καλαματιανού και Συνεργάτες»  για την άσκηση, κατάθεση και συζήτηση της 

ανωτέρω έφεσης  , επειδή  ήδη χειρίζεται το σύνολο των υποθέσεων που αφορά το  

ΕΦΚΑ του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς και επίσης διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία στο χειρισμό ανάλογων υποθέσεων και γ) Η αμοιβή  της  δικηγορικής 

εταιρείας Αθηνών με την επωνυμία «Κατσίκης-Καλαματιανού και Συνεργάτες» να 

οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
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Την εισήγηση  του Προέδρου  ψηφίζουν : Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου Κρυσταλία 

Σπαθής Σταύρος και Πολλάτος Διονύσιος. 

 

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. 

• Την 400/28-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κεφαλλονιάς (περί ορισμού δικηγόρου) 

• την αριθ. 6043/27-09-2019 εισήγηση  της Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Αργοστολίου. 

• την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της αριθ. Α 1824/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών . 

2. Ορίζει την  δικηγορική εταιρεία  Αθηνών με την επωνυμία «Κατσίκης-Καλαματιανού και 

Συνεργάτες»  για την άσκηση, κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω έφεσης  , επειδή  ήδη 

χειρίζεται το σύνολο των υποθέσεων που αφορά το  ΕΦΚΑ του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς και 

διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο χειρισμό ανάλογων υποθέσεων. 

3. Η αμοιβή  της  δικηγορικής εταιρείας Αθηνών με την επωνυμία «Κατσίκης-Καλαματιανού και 

Συνεργάτες» θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

                                                                                      

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    32 /2019                                             ΑΔΑ: ΨΩ6Δ46ΜΓΤΤ-2ΘΜ 

    Ανάθεση Υπηρεσιών  δικηγόρου. 

 

 

Ο   Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας   την  συνεδρίαση  εισηγούμενος  το  

2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Ανάθεση Υπηρεσιών  δικηγόρου » θέτει υπόψη των 

Μελών της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 3710/23-10-2019 εισήγηση της επί Παγία 

αντιμισθίας  δικηγόρου του Δήμου μας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει 

ως εξής  :  
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            Στις 7 Μαρτίου 2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κεφαλλονιάς η με αριθ. 170/2017 

ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) συνολικού ποσού 683.328 ευρώ (κανονικές εισφορές και πρόσθετα 

τέλη). Οι ανωτέρω οφειλές προέρχονται από Πράξεις Επιβολής Προστίμου 

Ακαταχώριστων Εργαζομένων, από Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης καθώς 

και από Πράξεις Επιβολής Εισφορών. 

            Με την υπ’ αριθ. 59/2017 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την 

άσκηση ανακοπών καθώς και αιτήσεων αναστολής. Λόγω δε της σοβαρότητας της 

υπόθεσης και της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας σε θέματα ασφαλιστικού 

δικαίου η άσκηση αυτών ανατέθηκε στη δικηγορική εταιρεία  «Κατσίκης-Καλαματιανού 

και Συνεργάτες».  Η εν λόγω δικηγορική εταιρεία είχε αναλάβει την άσκηση της 

ένστασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ και κατόπιν την άσκηση 

προσφυγής για την ακύρωση των ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ, η έκδοση των οποίων, όπως 

προαναφέρθηκε είχε προηγηθεί.  

            Σε εκτέλεση  της ως άνω  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής η χειριζόμενη 

την υπόθεση δικηγορική εταιρία άσκησε τις υπ’ αρ. ΑΚ239/2017 , ΑΚ240/2017, 

ΑΚ241/2017,  ΑΚ242/2017,  ΑΚ243/2017,  ΑΚ244/2017, ΑΚ245/2017, ΑΚ246/2017, 

ΑΚ247/2017, ΑΚ248/2017, ΑΚ249/2017 και ΑΚ 250/2017  ανακοπές, ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ως καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Υποκατάστημα Αργοστολίου 

και κατά του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με την ακύρωση Ατομικών Ειδοποιήσεων Ληξιπρόθεσμων 

Οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο.-Υποκαταστήματος Πάτρας (101) και των αναφερόμενων σε αυτές 

Βεβαιώσεων Ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών Οφειλών.  

