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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  8
ης

 
 

 (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αργοστολίου την  31
η
  Δεκεμβρίου  2019.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  31
η
  Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 

10:00 π. μ , συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 

Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ.  7928/30-12-2019 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  πέντε  (5) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

2.  ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 2. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

      3.   ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

4. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

5. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ -

ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Αναπληρωματικό   Μέλος)    
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   36 /2019                           ΑΔΑ: ΩΗΣ746ΜΓΤΤ-ΖΙΩ 

                                                  Ρύθμιση οφειλών. 

 

Ο  Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  

έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

Με την με αριθ. πρωτ. 7928/30-12-2019 Πρόσκληση καλεστήκατε για την σύγκληση 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε 

απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Ρύθμιση οφειλών».  

  Παρακαλείστε για τον ορισμό     της παρούσας συνεδρίασης  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

λόγω καταληκτικής ημερομηνίας της ρύθμισης των εν λόγω οφειλών. 

 

Τον ορισμό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν : Μιχαλάτος Θεόφιλος  

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Βαλλιανάτος Νικόλαος- Σπαθής Σταύρος-Μινέτος 

Διονύσιος. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 12-12-2019 

εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παυλάτου Γεράσιμου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  

 

Με αίτηση της 9/12/2019 αρ. πρωτ. 6735 η εταιρεία Ι. Μαρούλης Α.Ε. ζητά την 

ρύθμιση οφειλών της βάσει του νόμου 4611/2019. Η κύρια οφειλή ανέρχεται στο 

ποσό των 227.967,67 ευρώ, λόγω του ύψους της οφειλή η ρύθμιση εγκρίνεται από 

τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170  του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114), (παρ.1 άρθρο 112 Ν.4611/19). 

Στην περίπτωση της εταιρείας Ι. Μαρούλης αρμόδιο όργανο βάσει του άρθρου 3 του 

ν.4623/2019 το οποίο και τροποποίησε τα παραπάνω, είναι πλέον η Οικονομική 

Επιτροπή. 
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Ζητάμε από την Οικονομική Επιτροπή λοιπόν να εγκρίνει την ρύθμιση σε 100 δόσεις 

σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας Ι. Μαρούλης ΑΕ. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ενημερώνει επίσης  ότι  στο  από 30-12-2019 ηλεκτρονικό 

μήνυμα  της Οικονομικής Επιτροπής που απεστάλη   η πρόσκληση  στα Μέλη  της 

για την σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίαση,  ο κ. Πολλάτος Διονύσιος με ερώτημά 

του ζητά   να μάθει  αν υπάρχει κάποια εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για αυτό 

το θέμα . 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  

καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:  

Ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: Μετά το ηλεκτρονικό μήνυμα  του Μέλους της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Πολλάτου Διονύση που ρωτά να μάθει εάν υπάρχει 

εισήγηση  της Νομικής Υπηρεσίας για αυτό το θέμα και δεδομένου ότι ο κ. 

Πολλάτος απουσιάζει  σήμερα για να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους 

ζητά την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας , προτείνω να αναβληθεί η συζήτηση του 

συγκεκριμένου θέματος. 

Την εισήγηση του Προέδρου  ψηφίζουν : Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου 

Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος –Μινέτος Διονύσιος και Βαλλιανάτος 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. 

• Την από 12-12-2019 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

• Το από 30-12-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα  του κ. Πολλάτου Διονύσιου 

• την εισήγηση του Προέδρου : 
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                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Την αναβολή της συζήτησης  για την ρύθμιση της οφειλής συνολικού ποσού 

διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά  ευρώ και εξήντα επτά 

λεπτών (227.967,67 €)  της   εταιρείας με την επωνυμία  «Ι. Μαρούλης Α. Ε» βάσει 

του νόμου 4611/2019 . 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

                  Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 

ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                   ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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