
                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Α∆Α : Β4ΛΗΩΕ5-ΥΧΠ                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
13  η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παραχώρηση απλής χρήσης 

τµηµάτων αιγιαλού . 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , ηµέρα Τετάρτη          και ώρα 10 :00 το πρωί    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23691/12 -06-2012 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 πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ανδρέας Ζαπάντης                                                                     
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                            Αικατερίνη Κουταλά   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                 Αθηνά Αυγουστάτου    
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                          Σπυρίδων Ματιάτος 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    εισηγούµενος  το 1 ο 

θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικών  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παραχώρηση απλής 

χρήσης τµηµάτων αιγιαλού  » ‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση τα  παρακάτω πρακτικά:  

                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την    6 ην  Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη  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 60/2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει  δηµοπρασία για την εκµίσθωση 
χώρων του αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζεται στην αρ. 21947/2012 διακήρυξη  του  
∆ηµάρχου,  η  οποία   δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ   στις  1-6-2012   και   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις   1-6-2012.                    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Παπαδάτος  Νικόλαος  Πρόεδρος 
2)   Παυλάτος  Γεράσιµος  Μέλος 
3)   Πετράτου-Πυλαρινού Μαρία  Μέλος 
4)  Κυριακάτου Μαρία  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.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
   Σβορωνάτα θέση 2  Άµµες ∆.Ε. Λειβαθούς 
   Κινητή καντίνα.  Τιµή εκκίνησης 4.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1. Κοσµάτος  Σπύρος Κοσµάτος Παναγής 4.050 
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ.  Κοσµάτος Σπύρος ο οποίος 
προσέφερε  το ποσόν των 4.050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Κοσµάτος Παναγής. Το πρακτικό 
διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
 

2.    Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
 Μεταξάτα  θέση 2   Άης Χέλης  ∆.Ε. Λειβαθούς 

   Κινητή καντίνα.  Τιµή εκκίνησης 4.000 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

 1. Ανδρέας  Σβορώνος Πέτρος Σβορώνος 4.050€ 
 2.    
 3.    
 4.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Ανδρέας Σβορώνος, ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των 4.050€. Εγγυητής του είναι ο κ.  Πέτρος Σβορώνος.  
Κατατέθηκε φάκελος και από την κα Βιολέτα Καλαφάτη  πλην όµως τα δικαιολογητικά  ήταν 
ελλιπή και δεν  της επετράπει να λάβει µέρος στη δηµοπρασία. Απέσυρε το φάκελο  και 
απεχώρησε. Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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. ΥΠΟΓΑΦΕΣ 
 

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

   Θαλάσσια  αθλήµατα   (6Χ5=30τ.µ.) 
   Τιµή εκκίνησης 1.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. Το 
πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
 

4.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Σκάλα   θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεµµύδα)  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-ξαπλώστρες  (20Χ25=500 τ.µ.) 
   Τιµή εκκίνησης 2.500 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  Το 
πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Σκάλα   θέση  «Σπίθοι»   ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-Ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.µ.) 
   Τιµή εκκίνησης 2.500 €. 

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 υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
 

6.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Αγία Παρασκευή  ∆.Ε.  Πυλάρου. 

  Θαλάσσια αθλήµατα  (6Χ5=30τ.µ.) 
   Τιµή εκκίνησης 1.500 €. 

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 υπογράφει η Επιτροπή. 
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 



 
7.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 

Βλαχάτα παραλία Τραπεζάκι  ∆.Ε.  Λειβαθούς. 
  Οµπρέλλες-ξαπλώστρες  (20Χ10=200τ.µ)  Τιµή εκκίνησης 1.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1. Χαραλαµπάτος Γεράσιµος Χαραλαµπάτος Απόστολος 1050 
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ.  Χαραλαµπάτος Γεράσιµος που 
προσέφερε το ποσόν των 1050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Χαραλαµπάτος  Απόστολος. 
Κατατέθηκε φάκελος και από την κα Βιολέτα Καλαφάτη  πλην όµως τα δικαιολογητικά  ήταν 
ελλιπή και δεν  της επετράπει να λάβει µέρος στη δηµοπρασία. Απέσυρε το φάκελο  και 
απεχώρησε. Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 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.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Κατωγή παραλία  Κουνόπετρα  ∆.Ε.  Παλικής. 

