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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  9
ης 

 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου 

την  14
η
  Απριλίου  2020.  

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  14 
η
  Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη    και ώρα 

11:00 συνήλθαν  μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ55/Α/11-03-2020)  και το αριθ. πρωτ. 

18318/13-03-2020 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) 

σε  τακτική συνεδρίαση  τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 5779/9-04-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 

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 δήλωσαν ότι  συμμετέχουν  τα  έξι   (6) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                                                       

2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

4. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                               

5. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  

6. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

7.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ  (ΠΑΡΟΥΣΑ στις 50-51-52-53 & 54/2020 αποφάσεις)                                             

  Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι κ. κ Παντελειός Αλέξανδρος   (επικεφαλής  

της παράταξης :Κεφαλλονιά Νησί για όλους) και Κουρούκλης Ιωάννης(επικεφαλής 

της παράταξης :Λαϊκή Συσπείρωση. 

Επίσης  ο κ. Γαβριελάτος Αργύριος  λόγω αδυναμίας σύνδεσης στην  τηλεδιάσκεψη  

συμμετέχει σε αυτή ,  μέσω του συνδέσμου του Προέδρου. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  43 /2020                                       ΑΔΑ:6Μ4Χ46ΜΓΤΤ-ΓΜΨ 

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 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 των   παρακάτω 

θεμάτων   εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1.Διόρθωση της 10/12-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (περί  συγκρότησης  

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  Υπηρεσιών (γενικών, κοινωνικών και άλλων ειδικών) και 

αξιολόγηση προσφορών Δήμου Αργοστολίου (σύμφωνα με τον Ν 4412/2016) 

2. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Υπόλογων Υπαλλήλων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου 

οικ. Έτους 2020. 

 

Τα εν λόγω θέματα ορίζονται  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  λόγω  τρεχουσών  υπηρεσιακών αναγκών του 

Δήμου. 

Ζητείται από το Σώμα να οριστούν  τα θέματα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν    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. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Για τον ορισμό των  παραπάνω θεμάτων  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – 

Σπαθής Σταύρος –  Παπαδάτος Νικόλαος – Λυκούδης Διονύσιος  - Μινέτος Διονύσιος &  Γαβριελάτος 

Αργύρης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα Πρακτικά : 

 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

θετικές ψήφοι  έξι    (6) 

Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  τα παρακάτω θέματα   εκτός ημερήσιας διάταξης και τα εισάγει για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων: 

 

1. Διόρθωση της 10/12-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (περί  συγκρότησης  

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  Υπηρεσιών (γενικών, κοινωνικών και άλλων ειδικών) 

και αξιολόγηση προσφορών Δήμου Αργοστολίου (σύμφωνα με τον Ν 4412/2016) 

2.  Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Υπόλογων Υπαλλήλων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου 

Αργοστολίου οικ. Έτους 2020. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    44/2020                                                 ΑΔΑ:ΩΗΥΩ46ΜΓΤΤ-4ΝΚ 

Διόρθωση της 10/12-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (περί  συγκρότησης  

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  Υπηρεσιών (γενικών, κοινωνικών και άλλων ειδικών) και 

αξιολόγηση προσφορών Δήμου Κεφαλλονιάς  (σύμφωνα με τον Ν 4412/2016)» 

 

                              

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση  και  

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Διόρθωση της 10/12-11-2019 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής (περί  συγκρότησης  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  Υπηρεσιών 

(γενικών, κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών Δήμου Κεφαλλονιάς  
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(σύμφωνα με τον Ν 4412/2016)», όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του με την 43/2020 

(ΑΔΑ:6Μ4Χ46ΜΓΤΤ-ΓΜΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 

παρακάτω :  

 

Με την 10/2019  (ΑΔΑ: Ω7Υ246ΜΓΤΤ-ΘΞΑ) απόφαση μας συγκροτήθηκε η επί του θέματος Επιτροπή 

αναλυτικά ως προς το αποφασιστικό ,όπως παρακάτω:    

 

                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

«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.» 

  

Επειδή στην εν λόγω απόφαση εκ παραδρομής  ,αναγράφεται ο Δήμος μας  ως Δήμος  

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και όχι ως Δήμος  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ παρακαλείστε για την σύμφωνη γνώμη διόρθωσης 

της. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

Πρακτικά:  

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος -Λυκούδης Διονύσιος – Σπαθής  

Σταύρος –Παπαδάτος Νικόλαος - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 την  10/2019 (ΑΔΑ: Ω7Υ246ΜΓΤΤ-ΘΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αργοστολίου  

 την πρόταση  του Προέδρου : 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Διορθώνει την 10/12-11-2019 (ΑΔΑ: Ω7Υ246ΜΓΤΤ-ΘΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αργοστολίου ως προς τα σημεία που αναγράφεται η επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» σε 

«ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και το αποφασιστικό της εν λόγω απόφασης  διαμορφώνεται όπως 

παρακάτω: 

 

«Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών (γενικών, κοινωνικών και άλλων 

ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών Δήμου Αργοστολίου  ( σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 για τα έτη 

2019 -2020  όπως παρακάτω:  
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Στουπάς  Δημήτριος, 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.  Δανελάτος  Σπυρίδων, μόνιμο υπάλληλο, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

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

    3.  Παπαδάτος Γιώργος, 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    45/2020                                             ΑΔΑ: ΩΩΚ046ΜΓΤΤ-ΗΤΦ 

Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Υπόλογων Υπαλλήλων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου 

οικ. Έτους 2020. 

                              

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση  και  

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Υπόλογων 

Υπαλλήλων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου οικ. Έτους 2020» όπως εγκρίθηκε η συζήτηση 

του με την 43/2020 (ΑΔΑ:6Μ4Χ46ΜΓΤΤ-ΓΜΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,έθεσε υπόψη 

των Μελών της  Επιτροπής την από 14-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου 

Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
 
      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006 ) 

με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή στο όνομα του υπαλλήλου ή 
και του αναπληρωτή του και σε βάρος του προϋπολογισμού (8251), για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών,  στην οποία ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ.1 του Ν.3463/06 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του Ν.4555/18 τα κάτωθι: 

- Η έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 8251 του προϋπολογισμού για τον 

οποίο θα πρέπει να εκδοθεί σχετική Α.Α.Υ για να αποδοθούν τα χρήματα στον υπόλογο. 

-  Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια 

των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού. 

- Το ποσό της πάγια προκαταβολής, το οποίο διαβαθμίζεται αναλόγως του μεγέθους του Δήμου 

που την εκδίδει 

- Ο δημοτικός υπάλληλος  ή και ο αναπληρωτής του που θα διαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή. 

 

Το πόσο της πάγιας προκαταβολής για τους Δήμους δεν μπορεί να υπερβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 
173 παρ.1 περ.β : 

- για τους δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, 

- Για τους δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι 30.000 κατοίκους, το ποσό των τεσσάρων 

χιλιάδων (4.000) ευρώ, 

- Για τους δήμους με πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) 

ευρώ. 

 

Για το Δήμο Αργοστολίου  το ποσό της παγίας προκαταβολής διαμορφώνεται στο ποσό των  € 

4.000,00 ( τέσσερις χιλιάδες ) καθώς ανήκει στους δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι 30.000 

κατοίκους. 

Ο Διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής μετά την σύσταση της πάγιας οφείλει: 
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- να καταβάλει για τη φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των ποσών που διαχειρίζεται, την 

επιμέλεια που συνήθως δείχνει στις δικές του υποθέσεις, ευθυνόμενος για κάθε τυχόν απώλεια ή 

μείωση των χρημάτων (άρθρο 37 παρ. 1 του ΒΔ 17/5-15/6/1959), 

- Από 19/7/2018 προστίθεται η παρ. 5 στο άρθρο 173 του Ν.3463/06 όπου ορίζει ότι τα ποσά της 

πάγιας προκαταβολής θα πρέπει να κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα 

της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν στον οικείο δήμο, μετά από πρόταση 

των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (παρ. 2, άρθρο 45 
Ν.4647/19). Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι που έχουν ορισθεί 

ως υπόλογοι της παγίας. 

- να ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφη εντολή του Δημάρχου, 
- να συλλέγει και να επεξεργάζεται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος για κάθε 

κατηγορία δαπάνης που πληρώνει από την πάγια προκαταβολή, καθώς και την διενέργεια και 

απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (όπως του 

άρθρου 64 του Ν.4172/13, όταν προμηθεύεται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται 

σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ). 

 

Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, 

αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400,00), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που 

προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών 

προδιαγραφών. (άρθρο 173 παρ.3 του Ν.3463/06)  

 

Κάθε φορά που ο υπόλογος έχει διαθέσει μέσα στο έτος το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής 

ή τουλάχιστον το ήμισυ τούτου, παραδίδει στην οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά των εξόδων 

που έχουν πληρωθεί, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς τη νομιμότητα και την πληρότητά τους. 

 

Αφού ελεγχθούν, τα δικαιολογητικά από την οικονομική υπηρεσία, υποβάλλονται για έγκριση στην 

οικονομική επιτροπή, μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση όπου αναγράφεται : 

α) το όνομα του δικαιούχου, 

β) η αιτία πληρωμής, 

γ) το ποσό της δαπάνης, 

δ) ο κωδικός αριθμός της πίστωσης. 

Η κατάσταση υπογράφεται από τον υπόλογο και θεωρείται από τον προϊστάμενο της οικονομικής 

υπηρεσίας. 

Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από την οικονομική επιτροπή, η οικονομική υπηρεσία 

εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεών του προϋπολογισμού για κάθε 

δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων και σημειώνεται σε αυτά ότι 

η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. 

Ο Δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτόν ενταλμάτων και δικαιολογητικών 

καταβάλλει στον υπόλογο της παγίας προκαταβολής χρηματικό ποσό ίσο με τα χρηματικά εντάλματα, 

προς ανανέωση της πάγιας προκαταβολής, έτσι ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό 

(άρθρο 35 παρ 3-4 Β.Δ. 17-5/15-6-59). 

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος καταθέτει ολόκληρο το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο. Το σχετικό τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης, το οποίο 

εκδίδεται στον κωδικό εσόδου του προϋπολογισμού (4212), αφού τίθεται υπόψη της Οικονομικής 

επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί η έγκαιρη και κανονική επιστροφή της πάγιας 

προκαταβολής, επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα, με το οποίο αυτή είχε συσταθεί (άρθρο 35 
παρ 6 Β.Δ. 17-5/15-6-59). 

Δαπάνη που δεν έχει προβλεφθεί καθώς και το ύψος της πίστωσης αυτής στην απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής, δεν μπορεί να πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή. 

Με την υπ’ αριθ.2/47972/0026/15-6-2018 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ «Οδηγίες για την τήρηση του 
Μητρώου Δεσμεύσεων» δίνονται οδηγίες για την παγία προκαταβολή και επισημαίνεται ότι δεν 
διενεργείται ουδεμία ανάληψη υποχρέωσης κατά την σύσταση ή την αποκατάσταση της παγίας 
προκαταβολής. 
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 Οι Υπάλληλοι που προτείνονται για την χορήγηση παγίας προκαταβολής για το έτος 2020  είναι οι 

παρακάτω: 

 

  

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κ.Α. 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Αργοστολίου/Κοσμετάτος 
Σπυρίδων 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων/Σιμωτάς  
Σπυρίδων 

Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 00.8251 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Ομαλών /Τζάκη Μαρίκα Δ.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 00.8251 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Λειβαθούς/Μινέτος 
Αναστάσιος 

Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 00.8251 

950,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Αργοστολίου/Δημητράτος 
Διονύσιος 

Δ. Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

950,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Αργοστολίου/Τσιλιμιδός 
Διονύσιος 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

 

 

       Οι  πληρωμές  από τους Υπαλλήλους Κοσμετάτο Σπυρίδων στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου, 

Σιμωτά Σπυρίδωνα στη Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων, Τζάκη Μαρίκα στη  Δημοτική Ενότητα 

Ομαλών και  Μινέτο Αναστάσιο στη  Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς,  θα γίνονται από τους παρακάτω 

Κ.Α Εξόδων:  

 

 

Κ.Α Αιτιολογία 

00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  ( επίδοση δικογράφων, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

κ.λ.π.)- Δεκτικός εντάλματος προπληρωμής 

00.6111.02 Αμοιβές νομικών (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής) 

00.6111.03 Αμοιβές συμβολαιογράφων (σύνταξη συμβολαίων, χορήγηση αντιγράφων κλπ.) (ο παρών 

Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής) 

00.6111.04 Αμοιβές υποθηκοφυλάκων (χορήγηση αντιγράφων, μεταγραφές, κλπ.) (ο παρών Κ.Α. 

ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής) 

00.6495.05 Προμήθεια παραβόλων-Χαρτοσήμων κλπ  (ο παρών είναι δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής) 

00.6495.11 Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών 

10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 

10.7133 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισμός 

10.6265 Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

 

  Οι  πληρωμές  από τον  Υπάλληλο  Δημητράτο Διονύσιο και Τσιλιμιδό Διονύσιο,  θα γίνονται από 

τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων: 

Κ.Α Αιτιολογία 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής ) 
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20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, έλεγχος ψηφιακού ταχογράφου κλπ.)   Ο παρών Κ.Α. είναι 

δεκτικός εντάλματος προπληρωμής 

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής ) 

20.6263.02 Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και 

φορτηγών    ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

20.6671.02 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  και  φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών  

( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

30.6263.04 Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και 

φορτηγών    ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

30.6671.03 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  και  φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών  

( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

 

Στο άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 297 του ν. 4555/2018  

αναφέρονται τα εξής : «Τα ποσά της παγίας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που 

εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν στον οικείο Δήμο, 

μετά από πρόταση των Υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπεύθυνοι 

κίνησης των λογαριασμών είναι οι Δημοτικοί Υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης γ.» και η 

περίπτωση γ αναφέρει «γ) Ο δημοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής του, στο όνομα του οποίου 

θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του 

δημάρχου.». 

   Αργότερα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 4647/2010 ( ΦΕΚ 204/Β/16.12.2019) 

ορίζεται ότι «Πάσης φύσεως λογαριασμοί των ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής». 

  

        Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της  να 

εγκρίνει :  

 

1. Τη σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2020 και για τους Υπαλλήλους : 

1. Κοσμετάτο Σπυρίδων, με ποσό 800,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Αυγουστάτου Αντιγόνη, 

2. Σιμωτά  Σπυρίδων, με ποσό 500,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. Αυγουστάτου 

Αντιγόνη, 
3. Τζάκη Μαρίκα, με ποσό 400,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτής  την Υπάλληλο  κ. Αυγουστάτου 

Αντιγόνη, 

4. Μινέτο Αναστάσιο, με ποσό 400,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Παπαχρήστου Αδαμαντία, 
5. Δημητράτο Διονύσιο, με ποσό 950,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Παπαχρήστου Αδαμαντία, 
6. Τσιλιμιδό Διονύσιο, με ποσό 950,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Παπαχρήστου Αδαμαντία, 

2. Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που θα ανήκουν στον Δήμο Αργοστολίου με 

ορισμό υπευθύνων υπαλλήλων, τους ανωτέρω υπαλλήλους ή επικαιροποίηση των στοιχείων των 

υφιστάμενων λογαριασμών για τους υπαλλήλους που είχαν λάβει παγία προκαταβολή στο Δήμο 

Κεφαλλονιάς.   

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν : 

 α) την σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το έτος 2020 στους παρακάτω υπόλογους  Υπαλλήλους : 

 

1.  Κοσμετάτο Σπυρίδων, με ποσό 800,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Αυγουστάτου Αντιγόνη, 

2. Σιμωτά  Σπυρίδων, με ποσό 500,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Αυγουστάτου Αντιγόνη, 
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3. Τζάκη Μαρίκα, με ποσό 400,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτής  την Υπάλληλο  κ. 

Αυγουστάτου Αντιγόνη, 

4. Μινέτο Αναστάσιο, με ποσό 400,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Παπαχρήστου Αδαμαντία, 

5. Δημητράτο Διονύσιο, με ποσό 950,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Παπαχρήστου Αδαμαντία, 

6. Τσιλιμιδό Διονύσιο, με ποσό 950,00 ευρώ  και αναπληρωτή αυτού  την Υπάλληλο  κ. 

Παπαχρήστου Αδαμαντία, 

 

β) Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που θα ανήκουν στον Δήμο 

Αργοστολίου με ορισμό υπευθύνων υπαλλήλων, τους ανωτέρω υπαλλήλους ή επικαιροποίηση 

των στοιχείων των υφιστάμενων λογαριασμών για τους υπαλλήλους που είχαν λάβει παγία 

προκαταβολή στο Δήμο Κεφαλλονιάς.   

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

Πρακτικά:  

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος -Λυκούδης Διονύσιος – Σπαθής  

Σταύρος –Παπαδάτος Νικόλαος - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 την  παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  

 την πρόταση  του Προέδρου : 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει την  σύσταση Πάγιας Προκαταβολής με διαχειριστές υπολόγους τους  Υπαλλήλους των 

Δημοτικών Ενοτήτων  του Δήμου  Αργοστολίου  οικ. Έτους 2020 συνολικού ποσού 4.000,00 €   από 

τον Κ.Α 00.8251 και αναλυτικά όπως παρακάτω :  

 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. 