           Ήδη για τις υπ’ αρ. ΑΚ247/2017, ΑΚ248/2017, ΑΚ249/2017 Ανακοπές, έχει οριστεί 

δικάσιμος για τις 14/11/2019, ενώ για τις υπ’ αρ. ΑΚ240/2017, ΑΚ244/2017, 

ΑΚ245/2017 και ΑΚ250/2017 Ανακοπές, έχει οριστεί δικάσιμος για τις 12/12/2019.  

Αναμένεται ακόμα ο προσδιορισμός άλλων πέντε (5) Ανακοπών.  

           Ως εκ τούτου καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου, ως οιονεί 

ειδικός διάδοχος του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς, να ορίσει την ανωτέρω δικηγορική 

εταιρεία προκειμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση των ως άνω ανακοπών, όπως 

έχουν προσδιοριστεί ή όπως θα προσδιοριστούν καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ 
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αναβολή δικάσιμο ώστε να υπερασπισθεί τα συμφέροντα του Δήμου με κάθε πρόσφορο 

μέσο.  

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη ότι επειδή μέχρι  τις 12/12/2019 δεν 

είχε ακόμη εγκριθεί ο  Προϋπολογισμός  του 2019 του Δήμου Αργοστολίου  

προκειμένου να ληφθεί η σχετική  απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   που αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την διαδικασία της ανάθεσης , ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παυλάτος Γεράσιμος   με  σχετικό έγγραφο  του ζήτησε από 

την εν λόγω δικηγορική εταιρεία να αναβάλει την συζήτηση  των ως άνω ανακοπών . 

  

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν : α)  να ορίσουν την  δικηγορική 

εταιρεία  Αθηνών με την επωνυμία «Κατσίκης-Καλαματιανού και Συνεργάτες»  να 

παραστεί ενώπιον του Διοικητικού εφετείου Πατρών κατά τη συζήτηση των ως άνω 

ανακοπών, όπως έχουν προσδιοριστεί ή όπως θα προσδιοριστούν καθώς και σε 

οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ώστε να υπερασπισθεί τα συμφέροντα του Δήμου 

με κάθε πρόσφορο μέσο , λόγω εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας και  β) Η αμοιβή  

της  δικηγορικής εταιρείας Αθηνών με την επωνυμία «Κατσίκης-Καλαματιανού και 

Συνεργάτες» α οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

 

Την εισήγηση  του Προέδρου  ψηφίζουν : Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου Κρυσταλία 

Σπαθής Σταύρος και Πολλάτος Διονύσιος. 

 

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. 

• Την 59/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του πρώην Δήμου 

Κεφαλλονιάς (περί  άσκησης  ένδικων μέσων με αρίθ. ατομικής ειδοποίησης 

170/23-02-2017 ΕΦΚΑ & ορισμός δικηγόρου). 
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• την αριθ. 3710/23-10-2019 εισήγηση  της Προϊσταμένης της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου. 

• την εισήγηση του Προέδρου: 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Ορίζει την  δικηγορική εταιρεία  Αθηνών με την επωνυμία «Κατσίκης-Καλαματιανού και 

Συνεργάτες»  να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού εφετείου Πατρών κατά τη συζήτηση των ως 

άνω ανακοπών, όπως έχουν προσδιοριστεί ή όπως θα προσδιοριστούν καθώς και σε οποιαδήποτε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο ώστε να υπερασπισθεί τα συμφέροντα του Δήμου με κάθε πρόσφορο μέσο 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

2. Η αμοιβή  της  δικηγορικής εταιρείας Αθηνών με την επωνυμία «Κατσίκης-Καλαματιανού και 

Συνεργάτες» θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   33/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ          ΑΔΑ: 9ΟΨΗ46ΜΓΤΤ-ΩΟ8 

                                       2
η
  αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2019 . 