  Οµπρέλλες-ξαπλώστρες  (50Χ10=500τ.µ.) 
   Τιµή εκκίνησης 2.500 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. Το 
πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
 

9.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Χιονάτα θέση 2 παραλία  Κορώνι  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

  Κινητή Καντίνα .   Τιµή εκκίνησης 3.300 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  Το 
πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Παραλία Μούντα θέση 1 (Τ1 Μούντα)  έµπροσθεν ιδιοκτησίας ∆ΕΗ 
οµπρέλλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.µ.).  Τιµή εκκίνησης 2.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1. Σπηλιώτης Χαράλαµπος Μιχαλιτσιάνος Αθανάσιος 2.050€ 
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ.  Σπηλιώτης Χαράλαµπος που 
προσέφερε το ποσόν των 2.050€.Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η 
Επιτροπή. 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 
 

  
 
 
           ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   8ην  Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή  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 60/2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει  επαναληπτική δηµοπρασία για την 
εκµίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζεται στην αρ. 21947/2012 διακήρυξη  
του  ∆ηµάρχου,  η  οποία   δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ   στις  1-6-2012   
και   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις   1-6-2012.                    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Σάββας Σαββαόγλου   Πρόεδρος      
2) Γεράσιµος Παυλάτος   Μέλος  
3) Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου  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. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

11. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Μεταξάτα  θέση 3   Άης Χέλης  ∆.Ε. Λειβαθούς 

   Θαλάσσια  αθλήµατα   (6Χ5=30τ.µ.).   Τιµή εκκίνησης 1.000 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
    



Σύµφωνα µε  τα παραπάνω   δεν εµφανίσθηκε κανείς  ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία  
κηρύχθηκε  ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

12.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Σκάλα   θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεµµύδα)  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-ξαπλώστρες  (20Χ25=500 τ.µ.).  Τιµή εκκίνησης 2.500 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  δεν εµφανίσθηκε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία  
κηρύχθηκε  ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
 

13.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
 Σκάλα   θέση  «Σπίθοι»   ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-Ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.µ.).   Τιµή εκκίνησης 2.500 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  δεν εµφανίσθηκε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία 
κηρύχθηκε  ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
 

14.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Αγία Παρασκευή  ∆.Ε.  Πυλάρου.  Θαλάσσια αθλήµατα  (6Χ5=30τ.µ.) 

   Τιµή εκκίνησης 1.500 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω δεν εµφανίσθηκε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία  
κηρύχθηκε  ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 



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 

15.  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Κατωγή παραλία  Κουνόπετρα  ∆.Ε.  Παλικής. 

  Οµπρέλλες-ξαπλώστρες  (50Χ10=500τ.µ.).   Τιµή εκκίνησης 2.500 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία 
κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
 

16.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
  Χιονάτα θέση 2 παραλία  Κορώνι  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

    Κινητή Καντίνα  .   Τιµή εκκίνησης 3.300 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία 
κηρύχθηκε  ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
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 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί πιστεύει ότι οι ακτές 

πρέπει να είναι ελεύθερες για τον κόσµο και   επισηµαίνει  ότι η συγκεκριµένη διακήρυξη έχει 

καθαρά εισπρακτικούς λόγους και δεν στοχεύει στην εξυπηρέτηση του λαού. 

Και αφού είδε τις διατάξεις:  

     1)του άρθρου 72 παρ. ε  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
     2) το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.∆/τος 270/81  
     3) Ν. 2971/2001 
     4)την ΚΥΑ  1038460/2439/Β0010. 
 
 
 



                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α ) Εγκρίνει  ως έχουν τα παραπάνω πρακτικά . 

