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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                

 
                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

 της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5  η  Απριλίου  2016  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  5 η   Απριλίου   του έτους 2016, ηµέρα  Τρίτη    και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  10538/31-03-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε   ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Ανουσάκης Νικόλαος(  ΑΠΩΝ από την 89/2016 έως και την 97/2016)             ∆ιονύσιος  Λυκούδης                                                                                                   
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                
5. Κωνσταντάκης ‘Άγγελος (Αναπληρωµατικό  Μέλος )                                          Ιωάννης Λυκούδης 
  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     89  / 2016                                                                    Α∆Α: 6ΛΜΗΩΕ5-4ΩΒ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη  
αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών λοιπών  µηχανηµάτων (Ακτοκαθαριστή) .   
                                                                                                                                                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη αναγκών Προµήθειας 
ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων (Ακτοκαθαριστή)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. 
πρωτ. 10573 /1-04-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ. Ζαµπαυτη Θεόδωρου 
για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων (Ακτοκαθαριστή)» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού 3.075,00€ στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ζαµπαυτη Θεόδωρο   για την 
προµήθεια  ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων (Ακτοκαθαριστή)» και αναλυτικά : 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
  3. 075,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [Ζαµπαυτης Θεόδωρος )             20.6672  (413/2016  
πρόταση)   
 
Με συνηµµένα : α)  αίτηµα    του τµήµατος διαχείρισης & κινητού  εξοπλισµού  
                          β) την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
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«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ. Ζαµπαύτη Θεόδωρο   ποσού 3.075,00 € από τον Κ.Α 20.6672 για την προµήθεια 
ανταλλακτικών του ακτοκαθαριστή του ∆ήµου . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:. Επειδή σε αυτό το Ένταλµα Προπληρωµής η  προµήθεια των 
ανταλλακτικών  γίνεται  µε απευθείας ανάθεση και δεν αναρτήθηκε µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου για την κατάθεση προσφορών  για την ανάδειξη του προµηθευτή ,καταψηφίζει την 
εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                             
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  413/31-03-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
3) το  ∆.Υ /21-03-2016 αίτηµα   του τµήµατος διαχείρισης & εξοπλισµού Συνεργείων  για την έκδοση 
του   παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής. 
4) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
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                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 3.075,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6672  
µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Ζαµπαυτη 
Θεόδωρο  ποσού 3.075,00 € από τον Κ.Α 20.6672  για την προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών 
µηχανηµάτων (Ακτοκαθαριστή). 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   5/07/2016. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     90 / 2016                                                                  Α∆Α: 7ΥΦ4ΩΕ5-4Λ9 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   

δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  6ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

403 30/03/2016 1.166,64 

Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων 
και αποθηκών (ιδιωτ. συµφ. 
1329/2010 µίσθωσης ακινήτου στα 
∆ιβαράτα) 00.8117.07 0,01 

404 30/03/2016 52.000,00 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων  00.8117.01 0,00 

405 30/03/2016 7.695,92 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων- Απόδοση ενοικίων Π.Ο.Ε. 
στην Πρακτική Γεωργική Σχολή 
Παναγή Βαλλιάνου 10.8113.29 0,00 

407 31/03/2016 14.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 
οδικό δικτύου και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. 
Παλικής (Πολιτική Προστασία) 
_x000D_ 70.6279.02 0,00 

408 31/03/2016 12.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 
οδικό δίκτου και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους 
∆.Ε.Πυλάρου (Πολιτική 
Προστασία)  70.6279.06 0,00 

409 31/03/2016 12.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 
οδικό δικτύου και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. 
Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)  70.6279.03 0,00 
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410 31/03/2016 2.000,00 

Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών οχηµάτων και 
λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  70.6264 0,00 

411 31/03/2016 400,00 

Προµήθεια µέσων σήµανσης ζώων 
(παραγωγικά - αδέσποτα )  70.6654.03 0,00 

414 1/4/2016 356,70 Δημοσίευση προκηρύξεων 30.6462 7.814,28 

415 4/4/2016 393,60 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.6463 8.276,77 

416 4/4/2016 12.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 
οδικό δικτύου και λοιπούς 
Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. 
Σάµης (Πολιτική Προστασία)  70.6279.05 0,00 

      

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 403 & 405 και συµπληρώνει ότι για τις 
περισσότερες από τις  παραπάνω δαπάνες συµφωνεί ,διαφωνεί  όµως µε την διαδικασία και τον 
τρόπο εκτέλεσής τους µε απευθείας αναθέσεις και γιαυτό τις καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     91  / 2016                                                                          Α∆Α: ΩΣΦΠΩΕ5-4Γ3          
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασίας   του δηµόσιου φανερού 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης καταστηµάτων ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου στην 
περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων» . 
                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασίας  του δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης καταστηµάτων 
∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων» .θέτει υπόψη της Επιτροπής το 
µε αριθµ. πρωτ. 10138/29-03-2016 διαβιβαστικό της γραµµατείας της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού µε το οποίο διαβιβάζει το µε αριθ. 10135/29-03-2016 Πρακτικό το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   10135  
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  29ην   Μαρτίου   2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση έντεκα (11) καταστηµάτων που 
βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως 
ορίζεται στην αρ.  9107/2016 διακήρυξη  της Α/∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς  κ. Σοφίας Γαρµπή,  η  οποία  
δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα:  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ στις 19-3-2016.            
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    Αλέξανδρος  Παρίσης  (Πρόεδρος) 
2)    Σοφία  Γαρµπή             (Μέλος) 
3)    Παναγής Κοκκόλης       (Μέλος) 
4)    Μαρία Κυριακάτου       (Γραµµατέας) 
      
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
        1.   Κατάστηµα  Α1  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 28,53 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης: 228,24 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                             
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
            2. Κατάστηµα Α2 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
                Εµβαδόν 29,54 τ.µ.    