Ο  Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος   συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούμενος το 

3
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης «2

η
   αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 » , έθεσε  

υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 

του ΒΔ 17-5/15-06-1959 καθώς και από το άρθρο 161 ου Δ.Κ.Κ  για τις πιστώσεις των 

έργων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν 4483/2017. Πρόκειται για 

εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μία πίστωση 

μπορεί να μεταφερθεί εφόσον:  

 

• έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της 

• καθίσταται ανέφικτη η πραγματοποίησή της οπότε μπορεί να μεταφερθεί μέρος 

ή το σύνολο της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και 

επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό. 

• επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων 

τα οποία είτε εκ παραδρομής είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (έκτακτη 
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επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ.) απαιτείται η αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού.  

Βάσει της εγκυκλίου 108/2019 , η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί 

ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, 

για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την 

ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 

του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς 

ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες και υποβάλλονται με 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας καθώς και με αιτιολογική έκθεση του 

προτείνοντος. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται με το ίδιο τρόπο όπως ορίζεται στην 

παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν 4172/2013.  

Για την αναμόρφωση ακολουθείται η εξής διαδικασία : 

α)  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη πραγματοποίηση επείγουσων δαπανών, με 

αιτιολόγηση της ανάγκης, 

β) η Οικονομική Υπηρεσία συγκεντρώνει τις εισηγήσεις των υπηρεσιών για τη 

πραγματοποίηση νέων δαπανών και με τη σειρά της εισηγείται προς την Οικονομική 

Επιτροπή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 

γ) η Οικονομική Επιτροπή, αρμόδια βάσει του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως 

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

4625/2019,  εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, 

δ) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αναμόρφωση και έπειτα στέλνει την 

απόφαση προς έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας, 

ε)  έγκριση της αναμόρφωσης από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν από τον Γ. 

Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 

 

Τέλος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 20-12-2019 εισήγηση της  

αναπληρώτριας Προϊσταμένης  του Τμήματος   Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου  & 

Προμηθειών   κ.  Σοφίας  Κουστουμπάρδη  για το εν λόγω θέμα ,η οποία αναλυτικά έχει 

ως εξής:  
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    ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 2
η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ . 

1. Μετά την αριθμ. 91/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας όπου 

αποφασίστηκε η παροχή γευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ 

στο ΣΠΙΤΙ» κατά το χρονικό διάστημα από 24 Δεκεμβρίου 2019 έως και 6 

Ιανουαρίου 2020, συνολικού κόστους 1.300,00 ευρώ, παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε την δημιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.6473.04 με τίτλο «Παροχή 

γευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ"» και την 

εγγραφή πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ.  

Η εν λόγω δαπάνη αποτελεί πολυετή υποχρέωση που θα βαρύνει τα έτη 

2019 και 2020, αλλά καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του π/υ οικ. έτους 

2019 και βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ΔΚΚ - ν. 3463/2006 όπου 

ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα 

από το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο 

προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, για το λόγο αυτό καλείστε να 

εγκρίνετε την εγγραφή ολόκληρης της πίστωσης στο έτος 2019. 

2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων μισθοδοσίας, 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παρακάτω μεταβολή προκειμένου να 

καταχωρηθεί η μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2019: 

-ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6041.02 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι» και διαμορφωμένη πίστωση 

65.000,00 ευρώ κατά 12.400,00 ευρώ. 

-ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι» και διαμορφωμένη 

πίστωση 17.000,00 ευρώ κατά 3.200,00 ευρώ.  

- ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1219.09 με τίτλο «Επιχορήγηση για την υλοποίηση 

του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"» και διαμορφωμένη πίστωση 82.000,00 

ευρώ κατά 15.600,00 ευρώ. 

3. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.26 με 

τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου παραλίας Μύρτου Δ.Ε. 

Πυλαρέων» και του υπολοίπου της σύμβασης που είχε υπογραφεί στον Δήμο 

Κεφαλλονιάς, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση πίστωσης του 

ανωτέρω Κ.Α. Εξόδων 70.6162.26 με το ποσό των 13.200,00 ευρώ. Μετά την 

παρούσα μεταβολή η πίστωσή του θα διαμορφωθεί στο ποσό των 56.500,00 

ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές το Τακτικό Αποθεματικό (Κ.Α. 9111) θα 

διαμορφωθεί στο ποσό των 141.302,11 ευρώ.  
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Αργοστόλι 20/12/2019 

Ο συντάξας 

Κουστουμπάρδη Σοφία 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

Ο Πρόεδρος προτείνει την σύνταξη  του σχεδίου της   2
ης

  αναμόρφωσης του  

Προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αργοστολίου όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 

παραπάνω  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  . 