Β ) Κατακυρώνει ως πλειοδότες : 

1.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας- Σβορωνάτα θέση 2  Άµµες ∆.Ε. Λειβαθούς 
   Κινητή καντίνα τον κ. Σπυρίδωνα Κοσµάτο αντί ποσού 4.050,00 €. 

2.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας-  Μεταξάτα  θέση 2   Άης Χέλης  ∆.Ε. Λειβαθούς -  
Κινητή καντίνα τον κ. Ανδρέα Σβορώνο αντί ποσού 4.050,00  
3.   Χώρος αιγιαλού  και παραλίας- Βλαχάτα παραλία Τραπεζάκι  ∆.Ε.  Λειβαθούς -  

Οµπρέλλες-ξαπλώστρες στον Γεράσιµο Χαραλαµπάτο αντί ποσού 1.050,00 €.  
4. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας- Παραλία Μούντα θέση 1 (Τ1 Μούντα)  έµπροσθεν 

ιδιοκτησίας ∆ΕΗ- οµπρέλες-ξαπλώστρες στον Χαράλαµπο Σπηλιώτη αντί ποσού 
2050,00 €. 

Γ ) Κηρύττει άγονες τις  δηµοπρασίες  για  τις υπόλοιπες Θέσεις και προτείνει την 
επαναδηµοπράτησή τους µε τις ίδιες τιµές. 
 

      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                           
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
13  η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των 

πολυσύχναστων παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , ηµέρα Τετάρτη          και ώρα 10 .00 
το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23691/12 -06-2012 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 πέντε    (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ανδρέας Ζαπάντης                                                                      
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Κατερίνα Κουταλά  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                  Σπυρίδων Ματιάτος                                                 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                          Αθηνά Αυγουστάτου  
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 

Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το  παρακάτω πρακτικό:  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 

  

   Σήµερα   7/6/2012 ηµέρα Πέµπτη    και  ώρα 10,00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

Του Π.∆ 28/80  που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 5/2012  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου   
αποτελούµενη από τους:  

 
1. Νικόλαο Παπαδάτο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ,πρόεδρος. 



2. ∆ήµητρα Μπέργιου , ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Ελένη Μππενετάτου Μηχανικός Τ.Ε     ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:30 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  
δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµία  προσφορά. 
 Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κανένας αυτοπροσώπως να καταθέσει προσφορά. 

  
          Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη  τα παραπάνω κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο και 
σύµφωνα µε την 101/31-5-2012  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής  , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    
Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 
του Π.∆. 28/80),  
Προτείνει την έγκρισή του από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Τα µέλη της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού.    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι διαφωνεί κάθετα µε την λογική της ιδιωτικοποίησης του 

ζητήµατος της φύλαξης και ασφάλειας των παραλιών ,προσθέτοντας ότι  είναι µια απόδειξη 

της πρόθεσης της ∆ηµοτικής Αρχής ,µε αφορµή την απαγόρευση των προσλήψεων ,να 

περάσουν οι παραλίες σε ιδιώτες, σήµερα σε µικρούς επαγγελµατίες   αύριο ίσως  σε  

µεγάλες επιχειρήσεις.  

Επαναλαµβάνει ότι για την ασφάλεια των λουοµένων στις παραλίες οι υπηρεσίες 
πρέπει  να παρέχονται από υπαλλήλους του ∆ήµου και καταψηφίζει την εισήγηση .  

Και έχοντας υπόψη: 

         1. Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως  
αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 

2. Το N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Το αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ’αρ. 101/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνονται τα τεύχη 
µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

         6. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α ) Εγκρίνει  ως έχει  το παραπάνω πρακτικό . 