        Τιµή εκκίνησης:  236,32 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                      
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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        3.   Κατάστηµα Α4 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 25,25 τ.µ.    

      Τιµή εκκίνησης:  202,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Αγγελάτου  Μαρία Κουµαριώτης  Γεράσιµος 205,00 € 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Αγγελάτου Μαρία η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 205,00 €.  Εγγυητής της είναι ο κ. Κουµαριώτης Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                           Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                              
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        4.    Κατάστηµα Β1 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
               Εµβαδόν 20,71 τ.µ.   

       Τιµή εκκίνησης:  165,6 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                      
 
Τα  µέλη 
Τα. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
  5.   Κατάστηµα  Β2 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν  20,70 τ.µ.    

      Τιµή εκκίνησης:  165,6 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κορσιάνου Κλητεµνήστρα Νεόφυτος  ∆ιονύσιος  170,00 € 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Κορσιάνου Κλητεµνήστρα η οποία 
προσέφερε το ποσόν των 170,00 €. Εγγυητής της είναι ο κ. Νεόφυτος ∆ιονύσιος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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        6.   Κατάστηµα Β3 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν  20,55 τ.µ.    

      Τιµή εκκίνησης:  164,4 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μενάγιας Ανδρέας Μενάγια Βασιλική 170,00€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μενάγιας Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 170,00 €. Εγγυητής του είναι η κα Μενάγια Βασιλική.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        7.   Βοηθητικός Χώρος Καταστήµατος Β4 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 10,42 τ.µ.    

      Τιµή εκκίνησης:  83,36 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μενάγιας Ανδρέας Μενάγια Βασιλική 85,00 € 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μενάγιας Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 85,00 €. Εγγυητής του είναι η κα Μενάγια  Βασιλική. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                  
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        8.   Κατάστηµα Β5 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 26,52 τ.µ.    

      Τιµή εκκίνησης:   212,16 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Καπογιαννάτος Χαράλαµπος Καπογιαννάτου Αγγελική 215,00 € 

  2.    

  3.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Καπογιαννάτος Χαράλαµπος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των 215,00 ευρώ. Εγγυητής του είναι η κα Καπογιαννάτου Αγγελική. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                
 
Τα  µέλη 
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Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        9.    Κατάστηµα Β6  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
               Εµβαδόν  17,18 τ.µ.   

      Τιµή εκκίνησης:   137,44 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                      
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        10.  Κατάστηµα Β7 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
               Εµβαδόν 25,25 τ.µ.    

      Τιµή εκκίνησης:  202,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μπαζίγος Παναγής Μαρκαντωνάτου Αδαµαντία 205,00 € 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μπαζίγος Παναγής ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 205,00 ευρώ. Εγγυητής του είναι η κα Μαρκαντωνάτου Αδαµαντία. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        11. Κατάστηµα ∆1  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 40,42 τ.µ.   

      Τιµή εκκίνησης:  323,36 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                       
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή η έγκριση του Παραπάνω Πρακτικού και η ανακήρυξη των 
παρακάτω πλειοδοτών ως µισθωτές των καταστηµάτων:  
Κατάστηµα Α4  : Αγγελάτου Μαρία η οποία προσέφερε το ποσό των 205,00 € µηνιαίως. 
Κατάστηµα Β2 : Κορσιάνου Κλητεµνήστρα η οποία προσέφερε το ποσό των 170,00 € µηνιαίως. 
Κατάστηµα Β3 : Μενάγιας Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσό των 170,00 € µηνιαίως. 
Βοηθητικός χώρος Κατ/τος Β4 : Μενάγιας Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσό των 85,00 € µηνιαίως. 
Κατάστηµα Β5: Καπογιαννάτος Χαράλαµπος ο οποίος προσέφερε το ποσό των 215,00 € µηνιαίως. 
Κατάστηµα Β7: Μπαζίγος Παναγής ο οποίος προσέφερε το ποσό των 205,00 € µηνιαίως. 
Για τα Καταστήµατα : Α1-Α2-Β1-Β6 & ∆1 απέβησαν ΑΓΟΝΟΙ και θα επαναληφθεί ο ∆ιαγωνισµός τις 31 
Μαρτίου ηµέρα Τρίτη σύµφωνα µε την 69/16-03-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
κατάρτισης των όρων του διαγωνισµού  . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς πιστεύουµε καταρχήν  ότι αυτά τα 
καταστήµατα πρέπει να δίνονται στους αγρότες -παραγωγούς για την αύξηση του εισοδήµατός τους  
γιατί είναι ένας κλάδος που έχει κτυπηθεί πάρα πολύ από την κοινή αγροτική πολιτική των  
κυβερνήσεων  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Το είδαµε πρόσφατα αυτό και µε την ανάδειξη των 
προβληµάτων αυτών και ειδικά  µε τα µέτρα που παίρνονται µε την φορολόγηση τους  ως 
επαγγελµατίες και µε κατά κύριο λόγο επάγγελµα αγρότη  που πετάει όλους τους µικρούς αγρότες που 
δεν έχουν την δυνατότητα να επιζήσουν µόνο από την άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος αλλά 
κάνουν και µια δευτερεύουσα δουλεία για να επιβιώσουν. Το κύριο λοιπόν είναι αυτό , ότι κτυπιέται  
σήµερα ο αγροτικός πληθυσµός µε την προοπτική να µειωθεί στο ελάχιστο από  οκτακόσιες χιλιάδες 
στις διακόσιες εξήντα χιλιάδες , δηλαδή για ποσόστωση του πληθυσµού από 18% στο  5-6%  και  να 
επιβιώσουν τελικά κάποιοι µεγάλοι αγρότες και µεγάλες µονάδες. Το βλέπουµε και στην Κεφαλονιά το 
βλέπουµε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι θα µείνουν ελάχιστοι που  µπορούν και έχουν την 
τεχνογνωσία και την υποστήριξη και την νοµική και την επιστηµονική για να παίρνουν προγράµµατα 
,ουσιαστικά δωρεάν χρήµα δηλαδή , από τον κρατικό και τον κοινοτικό προϋπολογισµό και  να 
στήνουν επιχειρήσεις και να µονοπωλούν περιοχές και κλάδους. Στα πλαίσια αυτά εµείς έχουµε πει 
και στην Τοπική Κοινότητα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα έπρεπε αυτά να παραχωρούνται  
κανονικά δωρεάν στους αγρότες παραγωγούς και επειδή δεν υπάρχει νοµοθεσία που να το επιτρέπει  , 
και αυτό εµείς προτείνουµε,  µε  συµβολικό ποσό για να µπορέσουµε να κρατήσουµε τυπικά τον νόµο , 
δηλαδή στο ένα Ευρώ ,να βρεθεί δηλαδή κάποια  διαδικασία ώστε να δίνονται δωρεάν , αυτήν την 
πρόταση λοιπόν είχαµε κατεβάσει και αυτήν ψηφίζουµε και σήµερα. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 69/16-03-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του 
διαγωνισµού 
3) την  9107/18-03-2016 διακήρυξη . 
4) το αρίθ. 10135/29-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 
    Την   εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το αρίθ. 10135/29-03-2016  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του 
δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης καταστηµάτων ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων» 