Την εισήγηση του Προέδρου  ψηφίζουν : Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου Κρυσταλία 

Σπαθής Σταύρος και Πολλάτος Διονύσιος. 

 

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. 

• Την 83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αργοστολίου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

(1-09-2019 έως 31-12-2019) . 

• Την αριθ. πρωτ. 281222/12-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

αναφορικά με την έγκριση της   83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου 

• την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης  του Τμήματος   

Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου  & Προμηθειών    

• την εισήγηση του Προέδρου : 

 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συντάσσει το σχέδιο   της   2
ης

  αναμόρφωσης του  Προϋπολογισμού 2019   όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην παραπάνω  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  και 

εισηγείται πρόταση προς έγκριση της  από το  Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου . 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   34 /2019                                                  ΑΔΑ:7ΖΖΟ46ΜΓΤΤ-ΓΞΝ 

Έγκριση   Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου  «Αντικεραυνική προστασία στα : α) Σχολικό Συγκρότημα 

Κεραμιών ,β) Γυμνάσιο –Λύκειο Πάστρας γ)Γυμνάσιο –Λύκειο Σάμης και δ) 5
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου» 

 

    

Ο  Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση , εισηγούμενος το  

4
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση   Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Αντικεραυνική προστασία στα : α) 

Σχολικό Συγκρότημα Κεραμιών ,β) Γυμνάσιο –Λύκειο Πάστρας γ)Γυμνάσιο –Λύκειο 

Σάμης και δ) 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου» , έθεσε  υπόψη της Επιτροπής το  με 

αριθ. 2532/8-10-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Έργων & Υποδομών κ. 

Λεωνίδα Παγουλάτου σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το με αριθ. πρωτ. 

23810/27-08-2019 Πρακτικό ΙΙ του εν λόγω έργου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  
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Ο Πρόεδρος προτείνει : 1)  την έγκριση στο σύνολό του του με  αριθ. 23840/27-

08-2019 Πρακτικού ΙΙ  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  

εκτέλεσης του έργου  «Αντικεραυνική προστασία στα : α) Σχολικό Συγκρότημα 

Κεραμιών ,β) Γυμνάσιο –Λύκειο Πάστρας γ)Γυμνάσιο –Λύκειο Σάμης και δ) 5
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Αργοστολίου.», 2)  την  κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 

ΠΛΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ  με μέση έκπτωση προσφοράς δέκα τέσσερα τοις εκατό 

και τριάντα τρία εκατοστά (14,33%)   

Την εισήγηση του Προέδρου  ψηφίζουν : Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου Κρυσταλία- 

Σπαθής Σταύρος και Πολλάτος Διονύσιος. 

 

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. 

• την   426/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 

Κεφαλλονιάς (Έγκριση Μελέτης- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης) 

• την  αρίθ. 485/18-12-2019 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης.  

• την 85/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κεφαλλονιάς για την κατάρτιση  των όρων δημοπράτησης ΑΔΑ:   

ΩΨΓ8ΩΕ5-Μ77 

• την 165/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς για 

την έγκριση του Πρακτικού Ι  της Επιτροπής Διαγωνισμού ΑΔΑ:   Ω4Ν6ΩΕ5-

ΚΨ6 

• το με αριθ. πρωτ. 23810/27-08-2019 παραπάνω Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού 

• την εισήγηση του Προέδρου : 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει στο  σύνολό του το αριθ. 23840/27-08-2019 Πρακτικό  ΙΙ  της Επιτροπής 

Διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης του έργου  «Αντικεραυνική 

προστασία στα : α) Σχολικό Συγκρότημα Κεραμιών ,β) Γυμνάσιο –Λύκειο Πάστρας 
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γ)Γυμνάσιο –Λύκειο Σάμης και δ) 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.»¨ εκτιμώμενης 

αξίας  58.061,58 Ευρώ ( πλέον   Φ.Π.Α.  24% ) 

2) Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου  «Αντικεραυνική προστασία στα : α) Σχολικό 

Συγκρότημα Κεραμιών ,β) Γυμνάσιο –Λύκειο Πάστρας γ)Γυμνάσιο –Λύκειο Σάμης και δ) 

5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.» στον οικονομικό φορέα   ΠΛΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ 

ΝΕΟΚΛΗ με μέση έκπτωση προσφοράς δέκα τέσσερα τοις εκατό και τριάντα τρία 

εκατοστά  (14,33%) 

3)  Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε  κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. 