   Β ) Κηρύττει άγονο  τον διαγωνισµό για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων 
παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                          ∆ηµήτριος Πυλαρινός    



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Α∆Α: Β4ΛΗΩΕ5-ΛΡΠ                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
13  η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση  για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των 

πολυσύχναστων παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , ηµέρα Τετάρτη          και ώρα 10 .00 
το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23691/12 -06-2012 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 πέντε   (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ανδρέας Ζαπάντης                                                                      
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Κατερίνα Κουταλά  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                 Αθηνά Αυγουστάτου    
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                          Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση  για την 

Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς.» ‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Γενικής Γραµµατέως του ∆ήµου που 

έχει ως εξής:  

Επειδή η ναυαγοσωστική κάλυψη των  ακτών του ∆ήµου µε τη συνήθη διαδικασία της 
πρόσληψης εποχικού προσωπικού δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω της προκήρυξης των 
Εθνικών Βουλευτικών Εκλογών αλλά και την επαναπροκήρυξη Εθνικών Βουλευτικών 
Εκλογών λόγω µη σχηµατισµού Κυβέρνησης και την απουσία µέριµνας του Υπουργείου 
Εσωτερικών του σηµαντικού αυτού ζητήµατος Πανελλαδικά, ο ∆ήµος είναι εκτεθειµένος σε 
κυρώσεις από τη Λιµενική Αρχή. Παρόλα αυτά ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς προχώρησε ως όφειλε 
σε διενέργεια πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισµού για την στελέχωση των παραλιών της ∆.Ε. 
Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Λόγω της κήρυξης ως άγονου του ανοιχτού διαγωνισµού 
που διεξήχθη, επειδή δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος και επειδή οι χαρακτηρισµένες 
πολυσύχναστες ακτές του ∆ήµου Κεφαλλονιάς θα έπρεπε σε εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων να είναι οργανωµένες µε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες, προτείνεται να γίνει 
απευθείας διαπραγµάτευση, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτά 
περιγράφονται στα τεύχη της µελέτης που ενέκρινε η επιτροπή µε την 101/2012 απόφασή της 
για λόγους δηµόσιας ασφάλειας. 



 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 27/07 Αρ. Πρωτ. 19349/03.04.2007, 
µέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της παρ. 
2 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114 Α') η περίπτωση σύναψης σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης ρυθµίζεται 
µε ανάλογη εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 
Α’), µε το οποίο καταργήθηκαν εν µέρει οι διατάξεις του Π.∆. 346/98 και η αντίστοιχη 
αρµοδιότητα ανήκει σττο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου, εκτός από την εξαιρετικά επείγουσα 
περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών, 
οπότε η αρµοδιότητα ανήκει στην Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της  
παρ.1 περίπτ.δ’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π∆ 60/2007 ορίζονται τα εξής:  
«Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας 
σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία 

από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς 

υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε 

την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από 

αίτηµά της, 

β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών 

δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα, 
γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόµενης 
σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση 
διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη» 
 
Την ίδια ακριβώς αρµοδιότητα ασκούσε και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Σύµφωνα µε τη Γν. ΝΣΚ 
164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 
26932/31-5-2007) η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (η ίδια διάταξη προβλέπεται και στην περίπτωση 
της οικονοµικής επιτροπής και συνεπώς ισχύουν και για την οικονοµική επιτροπή) µε τη 
διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2γ’ του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρµόδια, 
εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας 
ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων, εκτός 
αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή 
η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 

2. Το N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Τα αρθρ.20 και 25του Π∆ 60/2007 
5. Την Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α (εγκ. 

38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007) 
6. Την υπ’αρ. 101/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνονται 

τα τεύχη µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
7. Την υπ’αρ. 103/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κηρύσσει 

άγονο το διαγωνισµό για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών 
της ∆.Ε. Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
 



 
Προτείνεται επίσης : 
Η διαπραγµάτευση να πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή  15/6/2012 και ώρα 12:00  το µεσηµέρι  

ενώπιον της Επιτροπής του Π.∆. 28/80 στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ». 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά,  

 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι διαφωνεί κάθετα µε την λογική της ιδιωτικοποίησης 

του ζητήµατος της φύλαξης και ασφάλειας των παραλιών ,προσθέτοντας ότι  είναι µια 

απόδειξη της πρόθεσης της ∆ηµοτικής Αρχής ,µε αφορµή την απαγόρευση των προσλήψεων 

,να περάσουν οι παραλίες σε ιδιώτες, σήµερα σε µικρούς επαγγελµατίες   αύριο ίσως  σε  

µεγάλες επιχειρήσεις.  

