
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.  

την 24η Φεβρουαρίου 2022. 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2022 

22ο θέμα ημερησίας διάταξης: Ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών 
οικονομολόγου για τη λειτουργία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

Στο Αργοστόλι σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

προσκλήθηκαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα Μέλη του Δ.Σ. της 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 746/18-02-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σε όλους τους 

Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.1069/80 παρ. 2 & 3. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο δεκαεννιά (19) 

τακτικών μελών, παρόντα ήταν τα κάτωθι δεκατρία (13), και ονομαστικά:  

                                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  13                                       ΑΠΟΝΤΕΣ: 06  

1 ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος  ΠΑΡΩΝ 

2 ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α/πρόεδρος ΠΑΡΩΝ 

3 ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

4 ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

Μέλος ΑΠΟΥΣΑ 

5 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μέλος ΠΑΡΩΝ 

6 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΑΠΩΝ 

7 ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

8 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 

Μέλος ΠΑΡΩΝ 

9 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέλος ΑΠΩΝ 

10 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εκπρόσωπος Δημοτών  ΠΑΡΩΝ 

11 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος Δημοτών ΠΑΡΩΝ 

12 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εκπρόσωπος Φορέα ΠΑΡΩΝ 

13 ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΑΠΩΝ 

14 ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΠΑΡΩΝ 

15 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΠΑΡΩΝ 

16 ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΑΠΩΝ 

17 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΑΠΩΝ 

18 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΠΑΡΩΝ 

19 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
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Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η γενική διευθύντρια της επιχείρησης 

κ. Βιτωράτου Μαριάνθη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 408/2021 απόφασης Δ.Σ. 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., η οποία και εισηγείται το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης που 

αφορά στην ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών οικονομολόγου για τη 

λειτουργία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και αναφέρει τα παρακάτω: 

Η απ’ ευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με 

κριτήρια τη δυνατότητα της καλής κι έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από 

τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά. 

Στα πλαίσια της ορθής κι εύρυθμης λειτουργίας του οικονομικού 

τμήματος της υπηρεσίας, πέραν των καθημερινών, λογιστικής φύσεως, 

εργασιών και λόγω έλλειψης κατάλληλα καταρτισμένου μόνιμου 

προσωπικού, απαιτείται η ταυτόχρονη ανάθεση σχετικών εργασιών σε 

κατάλληλο οικονομολόγο με κατάρτιση και εμπειρία στη λειτουργία 

Ν.Π.Ι.Δ.., δεδομένου μάλιστα ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία του οικονομικού τμήματος της υπηρεσίας είναι τόσο συχνές και 

περίπλοκες που μόνο κάποιος με εμπειρία μπορεί να ανταπεξέλθει άμεσα. 

Λόγω των ανωτέρω κρίνεται επείγουσα και απαραίτητη η ανάθεση 

εργασιών παροχής υπηρεσιών οικονομολόγου για τη λειτουργία της 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε για λογαριασμό της υπηρεσίας η με αρ. 

πρωτ. 742/18-02-2022 τεχνική έκθεση, προϋπολογισμού 14.960,00 €, πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., στην οποία αναλύονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

της ανάθεσης εργασιών παροχής υπηρεσιών οικονομολόγου για τη 

λειτουργία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.. 

  Λαμβάνοντας υπόψη μας την αναγκαιότητα της ανάθεσης διενέργειας 

εργασιών παροχής υπηρεσιών οικονομολόγου για τη λειτουργία της 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., προτείνεται η ανάθεση των υπηρεσιών να γίνει με απ’ 

ευθείας ανάθεση. 

 

Το Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας 

2. Το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει σήμερα και διέπει τη σύσταση και 

λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. 

3. Την υπ΄ αριθμ. 132/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Κεφαλλονιάς περί συγχώνευση των υφισταμένων Δ.Ε.Υ.Α. και σύσταση της 
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Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 1211/Β/2011) 

4. Την υπ΄ αριθμ. 3/2021 Απόφαση του Δ.Σ. περί μετατροπής της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς σε διαδημοτική και προσαρμογής του καταστατικού 

της (ΦΕΚ 2317/Β/15.06.2020) 

5. Την υπ΄ αριθμ. 408/2021 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 435/2021 απόφαση Δ.Σ. περί κατάρτιση και ψήφιση 

προϋπολογισμού έτους 2022 

7. Την υπ΄ αριθμ. 3434/14-01-2022, απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί 

έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2022  

8. Τους νόμους Ν. 4412/2016 και Ν. 3463/2006 

9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 742/18-02-2022 τεχνική έκθεση περί ανάγκης 

διενέργειας εργασιών παροχής υπηρεσιών οικονομολόγου για τη λειτουργία 

της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

10. Την υπ’ αριθμ. 745/18-02-2022 οικονομική προσφορά του κ. Σιμωτά 

Γεράσιμου 

11. Το γεγονός ότι η πιο πάνω δαπάνη δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο από 

το νόμο όριο. 

 

Ο κύριος Βαλλιάνος προτείνει για τις απ’ ευθείας αναθέσεις, πρώτα η 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. να εκδώσει ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφερόμενων, να 

προσκομίσουν προσφορές και στη συνέχεια να γίνουν οι απ’ ευθείας 

αναθέσεις με διαδοχική σειρά, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Ο κύριος Καβαλλιεράτος ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 742/18-02-2022 τεχνικής έκθεσης που 

συντάχθηκε για τη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. περί ανάγκης ανάθεσης εργασιών 

παροχής υπηρεσιών οικονομολόγου για τη λειτουργία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

(ΑΔΑΜ: 22REQ010083615). 

-Β. Την έγκριση της με αρ. 175/743/18-02-2022 σχετικής Απόφασης 

Ανάληψης -Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010083664). 

Γ. Την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών οικονομολόγου για 

τη λειτουργία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., στον κ. Σιμωτά Γεράσιμο με Α.Φ.Μ. 
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132418094 και Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έναντι του χρηματικού ποσού των 

δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (14.960,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 

ή δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών 

(18.550,40 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., κ. Σπαθή Σταύρο 

για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η ανωτέρω δαπάνη αξίας 14.960,00 € με CPV 79210000-9 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», θα βαρύνει τον κωδικό 

Κ.Α. 61.00.09.18«ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» και ο Φ.Π.Α. Αξίας 

3.590,40 € τον Κ.Α. 54.00.00.00 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.» του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. έτους 2022. 

 

Ο κύριος Βαλλιάνος ψηφίζει την πρότασή του που αναφέρει ότι για τις απ’ 

ευθείας αναθέσεις θα πρέπει πρώτα η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. να εκδώσει 

ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφερόμενων, να προσκομίσουν προσφορές και 

στη συνέχεια να γίνουν οι απ’ ευθείας αναθέσεις με διαδοχική σειρά, όπου 

αυτό είναι εφικτό. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ 
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