4)Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε 

(5) ημερών  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 

του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   35 /2019                                                    ΑΔΑ: 6ΤΙ946ΜΓΤΤ-ΟΚΖ 

Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της Υπηρεσίας «Τακτική 

ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 

2020» 

   

Ο  Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση , εισηγούμενος το  

5
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης της Υπηρεσίας «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Δήμου Αργοστολίου έτους 2020» , έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την με αριθ. 6899/12-

12-2019 εισήγηση  της Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

κ. Ευρύκλεια Χαιτίδου Παπαδήμα  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:  

 

Εισήγηση για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Τακτική ετήσια συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020», καθορισμό του 

τρόπου ανάθεσης της Υπηρεσίας και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 

διεξαγωγή του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

ΠΡΟΣ 

 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου 

 

 

Προκειμένου ο Δήμος Αργοστολίου να προβεί: 

• στην προμήθεια ανταλλακτικών  

• στην εκτέλεση των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών 

για την συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων του, έτους 2020, δηλαδή οχημάτων 

μεταφοράς και οχημάτων και μηχανημάτων έργου, των οποίων τη συντήρηση και 

επισκευή οφείλει να αναλαμβάνει, η υπηρεσία μας συνέταξε σχετική μελέτη, αντίγραφο 

της οποίας σας αποστέλλουμε και 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 

 

τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία να εγκρίνεται: 

1. η υπ’ αριθ. 95/2019 Μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας, που συντάχθηκε από την Δ/νση τεχνικών 

υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020», προϋπολογισμού: 69.378,00 € με το 

Φ.Π.Α., 

2. ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με τις διατάξεις 

του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» όπως ισχύει, 

3. η κατάρτιση των όρων Διακήρυξης για τη διεξαγωγή του ανωτέρω Συνοπτικού 

Διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 95/2019 Υπηρεσίας.  

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την Τεχνική Έκθεση 

της  Υπηρεσίας  «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου 

Αργοστολίου, έτους 2020» όπως συντάχθηκε από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία η 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Η παρούσα μελέτη παροχής υπηρεσιών συντάσσεται, έπειτα από αίτημα της 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων 

και του αρμοδίου Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού 

προκειμένου ο Δήμος Αργοστολίου να προβεί: 

• στην προμήθεια ανταλλακτικών  

• στην εκτέλεση των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών 

για την συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αργοστολίου, έτους 

2020, δηλαδή οχημάτων μεταφοράς και οχημάτων και μηχανημάτων έργου, των οποίων 

τη συντήρηση και επισκευή οφείλει να αναλαμβάνει ο Δήμος Αργοστολίου (ιδιόκτητα 

και παραχωρημένα προς χρήση από το ΥΔΜΗΔ και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παρούσα μελέτη προβλέπεται να 

ανέλθει στο ποσό των 55.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (13.428,00 €) δηλαδή συνολικά 

69.378,00 € και θα καλυφθεί από τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2020. 

Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα:  

α) με τις διατάξεις του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως 

ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης την «χαμηλότερη προσφορά» (μεγαλύτερη 

ποσοστιαία % μέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης και  

β) με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 

Όλες οι έκτακτες βλάβες που πιθανόν να προκύψουν στα οχήματα – μηχανήματα 

έργου καλύπτονται από το νομοθετικό πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων: 

• Της 3373/390/20-03-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, 

αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των 

αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 

2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 

του ν.δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ Α΄ 117) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
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4993/745/24.4.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 489), όπου καθορίζεται η 

διαδικασία επισκευής και συντήρησης των οχημάτων των δήμων που έχουν 

υποστεί βλάβη ή έχουν ανάγκη συντήρησης, καθώς και η διαδικασία 

προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων, τα οποία είναι 

αναγκαία τόσο για την επισκευή των οχημάτων, όσο και για την εν γένει καλή 

λειτουργία αυτών, αλλά και το αρμόδιο όργανο για την πραγματοποίηση των 

προμηθειών αυτών. 