Επαναλαµβάνει επίσης ότι για την ασφάλεια των λουοµένων στις παραλίες οι 
υπηρεσίες πρέπει  να παρέχονται από υπαλλήλους του ∆ήµου και καταψηφίζει την 
εισήγηση .  

           και αφού είδε τις διατάξεις: 

1. Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 

2. Το N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Τα αρθρ.20 και 25του Π∆ 60/2007 
5. Την Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α (εγκ. 

38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007) 
6. Την υπ’αρ. 101/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνονται 

τα τεύχη µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
7. Την υπ’αρ. 103/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κηρύσσει 

άγονο το διαγωνισµό για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών 
της ∆.Ε. Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α ) Η  ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ∆.Ε Λειβαθούς του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς.να γίνει µε απευθείας διαπραγµάτευση, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως 

αυτά περιγράφονται στα τεύχη της µελέτης που ενέκρινε η Επιτροπή µε την 101/2012 απόφασή της 

για λόγους δηµόσιας ασφάλειας. 

    Β ) Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή  15/6/2012 και ώρα 12:00  το µεσηµέρι  

ενώπιον της Επιτροπής του Π.∆. 28/80 στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ». 

 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Α∆Α: Β4Λ0ΩΕ5-Κ4Ρ                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
13  η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  προϋπολογισµού 2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , ηµέρα Τετάρτη          και ώρα 10 .00 
το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23691/12 -06-2012 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 πέντε    (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ανδρέας Ζαπάντης                                                                      
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Κατερίνα Κουταλά  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                  Σπυρίδων Ματιάτος                                                 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                          Αθηνά Αυγουστάτου  
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 1 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού 2012» έθεσε υπόψη της Επιτροπής :  

Λαµβάνοντας υπόψη : 
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

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

  3)την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012  

  6) την  παρακάτω πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας  

 

 

 

 



 
Ρ.ΕΚΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

650 13/06/2012 6.000,00 Επιχ/σεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία  00.6734 10.757,16 

 
    και    7) την 52/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

 

Ζητείται η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης από τον προϋπολογισµό 2012  

επιχορήγησης  του ΝΟΑ για την ανάληψη συνδιοργάνωσης της  τελικής φάσης κυπέλλου Ελλάδας 

υδατοσφαίρισης  από 18-20/5 στο Αργοστόλι. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση.  

Και έχοντας υπόψη: 

   1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

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

  3)την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Την  εγγεγραµµένη  πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων 2012  

  6)  650/2012   πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  7) την 52/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  : 

 

 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
     
 
 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 6.000,00 µε σκοπό την επιχορήγηση του ΝΟΑ για την ανάληψη 
συνδιοργάνωσης  της τελικής φάσης κυπέλλου Ελλάδας υδατοσφαίρισης  από 18-20 Μαΐου  
στο Αργοστόλι  και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 00.6734 του 
προϋπολογισµού του 2012. 
 
 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                          ∆ηµήτριος Πυλαρινός    
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Α∆Α: Β4Λ0ΩΕ5-652                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
13  η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  προϋπολογισµού 2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , ηµέρα Τετάρτη          και ώρα 10 .00 
το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23691/12 -06-2012 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 πέντε    (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ανδρέας Ζαπάντης                                                                      
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Κατερίνα Κουταλά  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                  Σπυρίδων Ματιάτος                                                 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                          Αθηνά Αυγουστάτου  
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 1 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού 2012» έθεσε υπόψη της Επιτροπής :  

Λαµβάνοντας υπόψη : 
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

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

  3)την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και την  παρακάτω πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 



 

 
Ρ.ΕΚΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

649 13/06/2012 10.000,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων και λοιπού εξοπλισµού 10.6234 0,00 
 

Ζητείται η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης από τον προϋπολογισµό 2012 

για την µίσθωση σκαφών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών όπως ο νόµος ορίζει. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση.  