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στους παρακάτω πλειοδότες και τους ανακηρύσσει µισθωτές όπως 
παρακάτω:   

         Κατάστηµα Α4  : Αγγελάτου Μαρία η οποία προσέφερε το ποσό των 205,00 € µηνιαίως. 
        Κατάστηµα Β2 : Κορσιάνου Κλητεµνήστρα η οποία προσέφερε το ποσό των 170,00 € µηνιαίως. 
        Κατάστηµα Β3 : Μενάγιας Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσό των 170,00 € µηνιαίως. 
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        Βοηθητικός χώρος Κατ/τος Β4 : Μενάγιας Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσό των 85,00 € 
µηνιαίως. 
      Κατάστηµα Β5: Καπογιαννάτος Χαράλαµπος ο οποίος προσέφερε το ποσό των 215,00 € µηνιαίως. 
      Κατάστηµα Β7: Μπαζίγος Παναγής ο οποίος προσέφερε το ποσό των 205,00 € µηνιαίως. 

3. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον ∆ιαγωνισµό για την εκµίσθωση των Καταστηµάτων  : Α1-Α2-Β1-Β6 & ∆1  
της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και ο ∆ιαγωνισµός θα 
επαναληφθεί  στις 31 Μαρτίου ηµέρα Τρίτη σύµφωνα µε την 69/16-03-2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του διαγωνισµού και την  9107/18-03-
2016 διακήρυξη . 

     4. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου 
–∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου   οι παραπάνω  πλειοδότες  που αναδειχθεισαν  µισθωτές οφείλουν  µαζί 
µε τον εγγυητή τους εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση  της  έγκρισης των πρακτικών 
της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µίσθωσης, προσκοµίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο ποσό των 
δύο (2) µηνιαίων µισθωµάτων όπως το µίσθωµα διαµορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισµό. Αν 
για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να 
υπογράψει τη σχετικής σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο 
επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. 

5. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή . 

 Ο µισθωτής  θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη 
και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, 
πεζοδροµίου και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      92 / 2016                                                             Α∆Α: ΩΝΖΘΩΕ5-ΙΒΓ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  Επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας  του 
δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης καταστηµάτων ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων» . 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
Επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας   του δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
καταστηµάτων ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων» .θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 10416/31-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της 
Επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση των καταστηµάτων της ∆ηµοτικής Αγοράς 
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:                            
             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   10416 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  31ην   Μαρτίου   2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, για να διενεργήσει επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση πέντε (5) 
καταστηµάτων που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων ∆ήµου 
Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ.  9107/2016 διακήρυξη  της Α/∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς  κ. Σοφίας 
Γαρµπή,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα:  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ στις 19-3-2016.            
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    Αλέξανδρος  Παρίσης (Πρόεδρος) 
2)    Σοφία Γαρµπή             (Μέλος) 
3)    Παναγής Κοκκόλης      (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου      (Γραµµατέας)  
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Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 1.   Κατάστηµα  Α1  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 28,53 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης: 228,24 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                              
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 2. Κατάστηµα Α2 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
                Εµβαδόν 29,54 τ.µ.    

        Τιµή εκκίνησης:  236,32 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
   3.    Κατάστηµα Β1 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
               Εµβαδόν 20,71 τ.µ.   