Αργοστολίου/Κοσμετάτος Σπυρίδων 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Ελειού-

Πρόννων/Σιμωτάς  Σπυρίδων 

Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 00.8251 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Ομαλών /Τζάκη 

Μαρίκα 

Δ.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 00.8251 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. 

Λειβαθούς/Μινέτος Αναστάσιος 

Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 00.8251 

950,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. 

Αργοστολίου/Δημητράτος Διονύσιος 

Δ. Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

950,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. 

Αργοστολίου/Τσιλιμιδός Διονύσιος 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

 

       Οι  πληρωμές  από τους Υπαλλήλους Κοσμετάτο Σπυρίδων στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου, 

Σιμωτά Σπυρίδωνα στη Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων, Τζάκη Μαρίκα στη  Δημοτική Ενότητα 

Ομαλών και  Μινέτο Αναστάσιο στη  Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς,  θα γίνονται από τους παρακάτω 

Κ.Α Εξόδων:  

 

Κ.Α Αιτιολογία 

00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  ( επίδοση δικογράφων, εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων κ.λ.π.)- Δεκτικός εντάλματος προπληρωμής 
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00.6111.02 Αμοιβές νομικών (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής) 

00.6111.03 Αμοιβές συμβολαιογράφων (σύνταξη συμβολαίων, χορήγηση αντιγράφων κλπ.) (ο παρών 

Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής) 

00.6111.04 Αμοιβές υποθηκοφυλάκων (χορήγηση αντιγράφων, μεταγραφές, κλπ.) (ο παρών Κ.Α. 

ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής) 

00.6495.05 Προμήθεια παραβόλων-Χαρτοσήμων κλπ  (ο παρών είναι δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής) 

00.6495.11 Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών 

10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 

10.7133 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισμός 

10.6265 Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

 

  Οι  πληρωμές  από τον  Υπάλληλο  Δημητράτο Διονύσιο και Τσιλιμιδό Διονύσιο,  θα γίνονται από 

τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων: 

Κ.Α Αιτιολογία 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής ) 

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, έλεγχος ψηφιακού ταχογράφου κλπ.)   Ο παρών Κ.Α. είναι 

δεκτικός εντάλματος προπληρωμής 

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής ) 

20.6263.02 Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και 

φορτηγών    ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

20.6671.02 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  και  φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών  

( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

30.6263.04 Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και 

φορτηγών    ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

30.6671.03 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  και  φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών  

( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής ) 

 

2) Εγκρίνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που θα ανήκουν στον Δήμο 

Αργοστολίου με ορισμό υπευθύνων υπαλλήλων, τους ανωτέρω υπαλλήλους ή επικαιροποίηση των 

στοιχείων των υφιστάμενων λογαριασμών για τους υπαλλήλους που είχαν λάβει παγία προκαταβολή 

στο  Δήμο Κεφαλλονιάς.   

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   46  /2020                                              ΑΔΑ:ΩΑΝ446ΜΓΤΤ-ΛΧΥ 

Αλλαγή διαχειριστών σε υφιστάμενους λογαριασμούς Πάγιας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων 

στην Νέα Δημοτική Αρχή. 

                                

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούμενος το 1
ο
 

θέμα ημερήσιας διάταξης «Αλλαγή διαχειριστών σε υφιστάμενους λογαριασμούς Πάγιας 

Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων στην Νέα Δημοτική Αρχή», έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 

2-04-2020  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών    η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  

 
Βάσει της απόφασης Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς 379/2017 ανοίχτηκαν τραπεζικοί 

λογαριασμοί στην Εθνική τράπεζα επ’ ονόματι της εκάστοτε Δημοτικής ή τοπικής Ενότητας του Δήμου 

και με δικαιούχο τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή τοπικής ενότητας όπως όριζε ο νόμος. 

Με την νέα δημοτική αρχή βάσει του πρωτόκολλου ορκωμοσίας, επέρχεται αλλαγή Προέδρου σε 

ορισμένες τοπικές ενότητες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Ζητάμε την έγκριση για την αλλαγή στην εκπροσώπηση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο 

Δήμος Αργοστολίου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τις τοπικές ενότητες που έχουμε αλλαγή 

προέδρου. 

Επίσης ζητάμε τον ορισμό αναπληρωτών διαχειριστών λογαριασμών των κατωτέρω αναφερόμενων 

Προέδρων, ήτοι την υπάλληλο κα Νικολέτα Νεοφύτου Ταμία του Δήμου για τους πρώτους δέκα επτά 

και την αναπληρώτριά της κα Αντιγόνη Αυγουστάτου για τους υπόλοιπους συμπεριλαμβανομένου 

και του τραπεζικού λογαριασμού της ΤΚ Αγίου Νικολάου.  Σημειώνεται ότι στην τοπική ενότητα Αγίου 

Νικολάου θα δημιουργηθεί νέος τραπεζικός λογαριασμός βάσει  της απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου 58/2020 . 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

1 ΣΚΑΛΑΣ 

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

3 ΠΟΡΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΟΔΥΣΕΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

4 ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

5 ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

6 ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

7 ΠΕΣΑΔΑΣ ΜΩΡΟΥ ΔΟΡΙΖΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ - 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

8 ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ 

9 ΣΠΑΡΤΙΩΝ ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

10 ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 

11 ΦΑΡΣΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΧΙΟΝΑΤΩΝ ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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13 ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΓΕΛΑΡΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

14 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

15 ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

16 ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

18 ΜΑΥΡΑΤΩΝ ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19 ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

20 ΜΟΥΣΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

21 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ    

22 ΝΥΦΙΟΥ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

23 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

24 ΟΜΑΛΩΝ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

25 ΠΑΣΤΡΑΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

26 ΑΓΚΩΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

27 ΑΡΓΙΝΙΩΝ ΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

28 ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

29 ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 

30 ΔΑΥΓΑΤΩΝ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

31 ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

32 ΖΟΛΩΝ  ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

33 ΘΗΝΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   
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34 ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ   

   
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

Πρακτικά:  

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη  να εγκρίνουν την αλλαγή των διαχειριστών στους υφιστάμενους 

λογαριασμούς Πάγιας Προκαταβολής  Κοινοτήτων  και τον ορισμό αναπληρωτών τους σύμφωνα με 

την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος –  Παπαδάτος 

Νικόλαος – Λυκούδης Διονύσιος  - Μινέτος Διονύσιος &  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. 

 την 62038/5-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ Β3440/11-09-2019. 

 την  από 2-04-2020  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

 την πρόταση  του Προέδρου : 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Εγκρίνει την αλλαγή των διαχειριστών στους υφιστάμενους λογαριασμούς της Πάγιας 

Προκαταβολής Κοινοτήτων  όπως παρακάτω:  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ  

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

1 ΣΚΑΛΑΣ 

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

3 ΠΟΡΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΟΔΥΣΕΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

4 ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

5 ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

6 ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

7 ΠΕΣΑΔΑΣ ΜΩΡΟΥ ΔΟΡΙΖΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ - 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

8 ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ 
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9 ΣΠΑΡΤΙΩΝ ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

10 ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 

11 ΦΑΡΣΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΧΙΟΝΑΤΩΝ ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

13 ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΓΕΛΑΡΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

14 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

15 ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

16 ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

18 ΜΑΥΡΑΤΩΝ ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19 ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

20 ΜΟΥΣΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

21 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ    

22 ΝΥΦΙΟΥ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

23 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

24 ΟΜΑΛΩΝ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

25 ΠΑΣΤΡΑΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

26 ΑΓΚΩΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

27 ΑΡΓΙΝΙΩΝ ΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

28 ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

29 ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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30 ΔΑΥΓΑΤΩΝ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

31 ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

32 ΖΟΛΩΝ  ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

33 ΘΗΝΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

34 ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ   

 

 

Β) Ορίζεται   αναπληρώτρια   διαχειρίστρια  των   λογαριασμών των παρακάτω Προέδρων,  η Ταμίας 

του Δήμου Αργοστολίου κ.  Νικολέτα Νεοφύτου. 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

1 ΣΚΑΛΑΣ 

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

3 ΠΟΡΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΟΔΥΣΕΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

4 ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

5 ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

6 ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

7 ΠΕΣΑΔΑΣ ΜΩΡΟΥ ΔΟΡΙΖΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ - 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

8 ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ 

9 ΣΠΑΡΤΙΩΝ ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

10 ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 

11 ΦΑΡΣΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΧΙΟΝΑΤΩΝ ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

13 ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΓΕΛΑΡΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

14 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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15 ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

16 ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

Γ) Ορίζεται   αναπληρώτρια   διαχειρίστρια  των   λογαριασμών των παρακάτω Προέδρων, η 

αναπληρώτρια  Ταμίας του Δήμου Αργοστολίου κ.  Αντιγόνη Αυγουστάτου. 

 

 

 

 

 

1 ΜΑΥΡΑΤΩΝ ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

3 ΜΟΥΣΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

4 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ    

5 ΝΥΦΙΟΥ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

6 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

7 ΟΜΑΛΩΝ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8 ΠΑΣΤΡΑΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

9 ΑΓΚΩΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

10 ΑΡΓΙΝΙΩΝ ΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

11 ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

12 ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 

13 ΔΑΥΓΑΤΩΝ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

14 ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
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15 ΖΟΛΩΝ  ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

16 ΘΗΝΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ   

17 ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ   

        

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 /2020                                              ΑΔΑ: Ω8ΣΩ46ΜΓΤΤ-ΠΚΠ 

                      3
η
 αναμόρφωση  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 

                       

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούμενος το 2
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης  « 3
η
 αναμόρφωση  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 »έθεσε υπόψη 

των Μελών της Επιτροπής την από 13-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών    η 

οποία αναλυτικά  έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 3

η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2020 
 

 

1. Με την αριθμ. 18209/13-03-2020 απόφαση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής ο Δήμος μας έλαβε έκτακτη απόδοση ποσού 40.000,00 

ευρώ προς κάλυψη των αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.Μετά από 

την ανάθεση άμεσων αναγκών προμήθειας υγειονομικού υλικού και την καταγραφή των περεταίρω 

αναγκών που θα καλυφθούν από την εν λόγω χρηματοδότηση  παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα 

κάτωθι: 

- Την μετονομασία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.00 με τίτλο «Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων και 

σχολικών κτιρίων» και διαμορφωμένη πίστωση 5.000,00 (3.000,00 με χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ για 

τον covid-19 και 2.000,00 ευρώ με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) σε «Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων, 

σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 8.200,00 με 

χρηματοδότηση από την ανωτέρω απόδοση του ΥΠΕΣ.  

- Την δημιουργία του Κ.Α. 70.7135.02 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 

(CPV: 33157400-9 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 

10.000,00 ευρώ. 

- Την έγκριση χρηματοδότησης  του Κ.Α. Εξόδων 10.7134.00 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» και διαμορφωθείσα πίστωση 24.000,00 ευρώ με το 

ποσό των 10.000,00 ευρώ από την ανωτέρω απόδοση του ΥΠΕΣ. Το ποσό αυτό των 10.000,00 ευρώ 

θα μεταφερθεί στο τακτικό αποθεματικό αφού ο Κ.Α. έχει επαρκή πίστωση. 

- Την έγκριση χρηματοδότησης του Κ.Α. Εξόδων 70.6654.02 με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών» και 

διαμορφωμένη πίστωση 1.500,00 ευρώ με το ποσό των 650,00 ευρώ από την ανωτέρω απόδοση του 

ΥΠΕΣ. Το ποσό αυτό των 650,00 ευρώ θα μεταφερθεί στο τακτικό αποθεματικό αφού ο Κ.Α. έχει 

επαρκή πίστωση. 

- Την μείωση πίστωσης  του Κ.Α. Εξόδων 70.6699.24 με τίτλο «Προμήθεια ειδών για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής  και 

διάδοσης του κορωνοιού COVID-19» κατά ποσό 28.850,00 ευρώ. 

 

2. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 οι οφειλές του Δήμου μας διαμορφώθηκαν  στο ποσό των 

2.264.310,67€. Από τις οφειλές αυτές παραστατικά συνολικού ποσού 73.400,37€ όπως φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα  ανά  Κ.Α. Εξόδων δεν μεταφέρονται στο έτος 2020 διότι έχουν παραγραφεί. 

 

Κ. Α. Εξόδων Ποσό παραστατικού που παραγράφεται 

00.6151.00 24,58 
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00.8261.01 6.020,00 

20.8113.10 9.963,00 

30.8113.10 6.913,90 

*30.8122.01 10.676,40 

*30.8122.04 6.986,40 

*30.8122.06 6.190,29 

*30.8122.11 7.505,76 

*30.8122.12 7.505,76 

*30.8123.02 11.614,28 

Γενικό άθροισμα 73.400,37 

Οι Κ.Α. Εξόδων με αστερίσκο (*) έχουν χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 

 

Οπότε παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την μείωση της πίστωσης των ανωτέρω Κ.Α. Εξόδων κατά ποσό 

73.400,37 ευρώ συνολικά το οποίο θα μεταφερθεί στο Αποθεματικό.  

Εν συνεχεία επειδή από το εν λόγω ποσό, 50.478,89 ευρώ  χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ, και 

προκειμένου για την ισοσκέλιση των χρηματοδοτήσεων, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση 

του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.09 με τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» και διαμορφωμένη 

πίστωση 142.536,90 ευρώ με το ποσό των 30.000,00, τον Κ.Α. Εξόδων 00.6823 με τίτλο «Τόκοι 

υπερημερίας χρήσης και λοιπές αποζημιώσεις»  και διαμορφωμένη πίστωση  60.000,00 ευρώ με το 

ποσό των 15.478,89 ευρώ και του Κ.Α. Εξόδων 00.6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και διαμορφωμένη πίστωση 

10.000,00 ευρώ, με το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

 

Με τις εν λόγω αλλαγές παρακαλούμε όπως ενημερωθεί και τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα 

έτους 2020 σε επόμενη απόφαση. 

 

Επιπλέον προκειμένου να ολοκληρωθεί η  καταχώρηση των οφειλόμενων παραστατικών κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2019 παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την μεταβολή του προϋπολογισμού με την 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 20.8116.12 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» και 

διαμορφωμένη πίστωση 56.127,37 ευρώ με το ποσό των 3.571,20 ευρώ. 

 

3. Μετά την υποβολή στην υπηρεσία μας της μελέτης προμήθειας ελαστικών οχημάτων και 

μηχανημάτων συνολικού προϋπολογισμού 21.538,80 ευρώ με ΦΠΑ και του ελέγχου της 

διαμορφωθείσας πίστωσης των σχετικών Κ.Α. Εξόδων, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

- Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.6673 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )» και 

διαμορφωθείσα πίστωση 22.000,00 ευρώ κατά 5.600,00 ευρώ.  

- Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6673.01 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 

και μηχανημάτων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )» και 

διαμορφωθείσα πίστωση 22.000,00 ευρώ κατά ποσό 16.800,00 ευρώ. 

- Την δημιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.08 με τίτλο «Κατασκευή έργων με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 

προς κατανομή» και την εγγραφή πίστωσης 16.800,00 ευρώ. 

 

 

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

των 147.847,43 ευρώ. 

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν την    3
η
 τροποποίηση 

Προϋπολογισμού 2020 και να καταρτίσουν  σχετική πρόταση  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο  

σύμφωνα με την  παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας .  

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
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Ο κ. Διονύσιος Λυκούδης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος- Σπαθής  Σταύρος Παπαδάτος 

Νικόλαος - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 την παραπάνω εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας  

 την πρόταση του Προέδρου:  

 

          

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του   το παραπάνω   σχέδιο της   3
ης

 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

οικ. Έτους  2020  του Δήμου Αργοστολίου. 

2. Καταρτίζει   την 3
η
 Αναμόρφωση   του Προϋπολογισμού του  έτους 2020 σύμφωνα με την 

εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας   και   εισηγείται    την  έγκριση της  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο Αργοστολίου.  

        

 

Από το Πρακτικό της  9
ης 

 (τακτικής  ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου 

την  14
η
   Απριλίου  2020.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   48 /2020                                            ΑΔΑ: 6ΛΝ646ΜΓΤΤ-ΤΘΘ 

                 Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  της Υπηρεσίας «Παραμετροποίηση              

                   και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis»             έτους  2020.                                

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

            το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης   

            της    Υπηρεσίας «Παραμετροποίηση  και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού  

           συστήματος SingularLogic Genesis έτους   2020» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  

           από 10-04-2020 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών  

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

 

Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic 
Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Η παρούσα μελέτη αφορά την Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη του 

μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis για το έτος 2020. 

Το ύψος της Δαπάνης που απαιτείται για την Προμήθεια των αναφερομένων στη Μελέτη ειδών 

και υπηρεσιών, εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 34.292,20 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 

διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η 

χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους και από τον εγγεγραμμένο Κ.Α. Εξόδων 10.6266.03 

του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. 

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την υλοποίηση της ως άνω υπηρεσίας απαιτείται 

απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία να εγκρίνεται: 

1. η από 19/02/2020 Μελέτη για την «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 
μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», που 

συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, 

προϋπολογισμού 34.292,20€ (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 

και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 

2. ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ως άνω αναφερομένης Υπηρεσίας με την 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του ν. 