Και έχοντας υπόψη: 

   1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

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

  3)την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Την  εγγεγραµµένη  πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και την 649/12   πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
     
 
 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 10.000,00 µε σκοπό  την εκµίσθωση σκαφών,  για την 
ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και διαθέτει 
την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 10.6234 του προϋπολογισµού του 2012. 
 
 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                          ∆ηµήτριος Πυλαρινός    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                          Α∆Α: Β4Λ0ΩΕ5-50Φ                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                            

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 17 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
13  η  Ιουνίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Τοπικές και ∆ηµοτικές Ενότητες  

∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13  η   Ιουνίου  του έτους 2012 , ηµέρα Τετάρτη          και ώρα 10 .00 
το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  23691/12 -06-2012 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 πέντε    (5) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ανδρέας Ζαπάντης                                                                      
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Κατερίνα Κουταλά  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                  Σπυρίδων Ματιάτος                                                 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                          Αθηνά Αυγουστάτου  
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 3 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Τοπικές 

και ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής :  

Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 286 του 
ίδιου νόµου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011 ορίζεται ότι στις τοπικές και δηµοτικές 
κοινότητες οι οποίες συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται 
πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του 
οικείου δήµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται ανά 
δηµοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, 
καθώς και το ύψος αυτής µε βάση τον πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας 
προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας. 

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 
2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα 



εξής: 
"1.Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 
πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισµού 
εξόδων του ∆ήµου. 
2.Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα µε τον 
πληθυσµό της, ανέρχεται στο ποσό των: 
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσµού. 
β) ∆υο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως δέκα χιλιάδες 
(10.000) κατοίκους. 
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από 10.001 και 
περισσότερους κατοίκους. 
3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το 
σχετικό χρηµατικό ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές σε βάρος αυτής, είναι ο 
εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσµό έως τριακόσιους (300) 
κατοίκους, ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσµό 
µεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συµβουλίου της 
δηµοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωµές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες 
εντολές του ∆ηµάρχου. 
4.Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται µε τις 
αρµοδιότητες που απονέµει ο νόµος 3852/2010 στις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες ή 
µεταβιβάζει σε αυτές το δηµοτικό συµβούλιο, όπως: 
α) Η δαπάνη για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο 
ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). 
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82 περίπτ. δ'). 
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων 
των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε'). 
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων 
γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ'). 
5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης 
και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.∆. 17/5-
15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.∆. 
774/1980." 

Ζητείται έγκριση διάθεσης πίστωσης  ποσού 76.000,00 από τον  Κ. Α 8251 µε τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή» στους  υπολόγους Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων –Προέδρους Τοπικών 
Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά και έχοντας υπόψη: 

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

2) την 74449/29-12-10 απόφαση υπουργού εσωτερικών. 
3) Το άρθρο 82 του Ν 3852/2010 
4) Τον Ν 3463/2006 
5) Το άρθρο 35 του Β.∆ 17/5-15/06/1959 
6) Το 56 του Ν2362/1995 
7) Την  81/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που εγκρίνει 531/2012 πρόταση   

ανάληψης υποχρέωσης, 
 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει την σύσταση  πάγιας προκαταβολής    τους παρακάτω υπολόγους  : 
 
     



 

α/α Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου Ιδιότητα   
Πρόεδρος  ∆.Κ ή 

Τ.Κ. ή  
εκπρόσωπος 

Τ.Κ.  
ποσό παγίας 
προκαταβολής  

1 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ   ΛΟΥΚΑΣ  Αργοστόλι  2.000,00 

2 ΤΣΙΚΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ληξούρι  2.000,00 

3 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆ΗΣ  
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ  Πόρος  2.000,00 