       Τιµή εκκίνησης:  165,6 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Καπογιαννάτος Παναγής Καπογιαννάτου Αγγελική 167,00€ 

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Παναγής Καπογιαννάτος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των 167,00 €. Εγγυητής του είναι η κα Καπογιαννάτου Αγγελική. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                      
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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        4.    Κατάστηµα Β6  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
               Εµβαδόν  17,18 τ.µ.   

      Τιµή εκκίνησης:   137,44 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                     
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        5.   Κατάστηµα ∆1  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 40,42 τ.µ.   

      Τιµή εκκίνησης:  323,36 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
  Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή αναφέρει  στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή η έγκριση του Παραπάνω Πρακτικού και η ανακήρυξη  του 
πλειοδότη κ.  Καπογιαννάτου Παναγή  ως µισθωτή  στο Κατάστηµα B1   ο οποίος προσέφερε το ποσό 
των 167,00 € µηνιαίως. 
Για τα καταστήµατα:  Α1- Α2 –Β6 και ∆1 ο διαγωνισµός απέβη ΑΓΟΝΟΣ. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς πιστεύουµε καταρχήν  ότι αυτά τα 
καταστήµατα πρέπει να δίνονται στους αγρότες -παραγωγούς για την αύξηση του εισοδήµατός τους  
γιατί είναι ένας κλάδος που έχει κτυπηθεί πάρα πολύ από την κοινή αγροτική πολιτική των  
κυβερνήσεων  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Το είδαµε πρόσφατα αυτό και µε την ανάδειξη των 
προβληµάτων αυτών και ειδικά  µε τα µέτρα που παίρνονται µε την φορολόγηση τους  ως 
επαγγελµατίες και µε κατά κύριο λόγο επάγγελµα αγρότη  που πετάει όλους τους µικρούς αγρότες που 
δεν έχουν την δυνατότητα να επιζήσουν µόνο από την άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος αλλά 
κάνουν και µια δευτερεύουσα δουλεία για να επιβιώσουν. Το κύριο λοιπόν είναι αυτό , ότι κτυπιέται  
σήµερα ο αγροτικός πληθυσµός µε την προοπτική να µειωθεί στο ελάχιστο από  οκτακόσιες χιλιάδες 
στις διακόσιες εξήντα χιλιάδες , δηλαδή για ποσόστωση του πληθυσµού από 18% στο  5-6%  και  να 
επιβιώσουν τελικά κάποιοι µεγάλοι αγρότες και µεγάλες µονάδες. Το βλέπουµε και στην Κεφαλονιά το 
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βλέπουµε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι θα µείνουν ελάχιστοι που  µπορούν και έχουν την 
τεχνογνωσία και την υποστήριξη και την νοµική και την επιστηµονική για να παίρνουν προγράµµατα 
,ουσιαστικά δωρεάν χρήµα δηλαδή , από τον κρατικό και τον κοινοτικό προϋπολογισµό και  να 
στήνουν επιχειρήσεις και να µονοπωλούν περιοχές και κλάδους. Στα πλαίσια αυτά εµείς έχουµε πει 
και στην Τοπική Κοινότητα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα έπρεπε αυτά να παραχωρούνται  
κανονικά δωρεάν στους αγρότες παραγωγούς και επειδή δεν υπάρχει νοµοθεσία που να το επιτρέπει  , 
και αυτό εµείς προτείνουµε,  µε  συµβολικό ποσό για να µπορέσουµε να κρατήσουµε τυπικά τον νόµο , 
δηλαδή στο ένα Ευρώ ,να βρεθεί δηλαδή κάποια  διαδικασία ώστε να δίνονται δωρεάν , αυτήν την 
πρόταση λοιπόν είχαµε κατεβάσει και αυτήν ψηφίζουµε και σήµερα. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 69/16-03-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του 
διαγωνισµού 
3) την  9107/18-03-2016 διακήρυξη . 
4) το αρίθ. 10416/31-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 
    Την   εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει ως έχει το αρίθ. 10416/31-03-2016  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του 

Επαναληπτικού  δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης καταστηµάτων ∆ηµοτικής 
Αγοράς Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων» 

        2.    Κατακυρώνει τον διαγωνισµό και ανακηρύσσει µισθωτή   για το Κατάστηµα B1  της  
                ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου τον πλειοδότη κ. Καπογιαννάτο Παναγή   ο οποίος  
                προσέφερε το ποσό των 167,00 € µηνιαίως . 

3. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον ∆ιαγωνισµό για την εκµίσθωση των Καταστηµάτων  Α1- Α2 –Β6 και ∆1 
Καταστηµάτων της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου περιοχής Λυκιαρδοπουλάτων. 

4. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου –∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου   ο παραπάνω  πλειοδότης -   µισθωτής  οφείλει   µαζί µε τον εγγυητή του εντός 
προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση  της  έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, 
προσκοµίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο ποσό των δύο (2) µηνιαίων 
µισθωµάτων όπως το µίσθωµα διαµορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισµό. Αν για οποιοδήποτε λόγο 
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετικής σύµβαση ή 
αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η 
εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά 
προτεραιότητας. 

5. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή . 

Ο µισθωτής  θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη 
και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, 
πεζοδροµίου και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     93  / 2016                                                                   Α∆Α:  ΩΑ6ΩΩΕ5-Ν5Κ                                                               
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 
Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας της ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση του Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 10768/4-04-2016 διαβιβαστικό της 
γραµµατείας της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση του Ξενώνα της 
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Αγίας Ευφηµίας µε το οποίο διαβιβάζει το µε αριθ. 10767/4-04-2016 Πρακτικό το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    10767 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  4ην  Απριλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση ακινήτου στην Αγία Ευφηµία 
∆ήµου Κεφαλλονιάς εµβαδού 493,84 τ.µ.  όπως ορίζεται στην αρ. 9044/2016 διακήρυξη  του  
∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις  19-3-2016.                           
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    Αλέξανδρος  Παρίσης (Πρόεδρος) 
2)    Σοφία Γαρµπή             (Μέλος) 
3)    Παναγής Κοκκόλης      (Μέλος) 
4)    Μαρία Κυριακάτου      (Γραµµατέας) 
      
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
              Ακίνητο στην Αγία Ευφηµία 
              Εµβαδόν 493,84 τ.µ.    

      Τιµή εκκίνησης:  1.600 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Αλυσανδράτου Ρεγγίνα Αλυσανδράτος Γεράσιµος 1620€ 

  2. ∆επούντης Αργυροπαναγής ∆επούντης Νικόλαος 1650€ 

  3. Αλυσανδράτου Ρεγγίνα Αλυσανδράτος Γεράσιµος 1680€ 

  4. ∆επούντης Αργυροπαναγής ∆επούντης Νικόλαος 1700€ 

  5. Αλυσανδράτου Ρεγγίνα Αλυσανδράτος Γεράσιµος 1730€ 

  6. ∆επούντης Αργυροπαναγής ∆επούντης Νικόλαος 1780€ 

  7. Αλυσανδράτου Ρεγγίνα Αλυσανδράτος Γεράσιµος 1820€ 

  8. ∆επούντης Αργυροπαναγής ∆επούντης Νικόλαος 1900€ 

  9. Αλυσανδράτου Ρεγγίνα Αλυσανδράτος Γεράσιµος 2000€ 

10. ∆επούντης Αργυροπαναγής ∆επούντης Νικόλαος 2050€ 

11. Αλυσανδράτου Ρεγγίνα Αλυσανδράτος Γεράσιµος 2100€. 

12.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Αλυσανδράτου Ρεγγίνα η οποία 
προσέφερε το ποσόν των 2.100 €.   Εγγυητής της είναι ο κ. Αλυσανδράτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                        Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                          
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει προς τα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω: α) 
την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση του Ξενώνα της Αγίας Ευφηµίας. 
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Β) την ανακήρυξη της πλειοδότριας της ∆ηµοπρασίας κ. Αλυσανδράτου Ρεγγίνας του   Γερασίµου 
µισθώτριας του εν λόγω ακινήτου η οποία προσέφερε το τελικό ποσό των 2.100,00 € µηνιαίως. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς πιστεύουµε ότι από πλευράς των λαϊκών 
αναγκών ο ∆ήµος δεν θα έχει κανένα όφελος   µε την ενοικίαση του συγκεκριµένου ακινήτου , εφόσον 
εάν ο µισθωτής κάνει µια σοβαρή επένδυση και ανακαίνιση εµείς πιστεύουµε ότι δεν θα καταφέρει να 
ανταποκριθεί στην πληρωµή όλων των ενοικίων ή δεν θα κάνει κάτι σοβαρό και θα το παραλάβει ο 
∆ήµος µετά από δώδεκα χρόνια συντρίµµια και θα πάει για κατεδάφιση ή θα το δώσετε για σαράντα 
χρόνια που θα πρέπει να το πουλήσει.  
Εµείς πιστεύουµε ότι εφόσον η µίσθωση αυτή δεν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες   µοναδικό σας κίνητρο  
είναι το κέρδος για να καλύψετε τις ευθύνες του κράτους από την υποχρηµατοδότηση. 
Χρειάζεται ο πολιτισµός ,ο αθλητισµός ,υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι , αθλητικοί σύλλογοι και 
άλλες δραστηριότητες που έχουν ανάγκη και  να στεγαστούν  και να υπάρχουν άλλες δραστηριότητες. 
Εµείς γι αυτό έχουµε κάνει την πρόταση και σε αυτήν καταλήγουµε ,ότι το κτίριο αυτό θα µπορούσε να 
αξιοποιηθεί ως εξής : να δοθεί σε δηµόσιους υπαλλήλους της γύρω περιοχής –λιµενικούς –
αστυνοµικούς –υπαλλήλων των ΕΛΤΑ -σε δασκάλους και καθηγητές τον χειµώνα µε ένα συµβολικό 
ποσό να µένουν καµιά δεκαριά άτοµα και έτσι να ευνοείται και  η τοπική αγορά τον χειµώνα . Το 
καλοκαίρι όπως πρότεινε και ο κ. Παρίσης από τον Φ.Ι.Κ.Ο να φιλοξενεί για διακοπές άτοµα µε ειδικές 
δεξιότητες για ένα µήνα που  είναι και επιδοτούµενα –να χρησιµοποιείται από πολιτιστικούς και 
αθλητικούς συλλόγους και να αποδίδει και στην κοινωνία γιατί εφόσον όλος αυτός ο κόσµος µένει τον 
χειµώνα και καλοκαίρι θα δηµιουργεί µια οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτή λοιπόν εµείς 
την πρόταση που είναι και πάγια θέση µας ψηφίζουµε και θεωρούµε ότι είναι πιο κατάλληλη για να 
αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο προς όφελος του λαού. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις 51/2015 και 37/2016 αποφάσεις  του ∆.Σ για την εκµίσθωση του ακινήτου. 
 3)την 68/16-03-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του 
διαγωνισµού 
4) την  9044 /17-03-2016 διακήρυξη . 
5)  το 3/11-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων 
6) το αρίθ. 10767/4-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 
    Την   εισήγηση της Προέδρου:   
                                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του το αρίθ. 10767/4-04-2016  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών 
 του φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού εκµίσθωσης  ακινήτου συνολικού εµβαδού 493,84 τ.µ. 
ευρισκόµενο εντός οικοπέδου εµβαδού 573,50 τ.µ. επί της παραλιακής οδού της Αγίας Ευφηµίας, στο 
 οικοδοµικό τετράγωνο µε αριθ. 10, αποτελούµενο από δύο ορόφους ήτοι ισόγειο όροφο (2 αίθουσες,  
είσοδο, κουζίνα κ.λ.π.) και πρώτο όροφο υπέρ του ισογείου στον οποίο είναι κατασκευασµένα οκτώ (8)  
δωµάτια µε µπάνιο και εξοπλισµένο σύµφωνα µε το από 7-3-2016 πρακτικό καταγραφής αντικειµένων 
 (αρ. πρωτ. 7712/2016). 