4412/2016. 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής  προς έγκριση την 

Τεχνική Έκθεση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής  Επικοινωνίας  & 

Διαφάνειας  κ. Γεωργίου Κοντογιάννη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού 
συστήματος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 
Για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» την 1-01-2011 απαιτήθηκε η 

προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής στην νέα αρχιτεκτονική ώστε να 

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της νέας οργανωτικής δομής της  Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και την 

ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Υλοποιήθηκε με το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων 

πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων για την εφαρμογή του 

Προγράμματος «Καλλικράτης», του οποίου ήταν ανάδοχος η εταιρεία λογισμικού SingularLogic A.E., 

προμηθεύοντας και εγκαθιστώντας στο Δήμο τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(λογισμικό) «ΟΤΑ – GENESIS» και S.H.R.M.S. Ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (server) 

εγκαταστάθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου και οι χρήστες του λογισμικού είναι 

εγκατεστημένοι στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου (Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ελειού-Πρόννων, 

Ομαλών).  

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαρκής ενημέρωσης του παραπάνω λογισμικού με νέες εκδόσεις 

(releases) και την ανάγκη προμήθειας νέων εφαρμογών, καθώς και συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης, είναι απαραίτητο να συναφθεί ετήσια σύμβαση υποστήριξης για το έτος 2020. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 34.292,20 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους και από τον εγγεγραμμένο ΚΑΕ 

10.6266.03 του Προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου του οικονομικού έτους 2020, με διαθέσιμη 

πίστωση 34.500,00 € . 

Η υποστήριξη αναφέρεται στο παρακάτω λογισμικό: 

1. ΟΤΑ RELEASE ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2. ΟΤΑ RELEASE HRMS (ΜΕΧΡΙ 1200) 

3. OTA ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

4. ΟΤΑ RELEASE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

5. ΟΤΑ RELEASE ΤΑΠ 

6. ΟΤΑ RELEASE WEBSERVICES 

7. ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 

8. ΟΤΑ Ο.Π.Δ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

9. ΟΤΑ RELEASES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 

10. OTA LICENSE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Περιλαμβάνει και το ESS - SHR 

(ΜΕΧΡΙ 1200 Εργαζόμενοι)  

11. ΟΤΑ RELEASE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Περιλαμβάνει και το ESS - SHR 

(ΜΕΧΡΙ 1200 Εργαζόμενοι) 

12. ΟΤΑ RELEASE EXTRA (50 USERS) 

 

Και περιλαμβάνει: 

1. Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου 
λογισμικού, καθώς και των νέων εκδόσεών του και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες για 
την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού, αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων του 
λογισμικού).  

Οι νέες βελτιωμένες εκδόσεις και οι εκδόσεις συντήρησης των υπαρχόντων λογισμικών, 

αναπτύσσονται από τη Singular Logic με σκοπό την εναρμόνισή τους με την κείμενη νομοθεσία 

καθώς και τις αλλαγές αρτιότερης χρήσης. Ο ανάδοχος θα γνωστοποιεί στο Δήμο εγκαίρως (έντυπα ή 

ηλεκτρονικά), την παραγωγή των νέων εκδόσεων μετά την ανακοίνωσή τους από την Singular Logic, 

θα τις παραχωρεί και θα τις εγκαθιστά. Στην αναφορά αυτή θα περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους, την αιτιολογία της ανανέωσης και τις ενδεχόμενες αλλαγές στα εγχειρίδια χρήσης, καθώς και 

πλήρη ενημέρωση όντος του ΟΠΣ Genesis. 

Περιλαμβάνεται και συντήρηση των λογισμικών η οποία καλύπτει: 

 Έλεγχο καλής και σωστής λειτουργίας των λογισμικών και του μηχανισμού παραγωγής 

αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας (backup) που υπάρχει εντός του Genesis. Έγκαιρη 
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πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, 

παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειμένου κλπ. 

 Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας των λογισμικών που 

διατηρεί ο Δήμος. 

 

2. Yποστήριξη 350 ωρών από εξειδικευμένους τεχνικούς, των εφαρμογών όπως εκπαίδευση 
χρηστών, παραμετροποίηση και εξειδικευμένη προσαρμογή των εφαρμογών, 
αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων των δεδομένων, υπηρεσίες υποστήριξης και 
συμβουλών επί τόπου (on site) ή με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

 Διόρθωση λαθών, προβλημάτων ή δυσλειτουργιών στο λογισμικό των εφαρμογών, 

ανεξάρτητα από το λόγο εμφάνισής τους. 

 Αξιολόγηση αναφερόμενων προβλημάτων και εντοπισμός των αιτιών δυσλειτουργίας. 

 Βελτιστοποίηση της παραμετροποίησης των εφαρμογών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από 

πρόβλημα ή δυσλειτουργία του λογισμικού των εφαρμογών. 

 Ανανέωση, επανασχεδίαση και τροποποίηση των εκτυπωτικών φορμών που 

χρησιμοποιούνται, ώστε να μπορούν να δημιουργούνται γρήγορα και αυτόματα, πλήρως 

κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα. 

 Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας, απομακρυσμένη βοήθεια μέσω modem ή επιτόπου 

παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού για προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

από απόσταση, λόγω της κρισιμότητας λειτουργίας των υπηρεσιών. 

 Άμεση επαναφορά του συστήματος στην πιο πρόσφατη κατάσταση, σε περίπτωση 

απωλειών ή καταστροφών του συστήματος λογισμικού, μέσω των αντίγραφων ασφάλειας. 

 Υποστήριξη της τεχνολογίας δημιουργίας web services για την όποια επικοινωνία απαιτείται 

με τις εθνικές βάσεις δεδομένων (Εθνικό Δημοτολόγιο). 

 Άμεση ενημέρωση για παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 Συμμετοχή στην παραγωγή των αναγκαίων εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς. 

 Άμεση ενημέρωση για απαιτούμενες παρεμβάσεις προληπτικής συντήρησης ή διαχείρισης 

που προκαλεί τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος για ώρες εκτός του ωραρίου εργασίας. 

 Υποβολή εκθέσεων ευρημάτων και αντίστοιχων παρεμβάσεων μετά από επιτόπου επίσκεψη 

ή απομακρυσμένη παρέμβαση. 

 Εκπαίδευση των χρηστών του λογισμικού, όταν κριθεί απαραίτητο (επιτόπου ή 

απομακρυσμένα). 

 Τήρηση στο ακέραιο του θεσμικού πλαισίου - ενημέρωση για κάθε νέα εγκύκλιο, νόμο, 

διευκρίνιση και τι σημαίνει αυτό μηχανογραφικά. 

 Ενημέρωση για τις ενέργειες που απαιτεί το θεσμικό πλαίσιο για τον Προϋπολογισμό, ΟΠΔ, 

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί κλπ. 

 Παρακολούθηση ΟΠΔ με αποστολή αποτελεσμάτων επίτευξης των μηνιαίων και τριμηνιαίων 

στόχων και εκτυπώσεων από τις οποίες προκύπτει η αναγκαιότητα ή όχι απομείωσης βάσει 

εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

 Ενημέρωση της Διοίκησης με εκτυπώσεις Δεικτών Αποτελεσματικότητας (Αριθμοδείκτες) και  

παρακολούθηση της πορείας  των «Χρηματοδοτήσεων» ανά Ταμειακή Κατηγορία (Τακτικά, 

Έκτακτα). 

 Την υποστήριξη τυχόντων νέων πρόσθετων εφαρμογών, χωρίς αύξηση του κόστους. 

 Την υποστήριξη για τη σύνδεση ΕΑΠ με την Οικονομική ώστε να αυτοματοποιηθεί η 

διαδικασία ενταλαματοποίησης καθώς και για την δυνατότητα τήρησης αποθήκης. 

 

Για κάθε παροχή υπηρεσίας, απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη, ο Δήμος θα 

ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως από τον Ανάδοχο, καταχωρώντας: 

1. Το όνομα του καλούντος. 

2. Την ώρα και ημερομηνία: α) του αιτήματος τεχνικής υποστήριξης β) της επέμβασης γ) του 

τέλους της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

3. Το είδος και σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας που δόθηκε. 
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Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται από ειδικευμένους τεχνικούς από  Δευτέρα έως 

Παρασκευή 8πμ έως 4μμ. Μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου, μπορούν να προσφερθούν 

υπηρεσίες υποστήριξης σε ημέρες αργίας ή εκτός εργάσιμων ωρών με αμοιβή υπερωριακής εργασίας 

που θα συμφωνείται κάθε φορά μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Αν κριθεί απαραίτητη η επί τόπου επέμβαση του Τεχνικού Υποστήριξης, αυτή πρέπει να γίνει σε 4 

εργάσιμες ώρες εντός Αργοστολίου και σε 8 εργάσιμες εκτός. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 
Το κόστος της ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω 

μηχανογραφικών εφαρμογών ανέρχεται στο ποσό των 27.655,00€ χωρίς τον ΦΠΑ. 

Αναλυτικά το ποσό αυτό έχει ως εξής: 

1. Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου 

λογισμικού, καθώς και των νέων εκδόσεων των εφαρμογών ΟΤΑ GENESIS – S.H.R.M.S. και Accountant 

(υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού, αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων 

του λογισμικού): 10.155,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

2. Κόστος 350 ωρών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (εκπαίδευση χρηστών, 

παραμετροποίηση των εφαρμογών, αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων των δεδομένων, 

υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών επί τόπου ή με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem), 350 

ώρες Χ 50 €/ώρα = 17.500,00 € χωρίς ΦΠΑ, (στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης 

και διαμονής σε περίπτωση επί τόπου επίσκεψης). 

Σύνολο δαπάνης 34.292,20 € με ΦΠΑ (27.655,00 € + 24% Φ.Π.Α.) 
 

Αργοστόλι, 19/2/2020 
 

Ο  Πρόεδρος  προτείνει     την αποδοχή της από 19-02-2020 παραπάνω Μελέτης για την Υπηρεσία 

«Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic 

Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»  και τον καθορισμό  του τρόπου εκτέλεσης της με την Διενέργεια 

Συνοπτικού Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος   - Λυκούδης Διονύσιος – Σπαθής  

Σταύρος –Παπαδάτος Νικόλαος - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 το άρθρο 117  του Ν 4412/2016. 

 την  εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας  

 την  από 19-02-2020 παραπάνω Μελέτη   

 την πρόταση του Προέδρου:  

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Αποδέχεται την από 19-02-2020 παραπάνω Μελέτη   για  την Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και 

πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis» για το έτος  2020», 

όπως  συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, 

συνολικού  προϋπολογισμού 34.292,20 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 

και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% . 

2.Καθορίζει τον   τρόπο   εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Παραμετροποίηση  και πιστοποιημένη 

υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis έτους   2020» με την διεξαγωγή 

συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117  του Ν 4412/2016. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   49 /2020                                                 ΑΔΑ: 684546ΜΓΤΤ-0Μ4 

              Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης   «Προμήθεια      παστεριωμένου  

             γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων  

            έτους    2020.» 

                                 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης  «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  : «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού Δήμου Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων έτους    2020.» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  

13/2020  Τεχνική Έκθεση του αναπληρωτή Προϊστάμενου  της Δ/νσης Καθαριότητας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων & 

Εργατοτεχνικών Συνεργείων    κ. Παναγή Δελακά  η οποία αναλυτικά  έχει ως εξής: 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.995,30€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & με δικαίωμα 

προαίρεσης έως 15%) 
 
 

Αρ.Μ. 13/2020 

 

 

CPV: 15511100-4 

NUTS III: EL 623 

 
 
 

Αργοστόλι 07/04/2020 
      

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ  

    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

           ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.995,30€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & με δικαίωμα 

προαίρεσης έως 15%) 

Α.Μ. 13/2020 

 

 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 

του Δήμου Αργοστολίου  και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020, όπως ορίζεται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

 

Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο:  
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1. Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

2. Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων».  

3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

4. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

5. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων».  

6. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

7. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης».  

8. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

9. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

10. Το 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

11. Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.  

12. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση 

των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

14. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».  

15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 

παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής».  

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

18. Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίως δε το 

14ο άρθρο της.  

19. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-7-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» και ιδίως 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

20. Το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 87 Α’/23-7-2015) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 

80)» 
21. Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των 

υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά 

επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.  
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22. Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και 

εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το 

γάλα.  

23. Το Π. Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα».  

24. Τη με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως το 4ο 

άρθρο της.  

25. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

26. Το από 10/03/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Ανθρωπίνου 

Δυναμικού του Δήμου Αργοστολίου από όπου προκύπτουν οι ανάγκες προμήθειας γάλακτος 

για το επιλέξιμο προσωπικό του.  

27. Το από 10/03/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δημοτικού Γηροκομείου από 

όπου προκύπτουν οι ανάγκες προμήθειας γάλακτος για το επιλέξιμο προσωπικό του. 

 

Ο Δήμος Αργοστολίου διατηρεί το δικαίωμα να επαυξάνει, όταν και εφόσον κρίνουν τούτο ως 

αναγκαίο, την ποσότητα του προς προμήθεια είδους, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την 

προμήθεια όπως θα τροποποιείται, εφόσον η συνολική προκαλούμενη αύξηση ως τις 31/03/2021 δεν 

προκαλεί ούτε υπέρβαση της συνολικής συμβατικής δαπάνης της προμήθειας σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 15 % (δικαίωμα προαίρεσης), ούτε, ιδίως, υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης 

αρχικής πίστωσης για την παρούσα προμήθεια. 

Επιπλέον ο Δήμος Αργοστολίου, και το Δημοτικό Γηροκομείο,  διατηρεί  το δικαίωμα να παρατείνει 

την διάρκεια της σύμβασης για δύο μήνες μέχρι και 31-03-2021 χωρίς καμία υπέρβαση της συνολικής 

συμβατικής δαπάνης της προμήθειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15 % (δικαίωμα προαίρεσης), 

ούτε, ιδίως, υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προμήθεια. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες του προς προμήθεια προϊόντος, οι οποίες θα αναφέρονται στην 

σύμβαση με τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί προμηθευτής της παρούσας προμήθειας, θα 

καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν 

τότε διαμορφωθεί. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο Αργοστολίου καθώς οι 
πιστώσεις προέρχονται και αφορούν τον εκάστοτε προϋπολογισμό του. 
 

Σύμφωνα με την Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, κάθε εργαζόμενος στον οποίον παρέχονται τα μέσα 

ατομικής προστασίας δικαιούται ένα (1) λίτρο γάλα κάθε ημέρα εργασίας. Η διανομή 

πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν σε ετήσια 
βάση 1 λίτρο / ημέρα Χ 22 εργάσιμες ημέρες το μήνα Χ 12 μήνες/ έτος = διακόσια εξήντα τέσσερα 
(264) λίτρα γάλακτος.  

 
Η συνολική ποσότητα ανά δικαιούχο ετησίως ενδέχεται να είναι μικρότερη, γεγονός που εξαρτάται 
από τις ημέρες των αργιών εφόσον δεν συμπίπτουν με Σάββατα και Κυριακές. 
 

Η ενδεικτική τιμή μονάδας για ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα, σύμφωνα με την προηγούμενη 

εμπειρία του Δήμου και κατόπιν έρευνας καθορίστηκε σε 1,14ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ήτοι με ΦΠΑ 13% η 

συνολική τιμή ανά λίτρο ανέρχεται σε 1,2882 ευρώ. Σημειώνεται εδώ ότι η τιμή αυτή είναι ίδια τόσο 

για το πλήρες σε λιπαρά γάλα (περιεκτικότητας σε λιπαρά 3,55 % με μέγιστη απόκλιση 0,5 %), όσο 

και για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 % με μέγιστη απόκλιση 0,5 %, αντίστοιχα), 

καθώς από την έρευνα αγοράς διαπιστώθηκε ότι κάθε εταιρεία διαθέτει τόσο το πλήρες σε λιπαρά 

γάλα της σε συσκευασία ενός (1) λίτρου όσο και το αντίστοιχο γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε 

λιπαρά στην ίδια τιμή μονάδας.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη συγκεντρωτικά χωρίς ΦΠΑ  συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματος προαίρεσης 15%, ανέρχεται σε Σαράντα τέσσερις  χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία 

ευρώ και εξήντα τρία λεπτά  (44.243,63€ ). 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργοστολίου, και του Δημοτικού 

Γηροκομείου σύμφωνα με τις απαιτούμενες ποσότητες  για το έτος 2020 και 2021 εφόσον απαιτηθεί. 
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Το δικαίωμα προαίρεσης των φορέων ανάθεσης, μπορεί να ασκηθεί έως 31/03/2021, οπότε και 
λήγει η ισχύς της σύμβασης, με τις επιφυλάξεις παράτασης ισχύος που προβλέπονται στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών της διάρκειας της σύμβασης και 
χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της κάθε σύμβασης. 
Ειδικότερα οι απαιτούμενες ποσότητες προμήθειας ανά φορέα, όπως προκύπτουν από τα σχετικά 

έγγραφα των φορέων, έχουν ενδεικτικά ως ακολούθως: 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit) 

Δικαίωμα 
Προαίρεσης 15% (lit) 

(άρθρο 236 

Ν.4412/2016) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

104 12 μήνες Χ 22 

ημέρες =264 

27.456  

 

4.382,40 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

Προσωπικό 

Ανταποδοτικού 

Χαρακτήρα  

16 05 μήνες Χ 22 

ημέρες = 110 

1.760 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ   

13 12 μήνες Χ 22 

ημέρες =264 

3.432 679,80 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  

Προσωπικό ΙΔΟΧ 

10 05 μήνες Χ 22 

ημέρες =110 

1.100 

ΣΥΝΟΛΟ 33.748 5.062,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με το δικαίωμα προαίρεσης 38.810,20 lit 

Οι Πιστώσεις για την προμήθεια γάλακτος έτους 2020 θα γίνουν ως ακολούθως, και σύμφωνα με την 

ενδεικτική τιμή ανά λίτρο: 

 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων 
Προϋπολογισμού 2020 

Περιγραφή Μέγιστο Ύψος δαπάνης(με  ΦΠΑ) 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 

προαίρεσης 

Δήμος Αργοστολίου ΚΑ 20.6063 Λοιπές παροχές σε 

είδος ( Γάλα ) 
 

 
33.598,40 Χ 1,2882 = 43.281,46€ ΚΑ 30.6063 

ΚΑ 35.6063 

Δημοτικό Γηροκομείο  ΚΑ 10.6063.01 Λοιπές παροχές σε 

είδος ( Γάλα ) 

5.211,80 Χ 1,2882= 6.713,84 €  

  ΣΥΝΟΛΟ  49.995,30 €  

    

Κάθε φορέας θα εκδώσει τη δική του δέσμευση πίστωσης από τον Π/Υ έτους 2020 και 2021 εφόσον 

απαιτηθεί. 
 