4 ΚΑΡΑΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σάµη  2.000,00 

5 ΚΟΥΤΑΒΑΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Οµαλά 2.000,00 
6 ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  Αγ. Ειρήνη  1.000,00 
7 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΓΟΝΑΤΑ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ  Αγ. Ευφηµία  1.000,00 
8 ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αγ. Θέκλη  1.000,00 
9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Βλαχάτα 21ας  1.000,00 
10 ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗ ΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  Γριζάτα  1.000,00 
11 ΤΖΑΝΑΤΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ  ∆ιβαράτα  1.000,00 
12 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ∆ιλιν'ατα  1.000,00 
13 ΜΟΥΛΙΝΟΥ ΠΗΓΗ  Θηναία  1.000,00 
14 ΡΗΓΑΤΟΣ   ΦΩΤΙΟΣ Καµιναράτα  1.000,00 
15 ΒΑΛΛΑΤΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ  Καραβόµυλος 1.000,00 
16 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  Κατωγή  1.000,00 
17 ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  Κεραµειές 1.000,00 

18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  Λακήθρα  1.000,00 

19 ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Μακρυώτικα  1.000,00 
20 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Μεταξάτα  1.000,00 
21 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Περατάτα  1.000,00 
22 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  Πεσσάδα  1.000,00 
23 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Πυργί  1.000,00 
24 ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  Σβορωνάτα  1.000,00 

25 
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ -
ΙΩΑΝΝΗΣ  Σκάλα  1.000,00 

26 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Σουλλάροι  1.000,00 
27 ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  Σπαρτιά  1.000,00 
28 ΚΑΜΠΑΝΟΥ   ΕΥΦΗΜΙΑ  Τουλιάτα  1.000,00 
29 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Φαρακλάτα  1.000,00 



30 ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Φισκάρδο 1.000,00 

31 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Χαβδάτα 1.000,00 
32 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Χαβριάτα 1.000,00 

33 ΠΟΛΛΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Αγ. Νικόλαος 1.000,00 
34 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Αγκώνας  1.000,00 

35 
ΚΟΣΜΑΣ-ΚΟΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Αθέρας  1.000,00 

36 ΑΝΤΥΠΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
Αντιπάτα 
Ερίσου  1.000,00 

37 ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  Αγρίνια  1.000,00 
38 ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΣ   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  Ασος  1.000,00 

39 ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ  Βαλεριάνο 1.000,00 

40 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  Βαρύ  1.000,00 
41 ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βασιλικάδες  1.000,00 

42 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ∆αµουλιανάτα  1.000,00 
43 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  ∆αυγάτα  1.000,00 

44 ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ζόλα 1.000,00 

45 ΜΑΡΤΣΕΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  Καραβάδος  1.000,00 
46 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  Καρυά 1.000,00 
47 ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Κοθρέας 1.000,00 

48 ΚΟΚΟΛΑΤΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κοµιτάτα 1.000,00 

49 ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Κοντογεννάδα 1.000,00 
50 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Κουβαλάτα  1.000,00 
51 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΗΣ  Κουρουκλάτα  1.000,00 
52 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ∆ΙΟΥΝΥΣΙΟΣ  Λουρδάτα  1.000,00 

53 ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Μαρκόπουλο  1.000,00 
54 ΝΙΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  Μαυράτα  1.000,00 
55 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ ΧΑΪ∆Ω  Μεσοβούνια  1.000,00 
56 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  Μονοπωλάτα  1.000,00 
57 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μουσάτα  1.000,00 
58 ΣΑΚΑΤΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Νεοχώριον  1.000,00 
59 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Νύφι  1.000,00 



 
 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                          ∆ηµήτριος Πυλαρινός    
 
 
 

60 ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Ξενόπουλο  1.000,00 
61 ΚΟΥΣΟΥΜΒΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  Πάστρα 1.000,00 
62 ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Πατρικάτα 1.000,00 
63 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  Πλαγιά  1.000,00 
64 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Πουλάτα  1.000,00 
65 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Ρύφι  1.000,00 
66 ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Σκηνέας  1.000,00 
67 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  Τρωϊαννάτα  1.000,00 
68 ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  Φαβατάτα  1.000,00 
69 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φάρσα  1.000,00 
70 ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ  Χαλιωτάτα  1.000,00 
  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Χιονάτα 1.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ    76.000,00 