• Της πράξης 119/2016 του Κλιμ. τμήματος 7 του ΕΛΣΥΝ που αφορά στον 

διαχωρισμό προληπτικών και έκτακτων & επιτακτικών αναγκών. 

Για την τεκμηρίωση και την εκτίμηση του κόστους του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της παρούσας μελέτης, ελήφθησαν υπόψη: 

α) στατιστικά στοιχεία κόστους ανά ομάδα εργασιών έτους 2019 έως την ημερομηνία 

σύνταξης της παρούσας μελέτης:  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΗ 

2019 (έως 

29/08/2019) 

  

Άθροισμα από ΑΞΙΑ    

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άθροισμα 

1η ΟΜΑΔΑ: (Επιβατικά-Ημιφορτηγά-Κλούβες-Τρίκυκλα) 6477,04 

2η ΟΜΑΔΑ: (Φορτηγών-Μηχανημάτων Έργου-Λεωφορείων-

Υπερκατασκευών) 36764,98 

3η ΟΜΑΔΑ: (Δίκυκλα) 321,06 

4η ΟΜΑΔΑ: (Ηλεκτρολογικά) 6043,06 

5η ΟΜΑΔΑ: (Φανοποιία) 392,19 

6η ΟΜΑΔΑ: (επισκευή ελαστικών) 2331,2 

Γενικό Άθροισμα 52329,53 

β) πρόβλεψη και εκτίμηση κόστους, προληπτικής και τακτικής συντήρησης, καθώς 

και πιθανών βλαβών των οχημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. 

γ) η μείωση του κόστους ανταλλακτικών που θα προκύψει λόγω της διάσπασης του 

πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς και κατά συνέπεια από την μείωση των παραμενόντων 

οχημάτων. 

δ) την προμήθεια νέων οχημάτων και αναγκών της υπηρεσίας.  
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Οι ανωτέρω προβλέψεις και η κοστολόγηση πιθανών βλαβών (βλ. κεφ.3) σε κάθε 

ομάδα που αντιστοιχεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, είναι αναγκαίο να γίνουν για 

λόγους διαφάνειας και δημοσιότητας.      

 

Αργοστόλι 5/12/2019  Αργοστόλι 5/12/2019 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Ο Συντάξας 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  

Σπυρίδων Δανελάτος Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., 

MSc 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός   

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

Ο Πρόεδρος προτείνει : 1)  την έγκριση της αριθ. 95/2019 Μελέτης, όπως  συντάχθηκε 

από την Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020», προϋπολογισμού: 69.378,00 €  

και  2)  τον   καθορισμό  του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω Υπηρεσίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως 

ισχύει, 

Την εισήγηση του Προέδρου  ψηφίζουν : Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου Κρυσταλία - 

Σπαθής Σταύρος και Πολλάτος Διονύσιος. 

 

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. 

• τις διατάξεις του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016)  
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• την  υπ’ αριθ. 95/2019 Μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

• την αριθ. πρωτ. 6899/12-12-2019 εισήγηση  της Αναπληρώτριας  

Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   

• την εισήγηση του Προέδρου : 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει  την  αριθ. 95/2019 Μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας  με τίτλο: «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020», προϋπολογισμού: 69.378,00 

€ , όπως  συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών . 

 2) Καθορίζει   τον τρόπο εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Τακτική ετήσια συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020»,σύμφωνα  με τις 

διατάξεις του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

όπως ισχύει. 

3) Οι όροι  ∆ιακήρυξης για τη διεξαγωγή του ανωτέρω Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού από 

την Οικονοµική Επιτροπή θα καταρτιστούν αµέσως µετά την έγκριση του 

Προϋπολογισµού του έτους 2020.  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 

ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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