 
 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Αργοστολίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020, στο πλαίσιο 

που ορίζεται ειδικά από τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΟΥ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-7-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» 

 

Με την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων καταργείται ο διαχωρισμός του χαρακτηρισμού του γάλακτος 

σε «φρέσκο» και μακράς διαρκείας και εγκαθιδρύεται η νέα διάκριση μεταξύ «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ» 

γάλακτος και «ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ».  



257 

 

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη 

χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και 

η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, 

μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γάλα 

ημέρας». 

 

Δεδομένης της διασποράς της έδρας υπηρεσίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου σε 3 

Δημοτικές Ενότητες, και  προσμετρώντας  τις κλιματολογικές συνθήκες της επικράτειας ιδιαίτερα 

τους καλοκαιρινούς μήνες και δεδομένου ότι η προμήθεια γάλακτος ημέρας  με ασφαλή τρόπο θα 

συνεπαγόταν και ιδιαίτερα αυξημένο κόστος για το Δήμο καθώς ο προμηθευτής θα έπρεπε να 

κινητοποιήσει περισσότερους συντελεστές παραγωγής για την έγκαιρη παράδοσή του σε καθημερινή 

βάση, ο τύπος αυτός  κρίνεται μη αποδοτικός, μη αποτελεσματικός και ενδεχομένως επικίνδυνος, 

καθώς το  να προμηθεύονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι με γάλα ημέρας, εγκαίρως καθίσταται 

ιδιαίτερα, λόγω των αναφερομένων,  δυσχερές.  

 

Συνεπώς προτείνεται η προμήθεια ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (όχι γάλα ημέρας) σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζεται στο Ν. 4254/2014: «Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο 
έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό 
χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία 
για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία 
παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ 
των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει 
αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, 
αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν 
υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του 
διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των 
αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 
ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η 
ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. 
Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. 
 

 

Το προς προμήθεια παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται σε εβδομαδιαία βάση σε κάθε δικαιούχο 
σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και εφόσον τυγχάνει η 
Δευτέρα να μην είναι εργάσιμη τότε η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο ανάδοχος,  δύναται να 

προβαίνει σε διανομή και κατά άλλη ημέρα της εβδομάδας, όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου το 

γάλα να παραδίδεται πάντα εντός του «εύρους» των 7 ημερών από την παστερίωση, με τρόπο ώστε 

να καλύπτονται πάντα οι ανάγκες παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους για κάθε 

εργάσιμη μέρα. 

Το Γάλα θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

τις προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι σύμφωνο με τις 

οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. Δ. 56/1995.  

Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που θα λειτουργούν νόμιμα και θα έχουν εγκεκριμένη 

εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη 

διασφάλιση της ποιότητας αυτού.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν 

υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος, το οποίο θα 

συνοδεύεται από ανάλυση από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

 Η ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την οποία θα 

καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες χρειάζεται 

να ανταποκρίνεται :  
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1. Περιγραφή είδους : λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαμηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά.  

 

2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά : 3,55 % με μέγιστη απόκλιση 0,5 % (για το πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 

1,55 % με μέγιστη απόκλιση 0,5 % (για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αντίστοιχα).  

 

3. Σημείο πήξης : το πολύ –0,520o C.  

 

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες : 32 γραμμάρια ανά λίτρο.  

 

5. Στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους : τουλάχιστον 8,50 %.  

 

6. Αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης.  

 

7. Θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.  

 

8. Παθογόνα μικρόβια (Listeriamonocytogenes, salmonellaspp.) : απουσία σε 25 g., n=5, c=0, m=0, 

M=0.  

 

9. Κολοβακτηρίδια (ανά ml) : n=5, c=1, m=0, M=5.  

 

10. Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 21o C (μετά από επώαση πέντε ημερών στους 6o C) ανά ml: 

n=5, c=1, m=5 x 104, M=5 x 105.  

 

όπου :  

n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα,  

m = τιμή κατωφλίου του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν σε 

καμιά μονάδα δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.  

Μ = οριακή τιμή του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως μη ικανοποιητικό αν σε 

μία ή περισσότερες μονάδες δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων είναι τουλάχιστον ίσος προς 

Μ,  

c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας των οποίων ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται 

μεταξύ m και Μ. Το δείγμα θεωρείται ακόμα αποδεκτό αν στις άλλες μονάδες δειγματοληψίας ο 

αριθμός βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.  

11. Ημερομηνία λήξης: Εντός 7 ημερών από την παστερίωση. 

12. Συσκευασία: Πλαστικό μπουκάλι η τύπου tetrapack 

 
 
 

            Ο  Πρόεδρος  προτείνει     την αποδοχή της    13/2020  παραπάνω Μελέτης για την  

           «Προμήθεια      παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου   Αργοστολίου 

           και Νομικών του Προσώπων έτους    2020»  και τον καθορισμό  του τρόπου εκτέλεσης της 

          με την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του  

           Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

        Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος   - Λυκούδης Διονύσιος  

        Σπαθής  Σταύρος –Παπαδάτος Νικόλαος - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 το άρθρο  117  του Ν 4412/2016. 

 την 13/2020  παραπάνω Μελέτη  και την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 την πρόταση του Προέδρου:  
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                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Αποδέχεται  την 13/2020  μελέτη για την  «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων έτους    2020 » η 

οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας , όπως συντάχθηκαν  από την 

Δ/νση Καθαριότητας Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων , συνολικού 

προϋπολογισμού  49.995,30 € (με Φ.Π.Α 24%  & με δικαίωμα προαίρεσης έως 15%). 

2.Καθορίζει τον   τρόπο   εκτέλεσης της προμήθειας  «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αργοστολίου και Νομικών του Προσώπων  έτους   2020 » με 

την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117  του Ν 

4412/2016. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    50  /2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    ΑΔΑ:ΩΧΨΒ46ΜΓΤΤ-8ΛΒ 

Έγκριση της 1/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί έγκρισης 

ετήσιου προγράμματος Δράσης 2020). 

 

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

το  5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση της 1/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος Δράσης 2020)» θέτει  υπόψη 

των  Μελών  της Οικονομικής Επιτροπής προς   έγκριση την  1/ 31-01-2020   απόφαση  της 

Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π. Δήμου Κεφαλλονιάς ( ετήσιο Πρόγραμμα  Δράσης 

του οικ. έτους 2020)  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
   Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθ. 2/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 

αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019) 

      Αριθ. Απόφασης   1/2020        

             Περίληψη: «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2020» 

 Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» στην αίθουσα των συνεδριάσεων , 
σήμερα την  31η μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ. ήλθε σε 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου 
Κεφαλλονιάς, (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43

α
/09-03-2019) μετά την από 27-01-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών ευρέθησαν παρόντα  εννιά  (9) ήτοι:   
       

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
      1) Πεφάνης Σπύρος                                1) Πρεντάνος Διονύσιος  

      2) Βαλσάμου Εριγώνη                           2) Μοσχονάς Αλέξανδρος  

      3)Κωνσταντάκης Άγγελος                    3) Κατσιβέλης Γεώργιος        

      4) Δεμπόνος Ανδρέας                           4) Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

      5) Τσιλιμιδός Γεώργιος                        5) Γαλανός Γεράσιμος           

      6) Μιχαλάτου Κρυσταλλία                  6) Αποστολάτος Γεώργιος    

      7) Κουμαριώτης Δημήτριος     

      8) Γρηγορόπουλος Σταύρος 

 9) Ευαγγελάτος Ευάγγελος 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος στην εισήγηση του για το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης τόνισε τα εξής: 

«Σύμφωνα με τον Νόμο 4071/2012 άρθρο 10 παρ. 14 επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς 

δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο Δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των 

αναγκαίων δαπανών  με την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης. 

Στο τμήμα του νομικού πλαισίου του Ετησίου αναφέρεται πιο αναλυτικά η ισχύουσα νομοθεσία . 

Επίσης στο τέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης και προκειμένου να γίνει η κατανομή των 
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δαπανών στους τρεις Δήμους , αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη 

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2020 καταρτίζεται με βάση τους βασικούς στόχους-δράσεις 

που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο Δήμος Αργοστολίου μέσω της ΚΕΔΗΚΕ 

καθώς επίσης και με βάση το γεγονός ότι οι Δήμοι Ληξουρίου και Σάμης δεν επιθυμούν δράσεις , 

μετέχουν όμως με πληθυσμιακά κριτήρια σε όλες τις υποχρεώσεις λειτουργικές καθώς και 

υποχρεώσεις οικονομικές παρελθόντων ετών. 

  Θέτω υπόψη σας προς συζήτηση και λήψη απόφασης το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος 

δράσης 2020 και παρακαλώ για τις όποιες προτάσεις σας ». 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε το μέλος κος Γρηγορόπουλος Σταύρος ο οποίος είπε: «Το 

Πρόγραμμα Δράσης 2020 ενώ πρέπει να περιέχει δράσεις για όλη την Κεφαλονιά, παρατηρούμε 

ότι δεν φέρει δράσεις των άλλων Δήμων δηλαδή του Ληξουρίου και του Αργοστολίου όπως και 

κοστολόγηση , γιαυτό και το καταψηφίζουμε. 

Επίσης επειδή τα προβλήματα είναι πολλά και εμείς πάντα είμαστε ενάντιοι στις Επιχειρήσεις 

προτείνουμε την λύση της και την μεταφορά των υπαλλήλων στον Δήμο» 

 

 

3. Το Δ.Σ   μετά από διαλογική συζήτηση 
4. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

1.Καταρτίζει και εγκρίνει  το κάτωθι ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης π. 

Δήμου Κεφαλονιάς για το έτος 2020  

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη τα παρακάτω: 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

 Με την 16/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΩ7ΟΚ6Κ-Θ41) απόφαση της η ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ενέκρινε  τον 

Προϋπολογισμό   της για το οικ. έτος 2020  . 

 Ο Δήμος Αργοστολίου με την 1/2020 (ΑΔΑ:9ΓΤ146ΜΓΤΤ-97
 
Η ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του, ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης 

Προϋπολογισμού 2020). 

 Ο Δήμος Σάμης με την 4/2020 (ΑΔΑ: 95ΦΡ46ΜΓ3Ι-ΚΥΩ)  απόφαση του Δημοτικού του 

Συμβουλίου , ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης Προϋπολογισμού 

2020) αλλά και την επίσπευση των διαδικασιών για την αποχώρηση του Δήμου από το 

Νομικό αυτό Πρόσωπο. 

 Ο Δήμος Ληξουρίου  με την 12 /2020  (ΑΔΑ: 9ΩΣ546ΜΓ3Ξ-ΖΜΦ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του , ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ(περί έγκρισης 

Προϋπολογισμού 2020) . 

 Ο Δήμος Σάμης με την 26/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ9Ρ46ΜΓ3Ι-93Π) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του , ενέκρινε την  2/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού 2020). 

 Ο Δήμος Ληξουρίου με την  63/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΔ46ΜΓ3Ξ-ΑΝΝ)  απόφαση του Δημοτικού του 

Συμβουλίου  , καταψήφισε την  2/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού 2020) με εξαίρεση τους Κ.Α των υποχρεωτικών δαπανών μισθοδοσίας του 

προσωπικού και τους Κ.Α που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη 

(Π.Ο.Ε) , που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Ενότητα Παλικής τους οποίους υπερψηφίζει. 

 Ο Δήμος Σάμης με την  33/2020 (ΑΔΑ: 674Ν46ΜΓ3Ι-ΝΤΛ) απόφαση της Οικονομικής του 

Επιτροπής ,ενέκρινε την 1/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης). 

 Ο Δήμος Ληξουρίου με την  64/2020(ΑΔΑ: 6Λ8Β46ΜΓ3Ξ-ΧΑΤ) σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ,καταψήφισε  την 1/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ 

(περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης) με εξαίρεση τους Κ.Α των υποχρεωτικών 

δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού και τους Κ.Α που αφορούν υποχρεώσεις από 

παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε)  που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Ενότητα Παλικής 

τους οποίους υπερψηφίζει. 

 Την 6/2020 (ΑΔΑ: ΡΓ0ΖΟΚ6Κ-Υ1Η ) απόφαση του Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί αποδοχής 

χρηματοδότησης της από τους νεοσύστατους Δήμους )  σύμφωνα με την οποία προτείνετε  
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η  άμεση χρηματοδότηση από τους Δήμους για τις εξής περιπτώσεις και βάση της κάτωθι 

πρότασης α) Για την εξόφληση οφειλών μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των 

υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ βάσει πληθυσμιακών 

κριτηρίων και αναλογική χρηματοδότηση και από τους τρείς Δήμους β)Για την εξόφληση 

οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν 

για τους παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε 

καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και 

στα Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες 

που απασχολούνται με εν ενεργεία συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα 

κλασσικού χορού και εικαστικών , για όλες τις προαναφερόμενες οφειλές και μόνο η αίτηση 

χρηματοδότησης προς έκαστο εκ των τριών νεοσύστατων Δήμων να γίνει με κριτήριο την 

ουσιαστική λειτουργία έκαστου τμήματος στα χωρικά όρια των Δήμων , ουσιαστικά να 

αντιστοιχίζεται ο τόπος παροχής των πραγματικών υπηρεσιών με καθένα εκ των τριών 

Δήμων . 

 

Προτείνεται ο Δήμος Αργοστολίου να εγκρίνει την 1/2020 παραπάνω απόφαση  

της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ (περί εγκρίσεως του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ για το έτος 2020) , 

ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος που αφορά  την εξόφληση δαπανών μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού 

κόστους) των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ με πληθυσμιακό κριτήριο 

και  την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που 

προκύπτουν για τους παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε 

καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα 

Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες που 

απασχολούνται με εν ενεργεία συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα κλασσικού χορού 

και εικαστικών με κριτήριο  την χωρικότητα του τόπου παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

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

αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 

Ο κ. Διονύσιος Λυκούδης αφού δηλώνει ότι συμφωνεί με τις παραπάνω πληρωμές προτείνει να 

χρηματοδοτηθεί επιπλέον η ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ για να πληρωθούν και οι  οφειλές  της  προς όλους  τους 

επαγγελματίες και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την πρόταση του κ. Λυκούδη Διονύσιου ψηφίζει και ο κ. Παπαδάτος Νικόλαος. 

 

Την πρόταση  του Προέδρου   ψηφίζουν: Μιχαλάτος Θεόφιλος- Σπαθής  Σταύρος Κρυσταλία 

Μιχαλάτου  - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και το Ν 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-

2020)   

 την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την 1/31-01-2020 παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης π. Δήμου Κεφαλλονιάς (περί εγκρίσεως του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης για το έτος 2020) ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος που αφορά  την εξόφληση δαπανών  

μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις 

εργασίας ΙΔΑΧ με πληθυσμιακό κριτήριο και  την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών 

και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν για τους παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που 

απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις 

Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς 

επίσης και για τις  δασκάλες που απασχολούνται με  συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα 
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τμήματα κλασσικού χορού και εικαστικών με κριτήριο  την χωρικότητα του τόπου παροχής των 

ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    51  /2020  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:   ΩΛΨΧ46ΜΓΤΤ-8Ν1 

 

Έγκριση της 2/31-01-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί έγκρισης 1ης 

αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020). 

 

O Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την  συνεδρίαση , εισηγούμενος   το  6
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020)»  θέτει  υπόψη των   

Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την   2/ 31-01-2020   απόφαση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης π. Δήμου Κεφαλλονιάς (περί 1ης αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού οικ.έτους 2020)   η 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
   
                           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
   Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθ. 2/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019) 

      Αριθ. Απόφασης   2/2020        

                       Περίληψη: «Έγκριση 1
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» 

 

 Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» στην αίθουσα των συνεδριάσεων , σήμερα την  
31η μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ. ήλθε σε συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς, (Ν. 

