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                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ          

          Από το πρακτικό της 29ης  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς στις   1ης   Ιουλίου 2014    

   Αρίθµ. Απόφασης: 151  /2014    
 
 
                                                                                                  Περίληψη  
              ∆ιόρθωση της µε αριθ. 141/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

                                                                                                                             
 

       
          Στο Αργοστόλι, σήµερα  01  Ιουλίου  του έτους 2014    ηµέρα Τρίτη      & ώρα 
18.30    το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε  σε  συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) 
ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ: 30114/27-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
       Σε σύνολο σαράντα ένα   (41) µελών, , ευρέθησαν παρόντα τα  είκοσι  τέσσερεις   
(24) και     ονοµαστικά:  
                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  24                   ΑΠΟΝΤΕΣ: 17 

1. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                             



 
 

2. ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ                                    ΑΠΩΝ        

3. ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                     ΑΠΩΝ 

4. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 ΑΠΩΝ    

5. ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                  
6. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                           
7. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                     ΑΠΩΝ             

8. ΚΟΚΚΟΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                          

9. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                           

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                   

11. ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ                                

12. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                         

13. KOYNA∆Η ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                       ΑΠΟΥΣΑ 

 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ            απών στην 151/14 αποφ 
15. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ                                    ΑΠΟΥΣΑ 

16. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                   

17. ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ                                          ΑΠΩΝ                                                   
18. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΕΛΠΙΣ (ΕΛΠΙ∆Α)                           ΑΠΟΥΣΑ 
19. ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                               
20. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                        
21. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                          

22. ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                 ΑΠΩΝ         

23. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ                      

24. ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                     

25. ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ                     
26. ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ                           .    ΑΠΩΝ                                                  
27. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                 
28. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ                             απών στην 151/14 αποφ 
29. ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ                                 .    ΑΠΩΝ                                                 
30. ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                              ΑΠΟΥΣΑ   
31. ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                     .                                         
32. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                           ΑΠΩΝ                
33. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                 
34. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                          .    ΑΠΩΝ                                                 
35. ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
36.  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                               
37. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
38. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ                               ΑΠΩΝ                                       
39. ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ                                             ΑΠΟΥΣΑ 
40. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                           ΑΠΩΝ               
41. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ  ΜΑΡΙΑ  

         



 
 

Από την συνεδρίαση  απουσίαζε   ο ∆ήµαρχος  κ   Αλέξανδρος Παρίσης αν και 
          νόµιµα κλήθηκε. 
           Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητα  
Αργοστολίου 
           κ  Λούκας Νιφοράτος . 
       Στη συνέχεια ο   Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συµβουλίου το περιληπτικά αναφερόµενο 

               θέµα  που αφορά   την διόρθωση της µε αριθ. 141/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού 
               Συµβουλίου σχετικά µε την δηµοπράτηση µεταξύ άλλων µίας θέσης για τοποθέτηση  
               τροχήλατης καντίνας στην παραλία Μακρύ Γιαλού ∆. Ε. Αργοστολίου και δίνει το   
                λόγο στον   Α/∆ήµαρχο  κ   Παπαδάτο  Νικόλαο.  που αναφέρει τα παρακάτω: . 

Με την µε αριθ. 118/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η 

δηµοπράτηση µεταξύ άλλων µίας θέσης για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην 

παραλία Μακρύ Γιαλού ∆. Ε. Αργοστολίου. Ακολούθως το σχέδιο διακήρυξης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διαβιβάστηκε σύµφωνα µε το νόµο 

στην Κτηµατική Υπηρεσία η οποία µετά από έλεγχο αυτής δεν ενέκρινε προς 

δηµοπράτηση την ως άνω θέση, θεωρώντας ότι το εν λόγω τµήµα του αιγιαλού είναι 

βραχώδες. Εν συνεχεία οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου επεδίωξαν την ανεύρεση 

νέου σηµείου προς δηµοπράτηση και τούτο καθορίστηκε αναγκαστικά σε θέση 

διαφορετική και σε σηµείο αντίθετο µε την αρχικώς καθορισθείσα θέση. Ο αρµόδιος 

µηχανικός χωροθέτησε πλέον µετά το έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας µόνο τη 