      2. Ανακηρύσσει  την  πλειοδότρια  κ. Αλυσανδράτου Ρεγγίνα του   Γερασίµου µισθώτρια του εν 
λόγω ακινήτου η οποία προσέφερε µηνιαίο   µίσθωµα το  ποσό των 2.100,00 € . 
      3.   Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    
Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου   ο παραπάνω  πλειοδότης -   µισθωτής  οφείλει   µαζί µε 
τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση  της  έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης, προσκοµίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο ποσό των δύο (2) 
µηνιαίων µισθωµάτων όπως το µίσθωµα διαµορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισµό. Αν για 
οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει 
τη σχετικής σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
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υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος 
στη σειρά προτεραιότητας. 
5. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε 
 λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή . 
 Ο µισθωτής  θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και δηµοτικών τελών καθώς 
και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). Ο µισθωτής επίσης υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και 
επιµέλεια του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης 
ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµα του. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      94 / 2016                                                Α∆Α: ΩΗΝΗΩΕ5-ΛΟΜ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της  συνεδρίασης, 
εισηγούµενη το  9 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Ξενώνα 
Αγίας Ευφηµίας».έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική 
επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές 
διατάξεις. 

Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η 
αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική 
αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση λαµβάνεται, 
προκειµένου για δήµους από την Οικονοµική Επιτροπή. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, 
απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό, είτε κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή 
του εξειδικευµένη πίστωση, που κατονοµάζεται ρητά στον προϋπολογισµό. Στην περίπτωση αυτή δεν 
καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.  

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. 
∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την 
ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον 
οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους ∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών (10.271,46 Ευρώ) για 
τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της χώρας. 
Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω 
ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 
 
Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε. 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας», προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
12.120,00 Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2016 του ∆ήµου στον Κ.Α 
30.7331.02 .  
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Για το έργο αυτό α) µε την 70/2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε  η  Τεχνική 
¨Έκθεση του παραπάνω  έργου και  καθορίστηκε ο τρόπος  εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση . 
 Β) µε την 139/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποδέχτηκε  την   αριθµ .9/2015  µελέτη που 
συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
Γ)  µε την 37/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανατέθηκε µε απευθείας ανάθεση η εκτέλεση 
του ως άνω έργου στον Εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων κ. Γεώργιο  Κουράκο .   
 
Επειδή ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου  
37/2016 µε την αριθ. 5187/571 3217/338 & 12804/1263/15/29-03-2016 απόφασή του ακυρώνει 
µερικώς την 37/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα για το σκέλος της 
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας» στον κ. Γεώργιο 
Κουράκο Πολιτικό Μηχανικό –Εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων συνολικού ποσού 12.120,00 € µε Φ.Π.Α ως 
αναρµόδιο όργανο της εν λόγω ανάθεσης , ζητείται η απευθείας ανάθεση να γίνει µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής όπως ο Νόµος ορίζει. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή θέτει  υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 1302/2016 
προσφορά του εργολήπτη δηµοσίων έργων κ. Γεώργιου Κουράκου Πολιτικού Μηχανικού ο οποίος 
προσέφερε το ποσό των 8.567,84 € χωρίς Φ.Π.Α και το ποσό 10.538,44 € µε Φ.Π.Α ( δεν 
συµπεριλαµβάνονται τα απρόβλεπτα της προσφοράς γιατί δεν είναι σύννοµα)   και προτείνει  την 
ανάθεση του έργου στον εν λόγω εργολάβο , επειδή ο προϋπολογισµός του έργου είναι κατώτερος των 
παραπάνω χρηµατικών ορίων.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
O κ. Γκισγκίνης Νικόλαος επαναλαµβάνει την άποψη που εξέφρασε στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου , προτείνει δηλαδή την πλήρη επισκευή του Ξενώνα της Αγίας Ευφηµίας ώστε να γίνει 
λειτουργικό και κατοικίσιµο και να αξιοποιηθεί η χρήση του από τους ∆ηµότες δηλ. καθηγητές το 
χειµώνα - Α.µε.Α για το καλοκαίρι και ψηφίζει την πρότασή του   . 

Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
Άγγελος .     

και έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 
3. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
4. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06 
5. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93 
6. την ΥΑ ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 

547)  
7. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
8. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων µε το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 

1 περιπτ. ε 
9. την υπ’ αριθ. 9/2015  µελέτη του έργου που εγκρίθηκε µε την 139/2015 απόφαση ∆.Σ 
10. Την έγκριση της Τεχνικής ¨Έκθεσης του έργου και του καθορισµού τρόπου εκτέλεσης µε 

απευθείας ανάθεση µε την 70/2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
11. την αρίθ. 1302/ 2016   προσφορά του εργολήπτη δηµοσίων έργων  
12. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης 

που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 
παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 
περιπτ. ε 

13. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και 
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους στον Κ.Α 
30.7331.02.  

14. την  156/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
15. την 5187/571 3217/338 & 12804/1263/15/29-03-2016 απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου . 
16. την εισήγηση της Προέδρου.  
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 
1. .Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας» στον Εργολάβο ∆ηµοσίων 
Έργων κ. Γεώργιο  Κουράκο  Πολιτικό Μηχανικό που εδρεύει στο Αργοστόλι , οδός Χοιδά 1 & 
Σιτεµπόρων µε ΑΦΜ: 046545306   ∆ΟΥ: Αργοστολίου  έναντι του ποσού των 8.567,84 € χωρίς Φ.Π.Α 
και ποσό 10.538,44 € µε Φ.Π.Α  €. (∆εν περιλαµβάνονται  απρόβλεπτες δαπάνες).  
 
2. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε τριάντα ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
3. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης καλείται ο Εργολάβος ∆ηµοσίων Έργων κ. 
Γεώργιος Κουράκος Πολιτικός Μηχανικός Έργων που εδρεύει στο Αργοστόλι , οδός Χοιδά 1 & 
Συτεµπόρων µε ΑΦΜ: 046545306   ∆ΟΥ: Αργοστολίου  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     95 / 2016                                                                    Α∆Α: ΨΠΦΤΩΕ5-ΦΘ2    
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου « 
Αποκατάσταση ζηµιών πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παρακείµενων πεζόδροµων πόλεως 
Ληξουρίου» 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενη το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παρακείµενων 
πεζόδροµων πόλεως Ληξουρίου» θέτει υπόψη της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 10053 /29-03-2016 
έγγραφο  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ . Λεωνίδα Παγουλάτου για την ανάθεση του 
έργου «Αποκατάσταση ζηµιών πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παρακείµενων πεζόδροµων πόλεως 
Ληξουρίου»  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία  Γαρµπή θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το αριθ. 
8559/15-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση 
ζηµιών πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παρακείµενων πεζόδροµων πόλεως Ληξουρίου» το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Και επιπλέον  θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παραπάνω Πρακτικού το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Μετά τα παραπάνω  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: α) την 
έγκριση ως έχει του  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παρακείµενων πεζόδροµων πόλεως 
Ληξουρίου» 
β) Την ανακήρυξη  αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών πλατείας Εθνικής 
Αντίστασης και παρακείµενων πεζόδροµων πόλεως Ληξουρίου» την Εργολάβο ∆ηµοσίων ¨Έργων µε 
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την επωνυµία « ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ε.∆.Ε » Η οποία προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση, ποσοστού 
επί τοις εκατό δύο  ( 2 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - --
Κωνσταντάκης Άγγελος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 29/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
3) την 3/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκριση Μελέτης και καθορισµός τρόπου 
 Εκτέλεσης του έργου. 
 4)την 35/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης. 
5) την 61/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 6)το 8559/15-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής µε το Παράρτηµα του. 
7) την µε αρίθµ. πρωτ. 10053/29-03-2016 εισήγηση  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
  Και τέλος την εισήγηση της Πρόεδρου:   
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  στο σύνολό του (µε το Παράρτηµά του) το µε αριθµ, πρωτ. 8559/15-03-2016 Πρακτικό  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών πλατείας Εθνικής 
Αντίστασης και παρακείµενων πεζόδροµων πόλεως Ληξουρίου». 

2.  Ανακηρύττει   ανάδοχο του διαγωνισµού  για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών 
πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παρακείµενων πεζόδροµων πόλεως Ληξουρίου» την Εργολάβο 
∆ηµοσίων ¨Έργων µε την επωνυµία «ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ε.∆.Ε » η οποία  προσέφερε µέση τερµακτή 