4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019) μετά την από 27-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 
δέκα πέντε (15) μελών ευρέθησαν παρόντα  εννιά  (9) ήτοι:       

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
      1) Πεφάνης Σπύρος                                                                                 1) Πρεντάνος Διονύσιος  

      2) Βαλσάμου Εριγώνη                                                                             2) Μοσχονάς Αλέξανδρος  

      3)Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                       3) Κατσιβέλης Γεώργιος        

      4) Δεμπόνος Ανδρέας                                                                               4) Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

      5) Τσιλιμιδός Γεώργιος                                                                           5) Γαλανός Γεράσιμος           

      6) Μιχαλάτου Κρυσταλλία                                                                        6) Αποστολάτος Γεώργιος 

  

     7)Κουμαριώτης Δημήτριος     

    8) Γρηγορόπουλος Σταύρος 

        9) Ευαγγελάτος Ευάγγελος 

  

 

Ο κ. Πρόεδρος στην εισήγηση του για το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης τόνισε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1.Το ότι η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό  

εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. (παρ 1 

Αρθρο 260 Ν. 3463/06) 

 H ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’), καθώς και η υπ' αριθμ. 7028/2004 

(ΦΕΚ 253/Β) όμοια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν εφαρμογή στους Δήμους, στα δημοτικά 

ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους. Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν 

έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις δημοτικές επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα διέπονται, 

ως προς τον προϋπολογισμό τους, από τις ειδικές γι' αυτά διατάξεις. (βλ. άρθρο 8 ΚΥΑ οικ. 

55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) 

 Συνεπώς οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του προϋπολογισμού των 

ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. Επειδή δεν υπάρχει καμία διάταξη που να αναφέρει τον τύπο προϋπολογισμού 
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των επιχειρήσεων ΟΤΑ, οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν όποιον τύπο 

προϋπολογισμού επιθυμούν, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τους σκοπούς και δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν.  

2. Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά τρόπος χρηματοδότησης και 

επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των 

αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της.  

Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης 

συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα 

έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του 

άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 

 

 3. τον Ν. 4600/2019 σύμφωνα με τον οποίο η κοινωφελής Επιχείρηση είναι Διαδημοτικό Νομικό 

Πρόσωπο  

4. Το γεγονός ότι μετά την λήξη του οικονομικού έτους οι Υπηρεσίες οφείλουν να προβούν στην 1
η
 

τροποποίηση του προϋπολογισμού τους ώστε να προσαρμόσουν αναλόγως τα Π.Ο.Ε. καθώς και τα 

ταμειακά τους διαθέσιμα κατά τις 31-12 του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους από το έτους 

αναφοράς του προϋπολογισμού  

7. Το προσχέδιο της 1
ης

 αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού όπως εστάλει στην εισήγηση» 

8. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης που καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε με προηγούμενη απόφαση μας» 

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ. κα Βαλσάμου Εριγώνη η οποία τόνισε : « Εμείς ως 

εκπρόσωποι του Δήμου Σάμης είμαστε θετικοί στην ψήφιση του προϋπολογισμού για να 

διασφαλισθούν οι μισθοδοσίες των εργαζομένων , υπό την προϋπόθεση ότι έως ότου διασπαστεί η 

ΚΕΔΗΚΕ ο Δήμος μας για τα πολιτιστικά του να απολαμβάνει τις υπηρεσίες δύο υπαλλήλων της 

ΚΕΔΗΚΕ, για το λόγο αυτό και ψηφίζω λευκό».  

Ο κος Γρηγορόπουλος Σταύρος τόνισε: «επειδή είμαστε ενάντια στην λειτουργία αυτών των 

επιχειρήσεων γιαυτό και καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό» 

Ο κος Κωνσταντάκης τόνισε στην τοποθέτηση του: « Ψηφίζουμε και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση 

οι Δημότες να απολάβουν λιγότερες υπηρεσίες από ότι όλα αυτά τα χρόνια». 

 

Το Δ.Σ   μετά από διαλογική συζήτηση 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Α)Καταρτίζει και εγκρίνει την κάτωθι 1
η
 αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικονομικό 

έτος 2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 - 1η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

  ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ   

κ.α. Ονομασία ποσά € 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 92.500,00 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 

011 Μισθώματα 15.000,00 

0111 Μισθώματα από  αστικά ακίνητα    

0112 Λοιπά έσοδα από ακίνητα  (παραχώρηση Αθλητικών  και πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων )  
15.000,00 

0112.00 Λοιπά έσοδα από ακίνητα  (παραχώρηση Αθλητικών  και πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων )  
15.000,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000 

021 Τόκοι κεφαλαίων 2.000 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000 

0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων   

0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες   

022 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0 
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0221 Μισθώματα κινητών πραγμάτων   

0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία   

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 75.500,00 

031 Έσοδα από ΟΤΑ  0 

0311 Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ……………   

0312     

0313     

0314     

0315 Αναθέσεις άσκησης αρμοδιοτήτων    

032 Έσοδα εκμεταλεύσεων  75.500,00 

0321 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων  15.000,00 

0321.00 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων  15.000,00 

0322 Έσοδα θεατρικού εργαστηρίου 4.000,00 

0322.00 Έσοδα θεατρικού εργαστηρίου 4.000,00 

0323 Έσοδα κινηματογράφου  35.000,00 

0323.00 Έσοδα κινηματογράφου  35.000,00 

0324 Έσοδα …………………. 0,00 

0325 Έσοδα από διαφημίσεις   1.000,00 

0325.00 Έσοδα από διαφημίσεις   1.000,00 

0326 Έσοδα κοινωνικών δομών (παιδικών σταθμών, κλπ)     

0327 Έσοδα  τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ  14.000,00 

0327.00 Έσοδα  τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ  14.000,00 

0328 Έσοδα  εκμετάλευσης κυλικείων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων   
6.500,00 

0328.00 Έσοδα  εκμετάλευσης κυλικείων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων   
6.500,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.266.320,00 

127 Έσοδα προγράμματος δράσης  1.263.820,00 

1271 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ 1.263.820,00 

1271.00 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
959.623,06 

1271.01 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020 ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
165.392,65 

1271.02 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ  
138.804,29 

13 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000 

131 Δωρεές 1.000 

1311 Προϊόν δωρεών 1.000 

1311.00 Προϊόν δωρεών 1.000 

332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.   

333 Επιστροφή εν γένει χρημάτων.   

4  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

188.402,00 

41  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 188.402,00 

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 0 

4111  Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0 

4112 Eξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 0 

412  Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 89.878,00 

4121  Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  19.500,00 
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4121.00 

 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων εργαζομένων πλην 

ασφαλιστικών εισφορών  19.500,00 

4122 Φόροι   και χαρτόσημο Προέδρου Δ.Σ. 2.378,00 

4122.00 Φόροι   και χαρτόσημο Προέδρου Δ.Σ. 2.378,00 

4123 Φόροι  προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 68.000,00 

4123.00 Φόροι  προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 68.000,00 

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 98.524,00 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 98.524,00 

4131.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 98.524,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 77.991,05 

51 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 77.991,05 

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό  77.991,05 

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό  77.991,05 

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο αποθεματικό    

  Σύνολα 1.625.213,05 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ π.ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2020 -1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  

  ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ   

κ.α. Ονομασία 
ποσά € 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 988.029,77 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 282.716,91 

602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 183.477,03 

6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,  γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

  

6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός, , 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εργαζομένων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.   

183.477,03 

6021.01 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων  0,00 

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

0 

6023 Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετης 

αμοιβής  

0 

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, επιστημονικό 
προσωπικό κλπ) 

0 

6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

  

6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

  

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)  

37597,80 

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός,  

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

36597,80 

6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός,  

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

36597,80 
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6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

1000,00 

605 Εργοδοτικές εισφορές  54.413,19 

6051 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με σύμβαση 
αορίστου  

46.790,55 

6051.00 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με σύμβαση αορίστου  46.790,55 

6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων    

6053 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.622,64 

6053.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.622,64 

6054 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές   

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού  6.228,89 

6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 

προσωπικού) 

1.100,00 

6062 Λοιπές παροχές σε είδος (υπόλοιπο σύμβασης έτους 2019 ποσού 

1428,89 και προς εκτέλεση για σύμβαση έτους 2020 ποσόν 3.700,00) 

5.128,89 

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 

6071 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια 
και σεμινάρια 

1.000,00 

6071.00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια 

και σεμινάρια 

1.000,00 

6072 Άλλες δαπάνες    

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 239.935,50 

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 229.795,50 

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.500,00 

6112 Αμοιβές τεχνικών και λοιπών συνεργατών (υπηρεσίες ηχοληψίας , 

υπηρεσίες παραγωγής μουσικού προγράμματος -dj ) 

3.000,00 

6113 Αμοιβές ελεγκτών 1.500,00 

6114 Αμοιβές καλλιτεχνών   

6115 Αμοιβές λογιστών  17.487,50 

6115.00 Αμοιβές λογιστών (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) -Διπλογραφικού συστήματος -λοιπές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες έτους 2020 

14.000,00 

6115.01 Αμοιβές λογιστών (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) -Διπλογραφικού συστήματος -λοιπές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες έτους  υπόλοιπο σύμβασης έτους 2019 

3.487,50 

6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 

6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην λειτουργία Δημοτικών 
φιλαρμονικών  

34.720,00 

6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στη λειτουργία Δημοτικής 

Φιλαρμονικής "ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ" Δημοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  

18.600,00 

6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στη λειτουργία της 

Δημοτικής Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων  

16.120,00 

6118 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  στη 
λειτουργία Δημοτικών Χορωδιών 

56.880,00 
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6118.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  δημοτικής 

Χορωδίας Δήμου Αργοστολίου (Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς) 

13.020,00 

6118.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία των 

Εργαστηρίων Χορωδιακής Μουσικής ( στο εργαστήρι 

περιλαμβάνονται α. τμήμα γυναικείας Χορωδίας β. Τμήματα 

παιδικής    γ. Τμήμα ανδρικής  ) Δήμου Αργοστολίου (Δημοτική 
Ενότητα Αργοστολίου) 

32.660,00 

6118.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  του 

Εργαστηρίου Χορωδιακής Μουσικής (αμοιβές υπηρεσιών μουσικού 

ειδικότητας πιανίστα ), Δήμου Αργοστολίου (Δημοτική Ενότητα 
Αργοστολίου) 

11.200,00 

6119 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  δράσεων 
και εκδηλωσεων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. (πλην Δημοτικών φιλαρμονικών 
και Χορωδιών) 

111.208,00 

6119.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία Εικαστικών 

εργαστηρίων  (υπόλοιπο συμβάσεων  έτους 2019 ποσό  7128,00 

προς εκτέλεση του 2019 ποσό 5.700,00€) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

12.828,00 

6119.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  στη λειτουργία  στη 

λειτουργία θεατρικών   εργαστηρίων ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

2.000,00 

6119.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην Υπηρεσία Διοικητικής 

και Οικονομικής  υποστήριξης  

1.000,00 

6119.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην λειτουργία αθλητικών  

υποδομών και εγκαταστάσεων  

1.000,00 

6119.04 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στον 

Κινηματογράφο ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
1.000,00 

6119.05 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις (μουσικών , μουσικών σχημάτων, θεατρικών θιάσων , 

παραδοσιακών ορχηστρών , ανιματέρ , θεάτρου σκιών & 

καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων)  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

7.000,00 

6119.06 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις περιβαλλοντικές και 

εθελοντικές δράσεις  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

1.500,00 

6119.07 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην υλοποίηση 

Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (μουσικών , μουσικών σχημάτων, 

θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , ανιματέρ , θεάτρου 

σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

25.000,00 
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6119.08 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις Καρναβαλικές 

εκδηλώσεις (θεατρικών θιάσων ,ζογκλέρ , ανιματέρ ,ξυλοπόδαροι, 

θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών αντίστοιχων ειδικοτήτων)μουσικών , 

μουσικών σχημάτων, παραδοσιακών ορχηστρών , και γενικότερων 

υπηρεσιών θεάματος καρναβαλικού περιεχομένου)ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

13.000,00 

6119.10 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για την πραγματοποίηση 

Πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθόλη την διάρκεια της 

χρονιάς και που δεν χαρακτηρίζονται από την εποχικοτητα άλλων 

κωδικών του προυπολογισμού  (δηλ. τις καλοκαιρινές, 

καρναβαλικές, Χριστουγεννιάτικες ,Πάσχα και Πρωτομαγιάς) 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

6.000,00 

6119.11 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις  εκδηλώσεις του 

Πάσχα και Πρωτομαγιάς  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (μουσικών , 

μουσικών σχημάτων, θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών 

, ανιματέρ , θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων) 

6.500,00 

6119.12 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην λειτουργία τμημάτων 

κλασσικού χορού της ΚΕΔΗΚΕ υπόλοιπο σύμβασης έτους 2019  

6.480,00 

6119.13 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία   στην λειτουργία τμημάτων 

κλασσικού χορού της ΚΕΔΗΚΕ για το έτους 2020 

3.300,00 

6119.14 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη διοργάνωση πολιτιστικών 

και αθλητικών εκδηλώσεων για την ηχητική , φωτιστική, 
οτικοακουστική  κάλυψη  εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

24.600,00 

612 Δαπάνες αιρετών 8.640,00 

6121 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  8.640,00 

6122 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  0,00 

6123 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις  0,00 

6124 Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους την επιχείρηση  0,00 

6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών   

613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών  1.500,00 

6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.500,00 

6131.00 Λοιπές αμοιβές τρίτωn- αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων  1.500,00 

6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   

6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως    

614  Αμοιβές τρίτων με την  ιδιότητα Νομικού Προσώπου  0,00 

6141 Λοιπά έξοδα τρίτων   

62 Παροχές τρίτων 193.416,16 

621   0,00 

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 0,00 

6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 

6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 
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622 Επικοινωνίες 11.900,00 

6221 Ταχυδρομικά Τέλη 200,00 

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 11.000,00 

6223 Κινητή Τηλεφωνία 0,00 

6223.01 Κινητή Τηλεφωνία αιρετών οργάνων  0,00 

6223.02 Κινητή Τηλεφωνία υπηρεσιακών στελεχών   0,00 

6224 Λοιπές Επικοινωνίες 700,00 

6224.01 έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών  700,00 

623 Ενοίκια - Μισθώματα 43.916,16 

6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών   

6232 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων 500,00 

6233 Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων (υπόλοιπο 

σύμβασης έτους 2019 ποσού 7.916,16 € υπόλοιπο προς εκτέλεση για 

σύμβαση  έτους 2020 ποσόν 3.500€) 

11.416,16 

6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων   

6235 Μισθώματα θεματικών σκηνικών (καρναβαλικών και πασχαλινών 

ομοιωμάτων και λοιπά παρεμφερή είδη ) , λοιπού υποστηρικτικού 

εξοπλισμού  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (πλην ηλεκτρικών 

μηχανημάτων), σκευών και λοιπού εξοπλισμού (ιματισμός 

χορευτικών συγκροτημάτων, και ιματισμός θεατρικών κουστουμιών 

και αξεσουάρ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

10.000,00 

6236 Λοιπά μισθώματα (ενοίκια δικαιωμάτων κινηματογραφικών 
ταινιών και δικαιωμάτων παραστάσεων όπερας) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

22.000,00 

624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 0,00 

6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων   

6242 Leasing κτιρίων    

6243 Leasing μηχανημάτων    

6244 Leasing μεταφορικών μέσων   

6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   

625 Ασφάλιστρα 500,00 

6251 Ασφάλιστρα ακινήτων   

6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων   

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 

6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   

6255 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 111.400,00 

6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 64.500,00 

6261.00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -Ηλεκτρολογικές εργασίες 

παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
9.000,00 

6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - υδραυλικές εργασίες 

παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   
8.000,00 

6261.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - μονώσεις ,χρωματισμοί , 

μικροεπισκευές παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

10.000,00 

6261.03 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ειδών υγιεινής και πλακιδίων 

παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   
4.000,00 

6261.04 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -  κεντρικής θέρμανσης και 

κλιματιστικών παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

6.500,00 



270 

 

6261.05 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -  πορτών και παραθύρων 

παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
4.000,00 

6261.06 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -  αντιλιοστασίων κολυμβητικών 

δεξαμενών παραχωρούμενων ακινήτων απότο ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
4.000,00 

6261.07 Συντήρηση και επισκευή υποσταθμού Μ.Τ. δημοτικού 

κολυμβητηρίου - συντήρηση και επισκευή πεδίων πυκνωτών και 

κεντρικών πινάκων παραχωρούμενων εγκαταστάσεων  

6.500,00 

6261.08 Εργασίες επίστρωσης επιφανειών γηπέδου στίβου "ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΕΡΓΩΤΗΣ"με συνθετικό τάπητα  

12.500,00 

6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων)  

14.500,00 

6262.01 Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων  1.500,00 

6262.02 Συντήρηση και επισκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

7.000,00 

6262.03 Συντήρηση και επισκευή φυσικού χλοοτάπητα  3.000,00 

6262.04 Λοιπές συντηρήσεις  3.000,00 

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 

6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.000,00 

6264.01 Συντήρηση και επισκευή αντλιών  1.500,00 

6264.02 Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας  4.500,00 

6264.03 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων θεάτρου Αργοστολίου και 