νέα θέση επί του αιγιαλού, η οποία εκ των πραγµάτων βρισκόταν σε σηµείο σχετικά 

απόµερο σε σχέση µε τα σηµεία στα οποία παρατηρείται ο κύριος όγκος 

επισκεψιµότητας της παραλίας. Εν συνεχεία η Κτηµατική υπηρεσία µετά από 

νεώτερη αυτοψία που διενεργήθηκε µε την παρουσία του υπογράφοντος την παρούσα 

εισήγηση αναθεώρησε την άποψη της καθώς διαπίστωσε ότι το εύρος της παραλίας 

έχει µεγαλώσει µε συνέπεια να είναι δυνατή η τοποθέτηση της καντίνας στη θέση που 

αρχικά είχε οριστεί µε τη διατήρηση όµως της επιφύλαξης ότι σε περίπτωση που από 

φυσικά αίτια µειωθεί αυτό σε σηµείο τέτοιο που θα εµποδίζεται η διέλευση ή ο 

κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού ο µισθωτής θα υποχρεούτο να αποδώσει 

άµεσα το χώρο. Πλην όµως η θέση αυτή λόγω του αρχικού εγγράφου της Κτηµατικής 

Υπηρεσίας είχε ήδη αποσυρθεί από το χάρτη που συνέταξε ο αρµόδιος µηχανικός µε 

συνέπεια η δεύτερη εναλλακτική θέση που έχει απεικονιστεί στο τοπογραφικό 

διάγραµµα να µην έχει υπολογιστεί σε σχέση µε την πρώτη που ήταν η αρχικώς 

επιθυµητή και εκ των υστέρων εγκρίθηκε. Ως εκ τούτου εσφαλµένα χωροθετήθηκαν 

δύο θέσεις για τροχήλατη καντίνα και κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα για τη 

δηµοπράτηση µόνο µίας εξ αυτών. Η πλέον πρόσφορη σύµφωνα µε τη θέση στην 



 
 

οποία βρίσκεται και το κοινό που µπορεί να εξυπηρετήσει είναι η αρχική Θέση Θ3 

όπως αυτή καθορίστηκε στην µε αριθ. 118/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Ως εκ τούτου η µε αριθ. 141/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

πρέπει να διορθωθεί ώστε εν τέλει να τεθεί σε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η µε 

αριθ. Θ3 θέση του Μακρύ Γιαλού για τοποθέτηση καντίνας 15 τ.µ. µε τιµή εκκίνησης 

το ποσό των 12.000 ευρώ σύµφωνα µε την αρχική απόφαση. 

 

Ακολουθεί διαλογική  συζήτηση  ερωτήσεις τοποθετήσεις των συµβούλων όπως 
αναλυτικά  καταγράφονται  στα αποµαγνητοφωνηµένα  πρακτικά. 

     Ακολουθεί ψηφοφορία .  
 
 Υπέρ ψηφίζουν οι σύµβουλοι: κ. κ., Αποστολάτος, Κεκάτος, Βανδώρος, 
Κωνσταντάκης, Σολωµός, Ματιάτος,   Ανουσάκης, Παπαδάτος  Ν., Κοκκόσης, ,  
Σαµούρης, Σκλάβος, Παπαδάτος Σπύρος ,Βαγγελάτου Μαρία, Θεοφιλάτος , Γαλάτης 
,Μοσχονάς  και Νιφοράτος Λούκας  Πρόεδρος  Τοπικής Αργοστολίου      
 Λευκό ψηφίζουν  οι σύµβουλοι  Μαρκέτος., Καβαλλιεράτος, Φιοροβάντες   
 Οι σύµβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωση κ.κ Γκισκγίνης,  Γρηγορόπουλος,  
Κουρούκλης  ψηφίζουν την δική τους πρόταση όπως αυτή καταγράφεται αναλυτικά 
στα αποµαγνητοφωνηµένα  πρακτικά . 
. 
       Το Συµβούλιο µετά τα παραπάνω       
                      
                                           ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
    Εγκρίνει την  διόρθωση της αριθ. 141/2014  προηγουµένης απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  ώστε να   τεθεί σε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η µε 

αριθ. Θ3 θέση του Μακρύ Γιαλού για τοποθέτηση καντίνας 15 τ.µ. µε τιµή εκκίνησης 

το ποσό των 12.000 ευρώ σύµφωνα µε την αρχική απόφαση.   

 

 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ  
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                              
                                                           Πιστό αντίγραφο  
                                                           Ο     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                       
                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ  
 
 
 
 


