
                                                                          
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                              

                                            
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 20ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής την 12η 

Σεπτεμβρίου  2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 149/ 2011

        ΘΕΜΑ :  π  π π   . . . . .  Κατακύρωση ρακτικών Ε ιτρο ής Ε Κ Π Ο Τ Α

Στο Αργοστόλι σήμερα 12 η Σεπτεμβρίου   του έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι   , συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 37337/5-09-2011 
έγγραφη πρόσκληση του 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  οκτώ  (8) και 
ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                    
                                                                                  Κουταλά Αικατερίνη 
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
2. Γκισγκίνης Νικόλαος
3. Κοκκόσης Διονύσιος
4.  Ματιάτος Σπυρίδων
5. Γαλάτης Άγγελος 
6. Πυλαρινός Δημήτριος
7. Αυγουστάτου Αθηνά
8. Ζαπάντης Ανδρέας      

Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 
το  2ο   θέμα εκτός   ημερήσιας διάταξης «Κατακύρωση πρακτικών Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής :
1.Το από 29-08-2011 πρακτικό Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο κατά την 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Παγωτών για λειτουργία κυλικείων 
παραλιών ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ προέβη άγονος.
2. το από 5-09-2011  πρακτικό Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο κατά την 
διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Παγωτών για 
λειτουργία κυλικείων παραλιών ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ προέβη άγονος.
3. το από  29-08-2011 πρακτικό Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο κατά την 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  προμήθειας νερού –μπύρας- αναψυκτικών ποτών  για 
την λειτουργία κυλικείων παραλιών ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ προέβη άγονος.
4. το από  5-09-2011 πρακτικό Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο κατά την 
διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού  προμήθειας νερού –μπύρας- 
αναψυκτικών ποτών  για την λειτουργία κυλικείων παραλιών ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 
προέβη άγονος.



5.  το από  29-08-2011 πρακτικό Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο κατά την 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  προμήθειας ειδών παντοπωλείου  για την λειτουργία 
κυλικείων παραλιών ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ προέβη άγονος.
6. το από  5-09-2011 πρακτικό Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο κατά την 
διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού  προμήθειας ειδών παντοπωλείου  για την 
λειτουργία κυλικείων παραλιών ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ προέβη άγονος.
 
Ζητείται η κατακύρωση των παραπάνω πρακτικών της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά :
Ο κ. Ν. Γκισγκίνης επισημαίνει ότι η όλη διαδικασία έγινε με μεγάλη καθυστέρηση και με 
απώτερο σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων του Δήμου 
ως προβληματική  έχοντας  συγκεκριμένο σχέδιο  παραχώρησής    τους την επόμενη χρονιά 
σε ιδιώτες , για τους λόγους αυτούς διαφωνεί κάθετα και καταψηφίζει.
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισημαίνει ότι η διαδικασία έγινε με μεγάλη καθυστέρηση και 
δηλώνει ΠΑΡΩΝ.
και αφού είδε τις διατάξεις:

1)του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατακυρώνει τα παραπάνω πρακτικά της Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  και 

κηρύσσει άγονους όλους τους παραπάνω διαγωνισμούς.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                                                                                                      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
                                                 Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
                                          Α/Δήμαρχος Οικονομικών.   

                   



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60153

                       Αργοστόλι 13/09/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 38952

Προς:      

       

Θ Ε Μ Α :  π  π π   . . . . .Κατακύρωση ρακτικών Ε ιτρο ής Ε Κ Π Ο Τ Α. 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 149ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
2.   Λογιστήριο (κ. Μαρία Μοσχοπούλου)                                    Α. Πεφάνη

                                                                      



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο Αργοστόλι  σήμερα την 13 Σεπτεμβρίου  του έτους 2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  149/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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