έκπτωση, ποσοστού ( 2 %) δύο  επί τοις εκατό  επί του προϋπολογισµού του έργου. 
( Ο προϋπολογισµός του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 Ευρώ µε αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α  .) 
3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη, µετά την  κατά Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτού από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου  και στα πλαίσια επανελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της διακήρυξης ,η  ανάδοχος µε την επωνυµία «ΓΟΝΗ 
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ε.∆.Ε» υποχρεούται να προσκοµίσει τα  αναφερόµενα δικαιολογητικά της διακήρυξης 
προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    96    / 2016 Α∆Α: 7Γ∆ΩΩΕ5-062 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην 
 Τ. Κ Βασιλικάδων (περιοχή γηπέδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.» 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της  συνεδρίασης, 
εισηγούµενη το  7 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή 
λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Βασιλικάδων (περιοχή γηπέδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο  «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Βασιλικάδων 
(περιοχή γηπέδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.936,00  ευρώ  
( Κ. Α εξόδου 30.7323.09)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
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επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού 
στην Τ. Κ Βασιλικάδων (περιοχή γηπέδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.»   παραλήφθηκαν οι 
παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ.7598/4-03-2016 προσφορά του κ.  Παπαδηµάτου Παναγή  αντί ποσού           3.836,37 € 
2. η αριθ. 9858/29-03-2016 προσφορά της εταιρίας  Χ Παπαδηµάτου Α.Ε  αντί ποσού  3.936,00 €       
3. η αριθ. 9854/24-03-2016 προσφορά του  κ. Ανδρέα Αικατερίνη αντί ποσού                3.936,00 € 
Σε όλες τις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα  κ. Παπαδηµάτος Παναγής  που εδρεύει 
στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 043242399   ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου 
κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και 
τριάντα επτά  λεπτά (συνολική αξία µε ΦΠΑ  3.836,37 €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα 
σε λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στον κ. Παπαδηµάτο  Παναγή Εµπειροτέχνη 
∆ηµοσίων Έργων   και η  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης από τον Κ.Α  30.7323.09 για την 
εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
O κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει   ότι  συµφωνεί  µε την εκτέλεση του εν λόγω  έργου αλλά διαφωνεί  
µε τον τρόπο εκτέλεσής του ,δηλαδή µε απευθείας ανάθεση χωρίς προηγουµένως να έχει αναρτηθεί 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 
Προτείνει να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την εκτέλεση του έργου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
ώστε  να γνωστοποιηθεί και να µπορούν να  καταθέσουν προσφορές όλοι  ενδιαφερόµενοι   και 
ψηφίζει την πρότασή του . 

                  Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή  
                   και Κωνσταντάκης Άγγελος.            
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
7) την 417/5--04-2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την από 19-03-2014 Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση υπαλλήλου της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής 
οδού στην Τ. Κ Βασιλικάδων (περιοχή γηπέδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ. Κ 
Βασιλικάδων (περιοχή γηπέδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 3.936,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.09 του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στον εµπειροτέχνη ∆ηµοσίων Έργων   κ. Παπαδηµάτο Παναγή  που εδρεύει 
στα Καταποδάτα Σάµης Κεφαλληνίας   µε ΑΦΜ: 043242399  στην ∆ΟΥ: Αργοστολίου συνολικού 
ποσού µε Φ.Π.Α  3.836,37  €. 
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4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης καλείται ο κ. Παπαδηµάτος  Παναγής 
Εµπειροτέχνης ∆ηµοσίων Έργων   που εδρεύει στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλληνίας µε   
ΑΦΜ: 043242399   ∆ΟΥ: Αργοστολίου  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
    
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    97   / 2016                                                                Α∆Α: ΩΓ1ΦΩΕ5-ΖΣΖ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ. Κ 
Πατρικάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.» 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της  συνεδρίασης, 
εισηγούµενη το  8 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή 
λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Πατρικάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο  «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Πατρικάτων  
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου»προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.665,40  ευρώ  
( Κ. Α εξόδου 30.7323.10)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού 
στην Τ. Κ Πατρικάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.»   παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ.7599/4-03-2016 προσφορά του κ.  Παπαδηµάτου Παναγή  αντί ποσού           3.559,62 € 
2. η αριθ. 9859/24-03-2016 προσφορά της εταιρίας  Χ Παπαδηµάτου Α.Ε  αντί ποσού  3.665,40 €       
3. η αριθ. 9855/24-03-2016 προσφορά του  κ. Ανδρέα Αικατερίνη αντί ποσού                3.665,40 € 
Σε όλες τις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα  κ. Παπαδηµάτος Παναγής  που εδρεύει 
στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 043242399   ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου 
κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννιά  Ευρώ 
και εξήντα δύο   λεπτά (συνολική αξία µε ΦΠΑ  3.559,62 €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται 
µέσα σε λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στον κ. Παπαδηµάτο  Παναγή 
Εµπειροτέχνη ∆ηµοσίων Έργων   και η  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης από τον Κ.Α  30.7323.10 
για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
O κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει   ότι  συµφωνεί  µε την εκτέλεση του εν λόγω  έργου αλλά διαφωνεί  
µε τον τρόπο εκτέλεσής του ,δηλαδή µε απευθείας ανάθεση χωρίς προηγουµένως να έχει αναρτηθεί 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 
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Προτείνει να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την εκτέλεση του έργου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
ώστε  να γνωστοποιηθεί και να µπορούν να  καταθέσουν προσφορές όλοι  ενδιαφερόµενοι   και 
ψηφίζει την πρότασή του . 

                  Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή  
                   και Κωνσταντάκης Άγγελος.            
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
7) την 418/5--04-2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την από 12-02-2014 Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση υπαλλήλου της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής 
οδού στην Τ. Κ Πατρικάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ. Κ 
Πατρικάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 3.665,40  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.10 του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στον εµπειροτέχνη ∆ηµοσίων Έργων   κ. Παπαδηµάτο Παναγή  που εδρεύει 
στα Καταποδάτα Σάµης Κεφαλληνίας   µε ΑΦΜ: 043242399  στην ∆ΟΥ: Αργοστολίου συνολικού 
ποσού µε 3.559,62 € µε  Φ.Π.Α   . 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης καλείται ο κ. Παπαδηµάτος  Παναγής 
Εµπειροτέχνης ∆ηµοσίων Έργων   που εδρεύει στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλληνίας µε   
ΑΦΜ: 043242399   ∆ΟΥ: Αργοστολίου  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                  
 
                                 
                                                                     Σοφία Γαρµπή   
                                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