Πολιτιστικών αιθουσών  

4.000,00 

6264.04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 

6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

12.900,00 

6265.01 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων  1.000,00 

6265.02 Συντήρηση και επισκευή  οργάνων Φιλαρμονικών  3.000,00 

6265.03 Συντήρηση και επισκευή  ενδυμάτων  Φιλαρμονικών  400,00 

6265.04 Συντήρηση και επισκευή  ετήσια και αναγόμωση πυροσβεστήρων  2.000,00 

6265.05 Συντήρηση και επισκευή  φωτοτυπικών, Ηλεκτρονικών υπολογιστών   2.500,00 

6265.06 Συντήρηση και επισκευή  επίπλων  -γραφείων  500,00 

6265.07 Συντήρηση και επισκευή  ηλεκτρονικού εξοπλισμού  1.500,00 

6265.08 Συντήρηση και επισκευή  άλλου  εξοπλισμού  2.000,00 

6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού -προγράμματος μισθοδοσίας 
HRM ,λογιστικού προγράμματος καταχώρισης στοιχείων και 
λοιπών χρησιμοποιούμενων  λογισμικών  

3.500,00 

6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού -προγράμματος μισθοδοσίας 

HRM ,λογιστικού προγράμματος καταχώρισης στοιχείων και λοιπών 

χρησιμοποιούμενων  λογισμικών  

3.500,00 

627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα -λοιπές παροχές τρίτων- 25.700,00 

6271 Ύδρευση κτιρίων  200,00 

6272 Άρδευση   

6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για  υπηρεσίες 

επιχείρησης 

2.000,00 

6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.000,00 
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6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 500,00 

6276 Λοιπές δαπάνες  1.500,00 

6279 Λοιπές δαπάνες για παροχές τρίτων  20.500,00 

6279.01 Δαπάνες τρίτων  για την κατασκευή ομοιωματων για την 

παραγματοποίηση εκδηλωσεων (καρναβαλικών,πασχαλινών 

χριστουγεννιάτικων, ομοιωμάτων βαρκαρόλας και λοιπών 

παρεμφερών ομοιωμάτων ) 

4.000,00 

6279.03 Δαπάνες καθαριότητας- ευπρεπισμού αθλητικών και πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
8.000,00 

6279.04 Δαπάνες συντήρησης φωτεινού διάκοσμου ( επιστηλίων , 
γιρλάντων κ.τ.λ.) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

4.500,00 

6279.05 Δαπάνες εγκατάστασης, τοποθέτησης και απεγκατάστασης 

φωτεινού διάκοσμου ( επιστηλίων , γιρλάντων κ.τ.λ.) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

4.000,00 

63 Φόροι - Τέλη 2.500,00 

631 Φόροι 1.500,00 

6311 Φόροι τόκων   

6312 Λοιποί φόροι 1.500,00 

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.000,00 

6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 

6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   

633 Διάφοροι φόροι και τέλη 0,00 

6331 Λοιποί φόροι και τέλη   

64 Λοιπά γενικά έξοδα 121.400,00 

641 Έξοδα μεταφορών 10.500,00 

6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά 

διόδια κλπ) 

0,00 

6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά  2.000,00 

6413 Μεταφορές προσώπων   

6413.01 Μεταφορές  -μετακίνησεις προσώπων -αποστολών ( πούλμαν, 

ακτοπλοικα εισιτήρια κ.α.)  και διαμονής καλλιτεχών-σχημάτων  

(θιάσων, θεατρικών τμημάτων, λοιπών καλλιτεχνικών σχημάτων της 

Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ., καλλιτεχνών εκδηλώσεων,συμμετεχόντων σε εθελοντικές 

και άΛλες δράσεις της Κ.ΕΔΗ.ΚΕ.) 

8.500,00 

6414 Μεταφορές εν γένει   

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.500,00 

6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.  500,00 

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 

6423 Οδοιπορικά έξοδα τρίτων  500,00 

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 2.500,00 

6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 

της επιχείρησης (διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσσες, πανώ, 

δημιουργική σχεδίαση, διαφήμιση στον έντυπο τύπο κ.α.)  

2.000,00 

6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 

6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (πλακέτες, μετάλλια, 

ανθοδέσμες και λοιπά παρεμφερή δώρα) 

500,00 

6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων   

644 Συνέδρια και εορτές 2.000,00 
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6441 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις   

6442 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων 1.000,00 

6442.00 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων 1.000,00 

6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 1.000,00 

645 Συνδρομές 1.000,00 

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα   

6452 Συνδρομές internet   

6453 Λοιπές συνδρομές (βάσεων νομικών πληροφοριών) 1.000,00 

646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.500,00 

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 

6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων  31.000,00 

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πλην Χριστουγεννιάτικων , 

Καρναβαλικών , καλοκαιρινών) 

3.000,00 

6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000,00 

6473 Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων  δραστηριοτήτων ( (έξοδα 

υλικών για την κατασκευή σκηνικών, έξοδα άμεσης ανάλωσης, 

εδέσματα, έξοδα δημιουργίας εντύπων, φυλλαδίων και αεροπανό 

και λοιπά παρεμφερη έξαδα  ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

3.000,00 

6474 έξοδα Καρναβαλικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Κ.Δευτέρας 

(έξοδα για την κατασκευή καρναβαλικών ομοιωμάτων, εδέσματα 

σαρακοστιανά, αναψυκτικά, είδη service, έξοδα κατασκευής 

διακόσμησης, φυλλάδια ,προμήθεια αναλωσίμων ειδών διάκοσμου 

καρναβαλικού όπως μάσκες κονφετί κ,τ,λ, έξοδα φιλοξενίας 

συγκροτημάτων και λοιπά παρεμφερη έξαδα) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

8.500,00 

6475 Έξοδα Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (φυλλάδια ,εδέσματα, , έξοδα 

μετακίνησης, αφισέτες, αναμνηστικά μετάλια ,υλικά κατασκεών και 

διακόσμησης, αναψυκτικά, αναλώσιμα είδη σίτισης , έξοδα σίτισης 

συγκροτημάτων, έξοδα φιλοξενίας συγκροτημάτων  και λοιπά 

παρεμφερη έξαδα)   ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

12.500,00 

6476 Έξοδα οργάνωσης περιβαλλοντικών και ομαδικών  δραστηριοτήτων 

(ημερίδες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης π.χ. προσκλήσεις 

,φυλλάδια, αναλώσιμα είδη) 

1.000,00 

649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 68.400,00 

6491 Χημικός έλεγχος νερών κολυμβητηρίου  1.400,00 

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

65.000,00 

6493 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  500,00 

6494 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -απολυμάνσεις απεντομώσεις  1.500,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 400,00 

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

400,00 

6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού   

6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού   

6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών   

6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων   
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6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 400,00 

6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   

6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού   

6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών   

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 91.176,40 

661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 11.500,00 

6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ   

6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.500,00 

6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων 

5.000,00 

6615 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου -εκτυπώσεις 2.000,00 

6615.00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 

6615.01 φωτοτυπίες και λοιπές αναπαραγωγές εγγράφων  1.000,00 

662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 0,00 

6621 Είδη κλινοστρωμνών    

6622 Είδη κατασκήνωσης   

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 19.776,40 

6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.250,00 

6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   

6633 Προμήθεια χημικού υλικού  για τις κολυμβητικές δεξαμενές  13.000,00 

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (υπόλοιπο 

σύμβασης έτους 2019 ποσού 3026,4  € και υπόλοιπο για συμβαση 

έτους 2020 ποσό 2.000,00€) 

5.026,40 

6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 

664 Καύσιμα και λιπαντικά 19.500,00 

6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων 

4.500,00 

6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων   

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  15.000,00 

6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες    

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 
εργασιών 

1.900,00 

6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων   

6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού -λήψη βίντεο 400,00 

6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 1.000,00 

6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00 

666 Οικοδομικά υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων  8.500,00 

6661 προμήθεια  οικοδομικών υλικών  κτιρίων και έργων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

8.500,00 

667 Υδραυλικά υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων  6.000,00 

6671 Προμήθεια  υδραυλικών υλικών , ειδών υγιεινής ,και υλικών 

συντήρησης ψυκτικών μονάδων των εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

6.000,00 

668 Ηλεκτρολογικά υλικά εγκαταστάσεων 7.000,00 

6681 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

7.000,00 

669 Λοιπές προμήθειες 17.000,00 
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6690 Λοιπές προμήθειες 4.000,00 

6690.00 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων  500,00 

6690.01 Προμήθεια ειδών  ανάλωσης κυλικείων πολιτιστικών και αθλητικών 

εγκαταστάσεων προς πώληση  

3.500,00 

6692 Προμήθεια σπόρων ,φυτών ,δενδυλλίων  3.000,00 

6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού  2.500,00 

6694 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Δημοτικών φιλαρμονικών ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

2.000,00 

6695 Προμήθεια ανταλακκτικών μεταφορικών μέσων  3.500,00 

6696 Προμήθεια ανταλλακτικών βοηθητικού μηχανοκίνητου εξοπλισμού 

εγκαταστάσεων  

2.000,00 

68 Λοιπά έξοδα 56.484,80 

682 έκτακτα έξοδα  56.484,80 

6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 35.484,80 

6821.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 35.484,80 

6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 

6822.00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 

6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 19.000,00 

6823.01 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 500,00 

6823.02 Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίλικων δικαστικών 

αποφάσεων  

18.500,00 

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
52.000,00 

71 Αγορά κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 52.000,00 

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 0,00 

7111 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων   

713 Προμήθειες Παγίων 52.000,00 

7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 

7131.00 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 

7131.01 πάγιος εξοπλισμός για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  5.000,00 

7133 Έπιπλα, Σκεύη 2.500,00 

7133.00 Επιπλα , σκεύη,  και λοιπά  είδη για την λειτουργία των  Αθλητικών  

και Πολιτιστικών  Εγκαταστάσεων 

2.500,00 

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

3.500,00 

7134.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά 

3.500,00 

7135 Λοιπός εξοπλισμός  36.000,00 

7135.01 Προμήθεια  ιματισμού Φιλαρμονικών - χορωδιών, μαντολινάτας  3.000,00 

7135.02 Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικών και μαντολινάτων  4.500,00 

7135.03   0,00 

7135.04 Προμήθεια ιματισμού θεατρικών εργαστηρίων  2.000,00 

7135.05 Προμήθεια υλικού διάκοσμου Χριστουγέννων 4.000,00 

7135.06 Προμήθεια υλικού διάκοσμου Καρναβαλιού  3.000,00 

7135.07 Προμήθεια πάγιου υδραυλικού   εξοπλισμού και συστημάτων 

θέρμανσης -ψύξης  

2.500,00 

7135.08 Προμήθεια αθλητικών οργάνων και λοιπών αθλητικών ειδών  5.000,00 
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7135.09 Προμήθεια λευκών ειδών για τις Αθλητικές και Πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις ( κουρτινών, μοκέτας κ.λ. παρεμφερών ειδών) 

1.500,00 

7135.10 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων  2.500,00 

7135.11 Προμήθεια πορτών και παραθύρων  4.000,00 

7135.12 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ιατρείων Αθλήτικών εγκαταστάσεων  4.000,00 

73 Έργα 0,00 

731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων  0,00 

732 Δαπάνες κατασκευής  εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων 
(Δήμου, Δημοσίου, Νομαρχίας, ιδιωτών κλπ)  

0,00 

7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

7322 Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι   

7323 Οδοί – οδοστρώματα   

7324 Πεζοδρόμια   

7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης   

7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 

7411 Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων    

7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων 

(πλην κτιρίων ) 

  

7413 Λοιπές μελέτες   

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

751 Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις   

752 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα   

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

583.183,28 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚ. 
ΕΤΗ 

394.281,28 

811 Πληρωμή υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 394.281,28 

8110 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών  394.281,28 

8110.00 Πληρωμες ΠΟΕ Μισθοδοσίας 14.513,94 

8110.01 Εισφορές ΠΟΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  3.642,09 

8110.02 Φόροι ΠΟΕ 87.628,63 

8110.03 Προμηθευτές ΠΟΕ 288.496,62 

8110.05 Λοιπά ΠΟΕ 0,00 

8110.06 Αμοιβές  τρίτων  ( λογιστής και λοιποί  )    

8110.07 ΑΜΟΙΒΕΣ    Δ.Σ. 0,00 

8110.08     

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)   

813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)   

82 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

188.902,00 

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών   

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 89.878,00 

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων 
μισθοδοσίας (πλην ασφαλιστικών εισφορών) 

19.500,00 
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8221.00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων 

μισθοδοσίας (πλην ασφαλιστικών εισφορών) 

19.500,00 

8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου  μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ  

2.378,00 

8222.00 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου  μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ  

2.378,00 

8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 
επαγγελματιών κλπ 

68.000,00 

8223.00 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 

επαγγελματιών κλπ 

68.000,00 

823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 98.524,00 

8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 98.524,00 

8231.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 98.524,00 

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων   

825 Πάγιες προκαταβολές 500,00 

8250 Πάγια προκαταβολή 500,00 

826 Λοιπές επιστροφές 0,00 

8260 Λοιπές επιστροφές   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 
κατά τα παρελθόντα οικ. έτη 

0,00 

85.00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του 

οικονομικού έτους 

  

85.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων   

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000,00 

911 
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και 

για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

2.000,00 

9111 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και 

για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

2.000,00 

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  0,00 

10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως    

      

      

  Σύνολα 1.625.213,05 

 

 

Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα αρμόδια όργανα των τριών Δήμων 

Αργοστολίου , Ληξουρίου και Σάμης προς έγκριση. 

Μειοψηφούντος του μέλους  κου Γρηγορόπουλου Σταύρου που εξέφρασε διαφορετική 

άποψη και της κας Βαλσάμου Εριγώνης 

 

Γι αυτό συντάχθηκε  το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως,   

  

   Ο Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 

ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                                            

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη τα παρακάτω: 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

 Με την 16/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΩ7ΟΚ6Κ-Θ41) απόφαση της η ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ενέκρινε  τον 

Προϋπολογισμό   της για το οικ. έτος 2020  . 
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 Ο Δήμος Αργοστολίου με την 1/2020 (ΑΔΑ:9ΓΤ146ΜΓΤΤ-97
 
Η ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του, ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης 

Προϋπολογισμού 2020). 

 Ο Δήμος Σάμης με την 4/2020 (ΑΔΑ: 95ΦΡ46ΜΓ3Ι-ΚΥΩ)  απόφαση του Δημοτικού του 

Συμβουλίου , ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης Προϋπολογισμού 

2020) αλλά και την επίσπευση των διαδικασιών για την αποχώρηση του Δήμου από το 

Νομικό αυτό Πρόσωπο. 

 Ο Δήμος Ληξουρίου  με την 12 /2020  (ΑΔΑ: 9ΩΣ546ΜΓ3Ξ-ΖΜΦ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του , ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ(περί έγκρισης 

Προϋπολογισμού 2020) . 

 Ο Δήμος Σάμης με την 26/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ9Ρ46ΜΓ3Ι-93Π) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του , ενέκρινε την  2/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού 2020). 

 Ο Δήμος Ληξουρίου με την  63/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΔ46ΜΓ3Ξ-ΑΝΝ)  απόφαση του Δημοτικού του 

Συμβουλίου  , καταψήφισε την  2/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού 2020) με εξαίρεση τους Κ.Α των υποχρεωτικών δαπανών μισθοδοσίας του 

προσωπικού και τους Κ.Α που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη 

(Π.Ο.Ε) , που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Ενότητα Παλικής τους οποίους υπερψηφίζει. 

 Ο Δήμος Σάμης με την  33/2020 (ΑΔΑ: 674Ν46ΜΓ3Ι-ΝΤΛ) απόφαση της Οικονομικής του 

Επιτροπής ,ενέκρινε την 1/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης). 

 Ο Δήμος Ληξουρίου με την  64/2020(ΑΔΑ: 6Λ8Β46ΜΓ3Ξ-ΧΑΤ) σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ,καταψήφισε  την 1/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ 

(περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης) ,με εξαίρεση τους Κ.Α των υποχρεωτικών 

δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού και τους Κ.Α που αφορούν υποχρεώσεις από 

παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε) , που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Ενότητα 

Παλικής τους οποίους υπερψηφίζει. 

 Την 6/2020 (ΑΔΑ: ΡΓ0ΖΟΚ6Κ-Υ1Η ) απόφαση του Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί αποδοχής 

χρηματοδότησης της από τους νεοσύστατους Δήμους )  σύμφωνα με την οποία προτείνετε  

η  άμεση χρηματοδότηση από τους Δήμους για τις εξής περιπτώσεις και βάση της κάτωθι 

πρότασης α) Για την εξόφληση οφειλών μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των 

υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ βάσει πληθυσμιακών 

κριτηρίων και αναλογική χρηματοδότηση και από τους τρείς Δήμους β)Για την εξόφληση 

οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν 

για τους παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε 

καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και 

στα Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες 

που απασχολούνται με εν ενεργεία συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα 

κλασσικού χορού και εικαστικών , για όλες τις προαναφερόμενες οφειλές και μόνο η αίτηση 

χρηματοδότησης προς έκαστο εκ των τριών νεοσύστατων Δήμων να γίνει με κριτήριο την 

ουσιαστική λειτουργία έκαστου τμήματος στα χωρικά όρια των Δήμων , ουσιαστικά να 

αντιστοιχίζεται ο τόπος παροχής των πραγματικών υπηρεσιών με καθένα εκ των τριών 

Δήμων . 

 Ο Δήμος Αργοστολίου με την  50 /14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  , 

ενέκρινε  την  1/2020 (περί έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας και ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης2020 ) απόφαση του Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ) ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος που αφορά  την 

εξόφληση δαπανών  μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων που 

απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ με πληθυσμιακό κριτήριο και  την εξόφληση 

οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν 

για τους παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε 

καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και 

στα Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες 

που απασχολούνται με εν ενεργεία συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα 

κλασσικού χορού και εικαστικών με κριτήριο  την χωρικότητα του τόπου παροχής των 

ανωτέρω υπηρεσιών. 
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Προτείνεται ο Δήμος Αργοστολίου να εγκρίνει την 2/2020 παραπάνω απόφαση  

της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ (περί εγκρίσεως 1
ης

 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020) , ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος 

που αφορά  την εξόφληση δαπανών μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων 

που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ με πληθυσμιακό κριτήριο και  την εξόφληση 

οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν για τους 

παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε καλλιτεχνικά 

τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα Χορωδιακά Σχήματα 

(δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες που απασχολούνται με εν 

ενεργεία συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα κλασσικού χορού και εικαστικών με 

κριτήριο  την χωρικότητα του τόπου παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

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

αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 

Ο κ. Διονύσιος Λυκούδης αφού δηλώνει ότι συμφωνεί με τις παραπάνω πληρωμές προτείνει να 

χρηματοδοτηθεί επιπλέον η ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ για να πληρωθούν και οι  οφειλές  της  προς όλους  τους 

επαγγελματίες και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την πρόταση του κ. Λυκούδη Διονύσιου ψηφίζει και ο κ. Παπαδάτος Νικόλαος. 

 

Την πρόταση  του Προέδρου   ψηφίζουν: Μιχαλάτος Θεόφιλος- Σπαθής  Σταύρος Κρυσταλία 

Μιχαλάτου  - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και το Ν 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-

2020)   

 την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την 2/2020 παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης π. Δήμου Κεφαλλονιάς (περί εγκρίσεως 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού  οικ.  Έτους  2020) ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος που αφορά  την εξόφληση δαπανών  

μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις 

εργασίας ΙΔΑΧ με πληθυσμιακό κριτήριο και  την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών 

και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν για τους παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που 

απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις 

Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς 

επίσης και για τις  δασκάλες που απασχολούνται με  συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα 

τμήματα κλασσικού χορού και εικαστικών με κριτήριο  την χωρικότητα του τόπου παροχής των 

ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   52  /2020 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:   ΩΣΙ746ΜΓΤΤ-ΨΑΕ 

 

Έγκριση της 3/31-01-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ 

( περί έγκρισης  πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020). 

 

O Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας  την συνεδρίαση , εισηγούμενος   το  7
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 3/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας  οικονομικού έτους 2020)» , θέτει υπόψη της Επιτροπής 

την εν λόγω απόφασή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
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Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθ. 2/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019) 

Αριθ. Απόφασης   3/2020 

Περίληψη: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως  

στοχοθεσίας της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) για το έτος 2020 

 

 Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» στην αίθουσα των συνεδριάσεων , σήμερα την  
31η μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ. ήλθε σε συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης π.Δήμου Κεφαλλονιάς, (Ν. 

4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019) μετά την από 27-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 
δέκα πέντε (15) μελών ευρέθησαν παρόντα  εννιά  (9) ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1) Πεφάνης Σπύρος                        1)Πρεντάνος Διονύσιος  

 2)Βαλσάμου Εριγώνη                    2) Μοσχονάς Αλέξανδρος  

3)Κωνσταντάκης Άγγελος             3) Κατσιβέλης Γεώργιος    

4)Δεμπόνος Ανδρέας                     4)Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

5) Τσιλιμιδός Γεώργιος                 5) Γαλανός Γεράσιμος           

6) ΜιχαλάτουΚρυσταλλία           6) Αποστολάτος Γεώργιος    

7) Κουμαριώτης Δημήτριος    

   8) Γρηγορόπουλος Σταύρος 

  9) Ευαγγελάτος Ευάγγελος 

 

Ο κ. Πρόεδρος στην εισήγηση του για το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης τόνισε τα εξής: 

« Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς ανήκει στους Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης και εκτός των λοιπών υποχρεώσεων προκύπτει η σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης κατ΄εφαρμογή της παρ.1 άρθρο 4  ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος 

Β’ 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης – ΟΠΔ Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA 

ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας 

S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» 

(ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και 

τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού 

αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα 

μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠΔ των συνδέσμων, των επιχειρήσεων στις οποίες 

συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης 

περιλαμβάνει τον 2 Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων. (παρ.1 

άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως 

προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18) Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και 

τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το 

ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων 

αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών 

(ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με 

βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (παρ.2 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 

2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά 

τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την 

κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα 

των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, 

καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 

2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του 

προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
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σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. (παρ.4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 

2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού 

αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών 

ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από 

τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος 

της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος 

διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA μέσω της 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασματικό 

προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος 

οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του 

αποθεματικού). (παρ.5 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Είναι 

προφανές ότι η εφαρμογή των ανωτέρω προϋποθέτει ότι το Χρηματικό / Ταμειακό Υπόλοιπο του 

προϋπολογισμού ισούται με τα Διαθέσιμα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Ενδεχόμενη 

διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη μεταβάλλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του 

οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. (ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018) Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις 

για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις 

για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του 

έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 

φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά 

οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον 

πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άάρθρου 3. Η 

στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) 

Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις 

έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό 

που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την 

κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που 

αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις 

εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. β) 

Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού 

προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου 3 των 

δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για 

δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίαςοικονομικών 

αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού 

έτους ισούται με μηδέν (0). (παρ.6 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 

Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα (Σ.1 - ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ, 

Σ.2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ, Σ.3 - ΝΠΙΔ_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ) επισυνάπτονται στην ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 

2942/20.07.2018 τεύχος Β’) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στα σκιασμένα κελιά των 

πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων με την ένδειξη «0», περιέχονται μαθηματικοί 

τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, οι 

οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε 

παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στους τύπους που περιέχονται στα σκιασμένα κελιά αυτών 

καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης 

Οικονομικών ΤΑ του ΤΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της 

αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων 

πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχο τους αρχών. 

(παρ.7 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Τα ΝΠΙΔ που οφείλουν να 

τηρούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, υποβάλλουν τον πρότυπο πίνακα οικονομικής 

στοχοθεσίας Σ.4 - ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ, για τον οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7. 

(παρ.8 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 

44485/06.08.2018 παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων. Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018 απεστάλησαν εκ νέοι οι 

πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων . Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ 

1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την 
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αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται 

να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της 

στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. 2. Μετά την υποχρεωτική 

αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του 

έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν 

απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. 3. Η 

επικαιροποίηση του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους 

σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του OTA, εφόσον 

εντάσσεται στη Γενική Κυβέρνηση νομικό πρόσωπο του OTA. Η αναμόρφωση πραγματοποιείται εντός 

δύο μηνών από το μήνα δημοσίευσης της τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την 

έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής. Διαδικασία κατάρτισης, 

έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ 1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια 

για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που 

εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του 

προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του OTA, καταρτίζονται, 

εγκρίνονται και αποστέλλονται στους OTA προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά 

πρόσωπα.2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές 4 

αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ 

μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών 

προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. 3. Η 

ανωτέρω αρχή ελέγχει: α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των OTA που πρέπει να 

περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που 

οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των OTA και των νομικών προσώπων, δ) 

την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη 

συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον 

Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο 

οποίο αυτό αναφέρεται. 4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 5. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους 

ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ. 6. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των OTA αναρτώνται σε ειδική 

ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου OTA. Διαδικασία παρακολούθησης 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την 

εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων, 

μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας που τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του 

περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονομικών στοιχείων των OTA. Σε 

περίπτωση που o OTA ή το νομικό πρόσωπο δεν μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων 

στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων 

του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω: Σας καλώ να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την έγκριση του 

συνημμένου Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. με εκτέλεση 

Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

Για κατάρτιση τουπίνακα «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων» της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του π. Δήμου κεφαλλονιάς ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων και συγκεκριμένα: 

1. Για την στοχοθεσία εσόδων ελήφθησαν υπόψη η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 έως και 

το μήνα Οκτώβριο και για τους υπόλοιπους μήνες ελήφθησαν υπόψη οι αντίστοιχοι στόχοι του 2019 

οι οποίοι είχαν προκύψει με βάση την εκτέλεση του 2018 2. Για την στοχοθεσία εξόδων 

προχωρήσαμε στην προσαρμογή των στόχων μας βάσει των συμβατικών μας υποχρεώσεων 

(συνεχιζόμενες συμβάσεις) και των προβλεπόμενων υποχρεώσεων ΠΟΕ, περιορίζοντας τις δαπάνες 

στο μέγιστο δυνατόν σύμφωνα με την αντίστοιχη προβλεπόμενη πορεία των εισπράξεων και σε πιο 

κοντινό προγραμματισμό σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους 
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(2019) για την ίδια περίοδο. 3. Τα απολογιστικά στοιχεία αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

2019 από 1/1/2019 έως 31/10/2019. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο 

ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των 

συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 

προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων 

υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του 5 

οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε ίσιο ποσό με το αρχικά προϋπολογισθέν 

αποθεματικό.» 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ. κος Γρηγορόπουλος Σταύρος  ο οποίος τόνισε τα εξής: 

«Δεν ψηφίζω διότι η εισήγηση για το θέμα είναι ελλιπής»  

 

Το Δ.Σ   μετά από διαλογική συζήτηση 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

1. Εγκρίνει τον επισυναπτόμενο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. με 

εκτέλεση Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του π. Δήμου 

Κεφαλλονιάς στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 

σύμφωνα με την υπ’αριθμ.34574/05.07.2018 ΚΥΑ για το έτος 2020, και η οποία όπως 

δημοσιεύτηκε με ΑΔΑ: Ω0ΚΣΟΚΟΚ-ΥΜΥ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας 

απόφασης. 

2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο Αργοστολίου για έγκριση αυτής από την 

οικονομική επιτροπή 



283 

 

 

 



284 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο

Τιµή = 0 => 

Ταύτιση 

Στοχοθεσίας και 

Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραµµή 1
Έσοδα α̟ό ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα (α̟ό ̟ώληση αγαθών και 

̟αροχή υ̟ηρεσιών)
90.500 16.000 14.000 15.000 45.000 8.000 7.000 6.000 66.000 4.000 3.500 2.000 75.500 5.000 5.000 5.000 90.500 0

Γραµµή 2
Χρηµατοδότησεις α̟ό ΟΤΑ (διετές ̟ρόγραµµα δράσης, α̟'' ευθείας 

αναθέσεις α̟ό ΟΤΑ κλ̟)
1.263.820 200.000 110.000 110.000 420.000 120.000 120.000 120.000 780.000 120.000 100.000 94.500 1.094.500 60.000 53.000 56.320 1.263.820 0

Γραµµή 3 Εσοδα α̟ό συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα 1.500 0 0 0 1.500 1.500 0

Γραµµή 4 Τόκοι 2.000 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0

Γραµµή 5 Ε̟ιχορηγήσεις 0 0 0 0 0

Γραµµή 6 Λοι̟ά έσοδα 189.402 10.000 14.000 15.000 39.000 16.000 16.000 16.000 87.000 19.000 20.000 19.000 145.000 14.000 14.000 16.402 189.402 0

Γραµµή 7 Εισ̟ράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0

Γραµµή 8 Εισ̟ράξεις α̟ό χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 0 0 0 0 0

Α.1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8

1.547.222 226.000 138.000 140.000 504.000 144.000 143.000 142.000 933.000 144.000 123.500 115.500 1.316.000 79.000 72.000 80.222 1.547.222 0 0

Γραµµή 9
Ταµειακό υ̟όλοι̟ο (του ̟ρου̟ολογισµού) ̟ου µεταφέρεται α̟ό την 

̟ροηγούµενη χρήση
77.991

A.2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  (Σύνολο Γραµµών 1-9)

1.625.213

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο

Έλεγχος ταύτισης 

Π/Υ και 

Στοχοθεσίας (Η 

ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 

"0")

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

Γραµµή 1 Αµοιβές ̟ροσω̟ικού 275.488 19.000 19.000 22.488 60.488 23.000 24.000 24.000 131.488 24.000 24.000 24.000 203.488 24.000 24.000 24.000 275.488 0

Γραµµή 2 Μεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (ε̟ιχορηγήσεις-χορηγίες) 0 0 0 0 0

Γραµµή 3 Τόκοι 0 0 0 0 0

Γραµµή 4 Λοι̟ά έξοδα 1.297.725 90.000 100.000 1.000 191.000 110.000 100.000 110.000 511.000 120.000 140.000 120.000 891.000 120.000 120.000 166.725 1.297.725 0

Γραµµή 5 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις 52.000 4.000 4.000 4.000 12.000 4.000 4.000 4.000 24.000 4.000 4.000 5.000 37.000 5.000 5.000 5.000 52.000 0

Γραµµή 6 Πληρωµές για χρηµατοοικονοµικες συναλλαγές 0 0 0 0 0

B.1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
(Γραµµές 1 - 6)

1.625.213 113.000 123.000 27.488 263.488 137.000 128.000 138.000 666.488 148.000 168.000 149.000 1.131.488 149.000 149.000 195.725 1.625.213 0 0

Γ.1
Ύψος Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 
̟ροηγούµενου οικ. έτους 

288.497

Γ.2
Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων έτους 
στοχοθεσίας

188.000 105.000 104.991 104.991 101.000 100.000 90.000 90.000 85.000 70.000 20.000 20.000 10.000 5.000 0 0

∆  Ταµειακό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος) 0 190.991 205.991 318.503 318.503 325.503 340.503 344.503 344.503 340.503 296.003 262.503 262.503 192.503 115.503 0 0 0

Ε  Οικονοµικό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος) 0 2.991 100.991 213.512 213.512 224.503 240.503 254.503 254.503 255.503 226.003 242.503 242.503 182.503 110.503 0 0 0

Υ̟όδειγµα: Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.)
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ 
TAMEIAKH ΒΑΣΗ                                                              
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Μειοψηφούντος του μέλους  κου Γρηγορόπουλου Σταύρου που εξέφρασε διαφορετική άποψη  

 

Γι αυτό συντάχθηκε  το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως,   

 

   Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη 

ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                                                                   

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη τα παρακάτω: 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

 Με την 16/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΩ7ΟΚ6Κ-Θ41) απόφαση της η ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ενέκρινε  τον Προϋπολογισμό   

της για το οικ. έτος 2020  . 

 Ο Δήμος Αργοστολίου με την 1/2020 (ΑΔΑ:9ΓΤ146ΜΓΤΤ-97
 

Η ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του, ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης Προϋπολογισμού 

2020). 

 Ο Δήμος Σάμης με την 4/2020 (ΑΔΑ: 95ΦΡ46ΜΓ3Ι-ΚΥΩ)  απόφαση του Δημοτικού του 

Συμβουλίου , ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης Προϋπολογισμού 

2020) αλλά και την επίσπευση των διαδικασιών για την αποχώρηση του Δήμου από το Νομικό 

αυτό Πρόσωπο. 

 Ο Δήμος Ληξουρίου  με την 12 /2020  (ΑΔΑ: 9ΩΣ546ΜΓ3Ξ-ΖΜΦ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του , ενέκρινε την 16/2019 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ(περί έγκρισης Προϋπολογισμού 

2020) . 

 Ο Δήμος Σάμης με την 26/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ9Ρ46ΜΓ3Ι-93Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του , ενέκρινε την  2/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί 1
ης

 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

2020). 

 Ο Δήμος Ληξουρίου με την  63/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΔ46ΜΓ3Ξ-ΑΝΝ)  απόφαση του Δημοτικού του 

Συμβουλίου  , καταψήφισε την  2/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού 2020) με εξαίρεση τους Κ.Α των υποχρεωτικών δαπανών μισθοδοσίας του 

προσωπικού και τους Κ.Α που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε) , 

που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Ενότητα Παλικής τους οποίους υπερψηφίζει. 

 Ο Δήμος Σάμης με την  33/2020 (ΑΔΑ: 674Ν46ΜΓ3Ι-ΝΤΛ) απόφαση της Οικονομικής του 

Επιτροπής ,ενέκρινε την 1/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης). 

 Ο Δήμος Ληξουρίου με την  64/2020(ΑΔΑ: 6Λ8Β46ΜΓ3Ξ-ΧΑΤ) σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση 

του Δημοτικού του Συμβουλίου ,καταψήφισε  την 1/2020 απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (περί έγκρισης 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης) ,με εξαίρεση τους Κ.Α των υποχρεωτικών δαπανών 

μισθοδοσίας του προσωπικού και τους Κ.Α που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα 

οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε) , που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Ενότητα Παλικής τους οποίους 

υπερψηφίζει. 

 Την 6/2020 (ΑΔΑ: ΡΓ0ΖΟΚ6Κ-Υ1Η ) απόφαση του Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ( περί αποδοχής 

χρηματοδότησης της από τους νεοσύστατους Δήμους )  σύμφωνα με την οποία προτείνετε  η  

άμεση χρηματοδότηση από τους Δήμους για τις εξής περιπτώσεις και βάση της κάτωθι πρότασης 

α) Για την εξόφληση οφειλών μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων που 

απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και αναλογική 

χρηματοδότηση και από τους τρείς Δήμους β)Για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων 

οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν για τους παρόχους 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε καλλιτεχνικά τμήματα της 

ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα Χορωδιακά Σχήματα 

(δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες που απασχολούνται με εν 

ενεργεία συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα κλασσικού χορού και εικαστικών , για 

όλες τις προαναφερόμενες οφειλές και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης προς έκαστο εκ των 

τριών νεοσύστατων Δήμων να γίνει με κριτήριο την ουσιαστική λειτουργία έκαστου τμήματος 

στα χωρικά όρια των Δήμων , ουσιαστικά να αντιστοιχίζεται ο τόπος παροχής των πραγματικών 

υπηρεσιών με καθένα εκ των τριών Δήμων . 
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 Ο Δήμος Αργοστολίου α) με την  50 /14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ενέκρινε  

την  1/2020 (περί έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας και ετήσιου Προγράμματος Δράσης2020 ) 

απόφαση του Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ) & β) με την 51/14-04-2020 απόφαση  της Οικονομικής 

Επιτροπής  ενέκρινε  την   2/2020 (περί έγκρισης 1
ης

 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  2020)  

απόφαση της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος που αφορά  την εξόφληση δαπανών  

μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις 

εργασίας ΙΔΑΧ με πληθυσμιακό κριτήριο και  την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών 

ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν για τους παρόχους ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και 

πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει 

συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες που απασχολούνται με εν ενεργεία 

συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα κλασσικού χορού και εικαστικών με κριτήριο  

την χωρικότητα του τόπου παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

Προτείνεται ο Δήμος Αργοστολίου να εγκρίνει την 3/2020 παραπάνω απόφαση  

της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ (περί εγκρίσεως στοχοθεσίας της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

για το έτος 2020) , ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος που αφορά  την εξόφληση δαπανών  μισθοδοσίας (σύνολο 

μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ με 

πληθυσμιακό κριτήριο και  την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις 

οφειλές που προκύπτουν για τους παρόχους ανεξαρτήτων υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-

12-2019 σε καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα 

Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών διαγωνισμών) καθώς επίσης και οι δασκάλες που 

απασχολούνται με εν ενεργεία συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα τμήματα κλασσικού χορού και 

εικαστικών με κριτήριο  την χωρικότητα του τόπου παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

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

αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 

Ο κ. Διονύσιος Λυκούδης αφού δηλώνει ότι συμφωνεί με τις παραπάνω πληρωμές προτείνει να 

χρηματοδοτηθεί επιπλέον η ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ για να πληρωθούν και οι  οφειλές  της  προς όλους  τους 

επαγγελματίες και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την πρόταση του κ. Λυκούδη Διονύσιου ψηφίζει και ο κ. Παπαδάτος Νικόλαος. 

Την πρόταση  του Προέδρου   ψηφίζουν: Μιχαλάτος Θεόφιλος- Σπαθής  Σταύρος Κρυσταλία Μιχαλάτου  - 

Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και το Ν 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Εγκρίνει την 3/2020 παραπάνω απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ (περί εγκρίσεως στοχοθεσίας της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. του 

Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2020) ΜΟΝΟ  ως προς στο μέρος που αφορά  την 

εξόφληση δαπανών  μισθοδοσίας (σύνολο μισθοδοτικού κόστους) των υπαλλήλων που απασχολούνται 

με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ με πληθυσμιακό κριτήριο και  την εξόφληση οφειλών παρελθόντων 

οικονομικών ετών και ειδικότερα για  τις οφειλές που προκύπτουν για τους παρόχους ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών που απασχολήθηκαν έως και 31-12-2019 σε καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ και πιο 

συγκεκριμένα στις Δημοτικές Φιλαρμονικές και στα Χορωδιακά Σχήματα (δυνάμει συνοπτικών 

διαγωνισμών) καθώς επίσης και για τις  δασκάλες που απασχολούνται με  συμβάσεις ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών στα τμήματα κλασσικού χορού και εικαστικών με κριτήριο  την χωρικότητα του τόπου 

παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ     53 /2020                                                     ΑΔΑ: ΩΑΚ446ΜΓΤΤ-ΩΓ3 

Έγκριση της  58 /6-04-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π «Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης», (περί 1
ης 

τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ.  Έτους 2020). 

 

O Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  εισηγούμενος   το  8
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της  58 /6-04-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαδημοτικού Ν.Π «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης» (περί 1
ης 

τροποποίησης 

Προϋπολογισμού οικ.  Έτους 2020)» ,θέτει  υπόψη της των  Μελών  της Οικονομικής Επιτροπής προς   

έγκριση την  58/ 6-04-2020   απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του  Διαδημοτικού Ν.Π «Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης»,  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 6/6-4-20 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

 

Αριθ. Αποφ. 58/20 

ΘΕΜΑ: 1
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 

Στο Αργοστόλι, σήμερα 6  Απριλίου 2020, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε με 

τηλεδιάσκεψη,  βάσει του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄/11-03-2020)  σε τακτική  συνεδρίαση το 

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

από την αρ. οικ. 657/01-04-20 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 δέκα πέντε  (15) μελών βρέθηκαν 

παρόντα δώδεκα  (12) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μιχαλάτος Θεόφιλος, Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Τζωρτζάτος Ιωάννης,  Μέλος Δ.Σ. 

2. Μοσχονάς Μιχαήλ-Διονύσιος,Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2 . Μοσχόπουλος Ανδρέας, Μέλος Δ.Σ. 

3. Μιχαλάτου Κρυσταλία. Μέλος Δ.Σ. 3. Ποδαράς Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ. 

4. Τρωϊάννος  Διονύσιος, Μέλος Δ.Σ.  

5. Σιούτης Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ.  

6. Γαλανός Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ  

7.Ντιουάνι Γάλεμπ, Μέλος Δ.Σ.  

8.Ρασσιάς Νικόλαος, αν. Μέλος Δ.Σ.  

9. Σπαθής Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ.  

10. Στανίτσας Διονύσιος, Μέλος Δ.Σ.  

11. Γεωργανά Ευφελβίνα, αν. Μέλος Δ.Σ.  

12.Ταφλαμπάς Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ.  

 

      Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και  η αν. Προϊσταμένη  του Ν.Π. Γερασιμούλα Χαλικιά για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

           Ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με  έγκριση της 

1
ης

 τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. Το θέμα θεωρείται κατεπείγον δεδομένου ότι ο 

Φορέας στα πλαίσια προετοιμασίας των λιμενικών υποδομών για την τρέχουσα περίοδο, θα πρέπει να 

προβεί στην υλοποίηση ενεργειών που θεωρούνται άκρως απαραίτητες  για   τη εύρυθμη λειτουργία και 

αναβάθμιση  των υπαρχόντων λιμενικών υποδομών. 
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    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 ενημέρωσε το Δ.Σ.  ως εξής: 

 

1) Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και στον Κ.Α. 70.6672.01 έχουμε γράψει πίστωση ποσού 

15.000 ευρώ για ανταλλακτικά πλωτών μέσων Λ/Χ. Επειδή η πίστωση αυτή δεν επαρκεί για τις 

ζημιές που ήδη υπάρχουν στο ΠΛΣ-118 σύμφωνα με το αριθ. 21224/712/20 έγγραφο του Λ/Χ 

Κεφ/νιας, τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και αναμορφώνουμε τον κωδικό 

αυτό με ποσό 5.000 ευρώ μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω του αποθεματικού από τους 

Κ.Α. των εξόδων: α) 00.6117.01 αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες-καβοδεσία Αργοστολίου 1.000 ευρώ, β) 00.6117.02 αμοιβές λοιπών που εκτελούν 

ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες-καβοδεσία Φισκάρδου 1.000 ευρώ, γ) 

00.6117.03 αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες-

καβοδεσία Ιθάκης 1.000 ευρώ, δ) 00.6117.04 αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες-καβοδεσία Πόρου 1.000 ευρώ και ε) 00.6117.05 αμοιβές λοιπών που 

εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες-καβοδεσία Σάμης 1.000 ευρώ. 

2) Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και στον Κ.Α. 70.7135.20 έχουμε γράψει πίστωση ποσού 

20.000 ευρώ για προμήθεια φωτιστικών για την παραλιακή ζώνη Αργοστολίου από Λιμεναρχείο 

μέχρι όπισθεν Δημοτικής Αγοράς. Επειδή σύμφωνα με την μελέτη που έχουν συντάξει οι Τεχνικές 

Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου για λογαριασμό μας για το έργο αυτό η πίστωση δεν επαρκεί, 

τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και αναμορφώνουμε τον κωδικό αυτό με 

ποσό 4.552 ευρώ μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω του αποθεματικού από τους Κ.Α των 

εξόδων: α) 00.6122 αποζημίωση μελών Δ.Σ. 3.000 ευρώ και β) 00.6433 τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 1.552 ευρώ.  

3) Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και εγκρίνουμε νέα πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 70.7326.01 για κατασκευή πεζοδρομίου και άλλων εργασιών στην παραλιακή ζώνη 

Αργοστολίου (όπισθεν λαχαναγοράς) ποσού 12.931,14 ευρώ μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

μέσω του αποθεματικού από τον Κ.Α. των εξόδων 70.7333.01 επισκευή οδοστρώματος λιμένων 

αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Κεφ/νιας-Ιθάκης Είναι άμεση ανάγκη για την εκτέλεση του έργου αυτού 

σύμφωνα με την μελέτη που έχουν συντάξει οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου για 

λογαριασμό μας. Τροποποιούμε αναλόγως και το τεχνικό πρόγραμμα οικ. έτους 2020. 

4) Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και εγκρίνουμε νέα πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 70.7325.01 για κατασκευή υποδομής δικτύων στην παραλία Αργοστολίου (όπισθεν 

λαχαναγοράς) ποσού 24.797,66 ευρώ μεταφέροντας ισόποση πίστωση μέσω του αποθεματικού 

από τους Κ.Α. των εξόδων: α) 70.6262.09 ενοικίαση και λειτουργία χημικών τουαλετών λιμένος 

Αργοστολίου, χρήσης επισκεπτών κρουαζιέρας 10.000 ευρώ, β) 10.6279.01 λοιπές δαπάνες για 

ύδρευση 12.797,66 ευρώ, γ) 00.6421 οδοιπορικά έξοδα Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. 

1.000 ευρώ και δ) 70.6112 πρόληψη και καταπολέμηση των εχθρών των φοινικοειδών με 

βιολογικά μέσα 1.000 ευρώ. Τροποποιούμε αναλόγως και το τεχνικό πρόγραμμα οικ. έτους 2020. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 
ΕΣΟΔΑ      3.114.385,97     ΕΥΡΩ 
ΕΞΟΔΑ      3.114.385,97     ΕΥΡΩ 

 

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

τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ         ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει  την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στην κατηγορία  των εξόδων και 

διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις ως εξής: 
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ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑ-
ΒΟΛΩΝ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙ-ΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020  

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑ-ΣΗΣ 58/2020 1
η
 ΤΡΟΠΟΠΟΙ-

ΗΣΗ 
ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓ. 
ΤΡΟΠ/ΣΕΙΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ 

70.6672.01 15.000,00 - 5.000,00 - 15.000,00 

00.6117.01 10.000,00 - - 1.000,00 9.000,00 

00.6117.02 10.000,00 - - 1.000,00 9.000,00 

00.6117.03 10.000,00 - - 1.000,00 9.000,00 

00.6117.04 7.000,00 - - 1.000,00 6.000,00 

00.6117.05 7.000,00 - - 1.000,00 6.000,00 

70.7135.20 20.000,00 - 4.552,00 - 24.552,00 

00.6122 6.000,00 - - 3.000,00 3.000,00 

00.6433 3.000,00 - - 1.552,00 1.448,00 

70.7326.01 - - 12.931,14 - 12.931,14 

70.7333.01 15.000,00 - - 12.931,14 2.068,86 

70.7325.01 - - 24.797,66 - 24.797,66 

70.6262.09 24.800,00 - - 10.000,00 14.800,00 

10.6279.01 40.000,00 - - 12.797,66 27.202,34 

00.6421 2.000,00 - - 1.000,00 1.000,00 

70.6112 6.000,00 - - 1.000,00 5.000,00 

 

ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 0 870.111,23 870.111,23 

ΕΚΤΑΚΤΑ 1 414.344,40 414.344,40 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 2 103.659,36 103.659,36 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3 504.430,55 504.430,55 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

4 109.871,00 109.871,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

5 1.111.969,43 1.111.969,43 

 

ΕΞΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 468.140,38 457.588,38 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

10 296.432,25 283.634,59 

ΕΡΓΑ ΣΑΕΠΠ022 ΠΔΕ 69 408.181,08 408.181,08 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 1.420.220,08 1.443.569,74 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΕ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 

85 504.430,55 504.430,55 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 16.981,63 16.981,63 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.114.385,97 3.114.385,97 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.114.385,97 3.114.385,97 

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

ακολούθως.  

 

 

 

 

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

αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν  στο σύνολό της την αρίθμ. 58/6-04-2020 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης» . 

Την πρόταση  του Προέδρου   ψηφίζουν: Μιχαλάτος Θεόφιλος- Μιχαλάτου Κρυσταλία Σπαθής  Σταύρος- 

Παπαδάτος Νικόλαος – Γαβριελάτος  Αργύριος –Λυκούδης Διονύσιος &  Μινέτος 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 και το Ν 4635/2019. 

 την  αρίθμ. 58/6-04-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης»,   

 την πρόταση  του Προέδρου: 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Εγκρίνει στο σύνολό της την  αρίθμ. 58/6-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαδημοτικού Ν.Π «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης» (περί 1
ης

 τροποποίησης 

Προϋπολογισμού οικ. Έτους  2020). 

        

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   54/2020                                                     ΑΔΑ:6Ω5346ΜΓΤΤ-Λ4Ρ 

Έγκριση μελέτης (ορθή επανάληψη ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης   της Υπηρεσίας «Τακτική 

ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 2020» 

 

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

το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση μελέτης (ορθή επανάληψη ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης   της 

Υπηρεσίας «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 2020»  θέτει 

υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω:  

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

  την 35/23-12-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΤΙ946ΜΓΤΤ-ΟΚΖ) με τίτλο: Έγκριση  

μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης  της Υπηρεσίας «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020» , με την οποία εγκρίθηκε η 95/2019 Μελέτη της 

Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου για το εν λόγω θέμα προϋπολογισμού 69.378,00 

€ με Φ.Π.Α  , 

 

 το με αριθ. πρωτ. 5529/9-04-2020 διαβιβαστικό  της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου -Παπαδήμα   σύμφωνα με το  οποίο διαβιβάζει στην 

Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την  Έγκριση μελέτης 

(ορθή επανάληψη ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης   της Υπηρεσίας «Τακτική ετήσια 

συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 2020» η οποία  της  

αναλυτικά  έχει ως εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
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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. 22/2020 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: 63.984,00 

€ 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. 22/2020 Υπηρεσίας.  
 

 την 22/2020 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: 63.984,00 € 

με το Φ.Π.Α    η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

               Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

«Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020» 

 

    
Ταχ. Δ/νση : Λ,Βεργωτή 160  

Ταχ. Κώδικας : 28100  

Πληροφορίες : Σ.Δανελάτος  

Τηλέφωνο : 2671022796  

Fax : 2671022572  

Email : sdanelatos@gmail.com     

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 

 

Η παρούσα μελέτη παροχής υπηρεσιών συντάσσεται 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 

Ελληνική   
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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 51.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (12.384,00 €) δηλαδή συνολικά 63.984,00 € 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 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 

Κεφαλονιάς και κατά συνέπεια από την μείωση των παραμενόντων οχημάτων. 

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.   

 

 Προτείνεται στα Μέλη να αποφασίσουν  : α) την ανάκληση της 35/2019 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου  (ΑΔΑ:6ΤΙ946ΜΓΤΤ-ΟΚΖ)  , β)  την αποδοχή της  22/2020 Μελέτης (ορθή 

επανάληψη) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας, με τίτλο: «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, 
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έτους 2020», προϋπολογισμού: 63.984,00 € με το Φ.Π.Α και γ) τον καθορισμό  του τρόπου εκτέλεσης  της 

ανωτέρω υπηρεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016 .  

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  - Λυκούδης 

Διονύσιος – Σπαθής  Σταύρος –Παπαδάτος Νικόλαος - Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος 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 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 το άρθρο 117 του Ν 4412/2016 

 την 35/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΙ946ΜΓΤΤ-ΟΚΓ)  

 την με αριθ. πρωτ. 5529/9-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 την   22/2020 Μελέτη (ορθή επανάληψη)  της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών 

 την πρόταση του Προέδρου:  

 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

5. Ανακαλεί την 35/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου  

(ΑΔΑ:6ΤΙ946ΜΓΤΤ-ΟΚΖ).   

6. Αποδέχεται  την   22 /2020  μελέτη (ορθή επανάληψη) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών η οποία 

περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τίτλο: «Τακτική ετήσια συντήρηση 

και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020», συνολικού  

προϋπολογισμού: 63.984,00 € με το Φ.Π.Α. 

7. Καθορίζει τον   τρόπο   εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων Δήμου Αργοστολίου, έτους 2020» με την διεξαγωγή συνοπτικού 

διαγωνισμού ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117  του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-

2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και  

ισχύει. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

               ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                    ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                       

             ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                              

             ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  

              ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

             ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ   

 

Πιστό Αντίγραφο 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 

 
 

 
 


