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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 20 ης ( κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η
Ιουνίου 2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 149 / 2016
ΘΕΜΑ : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ 139 /24-05-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 το µεσηµέρι , συνήλθε
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή ,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 18770/6 -06-2016 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 έξι (6) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
2. Ανουσάκης Νικόλαος
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος
5. Γκισγκίνης Νικόλαος
6. Κουρκουµέλης Ηλίας

Ζαπάντης Ανδρέας
Θεόδωρος Φλωράτος
Ιωάννης Λυκούδης
∆ιονύσιος Λυκούδης

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , ζητά από τα Μέλη της
Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση του µοναδικού θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης «ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ¨ΑΡΙΘ 139 /24-05-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.»εφόσον οι διαδικασίες παραχώρησης της παραλίας του Μύρτου δεν έχουν
ολοκληρωθεί και ο διαγωνισµός έχει καθοριστεί για τις 9:30 το πρωί τις 7/06/2016 ) για το οποίο και
αποφαίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ .
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης της παραλίας του Μύρτου ∆. Ε.
Πυλαρέων στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και προκειµένου να µην δηµιουργηθεί οποιαδήποτε υποχρέωση εκ µέρους
του ∆ήµου στον όποιο υποψήφιο µειοδότη, κρίνεται αναγκαία η µαταίωση διεξαγωγής του προκηρυχθέντος
διαγωνισµού για τις εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων συνολικού
προϋπολογισµού 72.000,00 ευρώ, και Ζητείται η ανάκλησης της υπ΄αριθ. 139/2016 απόφαση της οικονοµικής
επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του η
7η Ιουνίου 2016. Η εκ νέου επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µόλις
ολοκληρωθούν οι εν λόγω διαδικασίες και καθοριστεί το πλαίσιο παραχώρησης της παραλίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς ως Λαϊκή Συσπείρωση µας έχει προβληµατίσει το θέµα
αυτό αλλά όχι από τώρα αλλά από το Φλεβάρη όταν είχε γίνει η πρώτη λαϊκή συνέλευση γιαυτό και είµαστε και
παρόντες τότε. Για την σωστή αντιµετώπιση του προβλήµατος θα πρέπει να συµβαδίζουνε οι δύο παρακάτω
παράµετροι , πρώτον θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η προστασία του Μύρτου ως φυσικού πλούτου και
τουριστικού και πολιτιστικού και δεύτερο θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια σε όλους όσους τον χρησιµοποιούν
και στους ντόπιους και τους ξένους. ¨όµως το ερώτηµα είναι : Μπορούνε να συµβαδίζουνε αυτοί οι δύο
παράµετροι σε αυτό το σύστηµα το κοινωνικό και οικονοµικό που ζούµε? Γιατί είναι πολιτικό το θέµα δεν είναι
ούτε διαχειριστικό , ούτε διαδικαστικό. ∆εν υπάρχει περίπτωση να µπορούν να συµβαδίζουν και η ασφάλεια και
η εξυπηρέτηση των καταναλωτών . Εµείς λοιπόν δεν είχαµε ψηφίσει και την διενέργεια του συγκεκριµένου

ΑΔΑ: 6ΡΨΒΩΕ5-ΙΞΞ

διαγωνισµού , ψηφίζουµε την πρότασή µας που λέµε : ανοικτές παραλίες , να υπάρχει βεβαίως µία καντίνα που
να έχει τα στοιχειώδη , σεβόµενοι όµως το περιβάλλον µε βάση τις προτάσεις των περιβαλλοντολόγων και των
αρµόδιων υπηρεσιών και από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια σε όλους όσους τον χρησιµοποιούν και
στους ντόπιους και τους ξένους.
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Ανουσάκης
Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη της:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου :

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ανακαλεί την 139/24-05- 2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία καταρτίστηκαν οι
όροι του διαγωνισµού « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για το έτος 2016»και ορίστηκε ως
ηµεροµηνία διεξαγωγής του η 7η Ιουνίου 2016 γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης της
παραλίας του Μύρτου ∆. Ε. Πυλαρέων στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και προκειµένου να µην δηµιουργηθεί
οποιαδήποτε υποχρέωση εκ µέρους του ∆ήµου στον όποιο υποψήφιο µειοδότη.
2. Ματαιώνει τον διαγωνισµό για « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για το έτος 2016»
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Σοφία Γαρµπή
Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών

