
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 22η Ιουνίου 2011 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91/ 2011

        ΘΕΜΑ :  Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής  Διεξαγωγής Δημοπρασιών 
επαναληπτικής  δημοπρασίας για την απλή εκμίσθωση θέσεων αιγιαλού και παραλίας 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

Στο Αργοστόλι σήμερα 22η   Ιουνίου  του έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13.00 
το μεσημέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25021/17-
06-2011 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 
                                                                                    Ζαπάντης Ανδρέας       
1. Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
4. Κοκκόσης Διονύσιος
5.Ματιάτος Σπυρίδων
6. Γαλάτης Άγγελος 
7. Πυλαρινός Δημήτριος
8. Αυγουστάτου Αθηνά
Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός     Θέτει υπόψη της Επιτροπής 1ο   θέμα 
ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής  Διεξαγωγής 
Δημοπρασιών  επαναληπτικής  δημοπρασίας για την απλή εκμίσθωση θέσεων 
αιγιαλού και παραλίας Δήμου Κεφαλλονιάς» και διαβάζει το παραπάνω Πρακτικό 
που έχει ως εξής:      Στο Αργοστόλι , σήμερα την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη 
και  ώρα  8:00  π.μ.  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο   Δημοτικό  Θέατρο 
Αργοστολίου  «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η  επιτροπή διενέργειας  της  δημοπρασίας,  η  οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 80/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
να διενεργήσει  επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού 
και παραλίας όπως ορίζεται στην αρ. 23954/2011 διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις 11-6-2011, και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
στις  11-6-2011. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1)   Σάββας  Σαββαόγλου   (Πρόεδρος) 
2)   Νίκος  Παπαδάτος



3)    Δημήτρης Ρουχωτάς
4)    Μαρία Παπαδάτου
5)    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.

Δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος  και όλες   οι δημοπρασίες ήταν άγονες. 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ
                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                   Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Αγία Παρασκευή Δ.Ε. Πυλάρου
               Θαλάσσια αθλήματα. Τιμή εκκίνησης  1.500,00 €
Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.
 4.

Σύμφωνα με τα  παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία  ανακηρύχθηκε 
άγονη.   
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ         Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

2. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
               Παραλία  Φύκια θέση Πόρτο Δ.Ε. Παλικής.
               Τοποθέτηση  ομπρέλες-ξαπλώστρες
                Τιμή εκκίνησης 1.500,00 €.
Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.  
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                    Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

3.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
Σβορωνάτα θέση 2  Άμμες Δ.Ε. Λειβαθούς
Κινητή καντίνα.
Τιμή εκκίνησης 14.500,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς  και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.   
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ        Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

4.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
Σβορωνάτα θέση 3  Άμμες Δ.Ε. Λειβαθούς
Θαλάσσια αθλήματα
Τιμή εκκίνησης 1.500,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΑ      Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

5.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
Μεταξάτα  θέση 4  Άβυθος Δ.Ε. Λειβαθούς

               Θαλάσσια σπορ.
Τιμή εκκίνησης 1.500,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 



 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Σύμφωνα με  τα  παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ      Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

6.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
             Μεταξάτα  θέση 2  Άης Χέλης  Δ.Ε. Λειβαθούς
             Κινητή καντίνα
            Τιμή εκκίνησης 14.000,00 €.
Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ      Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

7.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
Μεταξάτα  θέση 3  Άης Χέλης  Δ.Ε. Λειβαθούς

               Θαλάσσια αθλήματα
Τιμή εκκίνησης 1.500,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.



Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ     Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

8.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
Παραλία Κατελειού Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων

              Ομπρέλες-ξαπλώστρες
Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΑ  Τα μέλη
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

9.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
Παραλία Κατελειού  Αγία Βαρβάρα Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων

              Ομπρέλες-ξαπλώστρες
Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ



Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ     Τα μέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

10.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
    Σκάλα θέση 3 (έμπροσθεν ιδ.  16 Π. Τραυλού) 
    Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
   Τιμή εκκίνησης 8.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ      Τα μέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

11. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
   Σκάλα θέση 4 (έμπροσθεν  ιδ.   Λιναρδάτου και Θωμά) 
   Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                 Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης 8.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη. 
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ      Τα μέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
12.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
         Σκάλα θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεμμύδα) 
         Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
         Ομπρέλες-ξαπλώστρες
         Τιμή εκκίνησης 8.000,00 €.
Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 



 1.
 2.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς  και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ     Τα μέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

13.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
   Ρατζακλί-Καμίνια θέση 2 (έμπροσθεν ιδ. Φραγκιά) 
   Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                 Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΑ   Τα μέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

14.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
    Ρατζακλί θέση 1 (έμπροσθεν ιδ. Σπηλιώτη) 
    Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
   Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία  ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ     Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

15. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Ρατζακλί-Καμίνια  θέση 3 (έμπροσθεν αγροτικής οδού) 
  Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                Ομπρέλες-ξαπλώστρες
 Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΑ       Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

16.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
      Παραλία Μούντα θέση 1 (έμπροσθεν ιδ. ΔΕΗ) 
     Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                    Ομπρέλες-ξαπλώστρες
     Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.
Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς  και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ       Τα μέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

17.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
     Παραλία Μούντα (έμπροσθεν ιδ.  Μ. Βασιλάτου) 
     Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων



                   Ομπρέλες-ξαπλώστρες
    Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.
Σύμφωνα με τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς   και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ      Τα μέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

18.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
     Πόρος θέση 1 (έμπροσθεν Πλ. Πόρου) 
     Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                   Ομπρέλες-ξαπλώστρες
    Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.
Σύμφωνα με  τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία  ανακηρύχθηκε 
άγονη. 
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ      Τα μέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

19.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
     Πόρος θέση 2   Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων

                    Ομπρέλες-ξαπλώστρες
     Τιμή εκκίνησης 4.000,00 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή   Προσφορά 
 1.
 2.
 3.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς  και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε 
άγονη.
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 ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                         Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤ/ΦΟ     Τα μέλη                                            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                             
                                                      
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση :
Ο κ. Γκισγκίνης δηλώνει ότι πάγια θέση της παράταξής του είναι οι αιγιαλοί και 
παραλίες να είναι ελεύθερες για κοινή χρήση από τους  πολίτες  και καταψηφίζει την 
εισήγηση  επισημαίνει ‘όμως  ότι τα μισθώματα ήταν πολύ υψηλά και για τον λόγο αυτό  δεν 
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την αγορά επομένως  στην  εισήγηση της Επιτροπής προς το 
Δ .Σ για απευθείας παραχώρηση πρέπει συμπεριλαμβάνεται και η μείωση των τιμών .
Η κ. Κουταλά  προτείνει η εισήγηση προς το Δ Σ να είναι η απευθείας ανάθεση με τα περσινά 
μισθώματα.
και αφού είδε τις διατάξεις: 
  1)του άρθρου 72 παρ. 1ιε  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
  2) το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν 3463/2006 
  3) Το Π.Δ 270/81
4) την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)

5) το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας

6) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 3.

                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. 1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής 
Δημοπρασιών  της  Επαναληπτικής  Δημοπρασίας  για την εκμίσθωση απλής 
χρήσης αιγιαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς.

2. Κηρύσσει άγονη  την διεξαχθείσα  επαναληπτική δημοπρασία .
3. Παραπέμπει το θέμα στο   Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να κρίνει για την 

απευθείας παραχώρηση και τυχόν επαναδιαπραγμάτευση των τιμών.

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 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  23/06/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 26390
                     ΟΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς:       Πρόεδρο και 
       Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

       

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 91ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 91 ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
                                                                                                          Α.Πεφάνη

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  23    Ιουνίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  91/2011 Απόσπασμα  Απόφασης  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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