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                                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της   33  ης  (τακτικής )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 15 η  
Ιουλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   205 / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του 
δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης στον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιουλίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι     , συνήλθε 
σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ :  32542  /10-07-2014 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς » έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το υπ 

αριθµ Πρωτ. 32427/9-07-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  32427     
    Στο  Αργοστόλι ,  σήµερα  την    9ην  Ιουλίου 2014,  ηµέρα   Τετάρτη και  ώρα  08.30                         
π.µ. συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  18/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και 
παραλίας των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Αργοστολίου,  Παλικής,  Ερίσου,  Πυλάρου,  Σάµης και Ελειού-
Πρόννων   του  ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 31189/2014 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  
οποία δηµοσιεύτηκε στις  εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις  04-07-2014, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις   04-07-
2014   και  ΧΡΟΝΙΚΑ   στις   05-07-2014.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Νικόλαος  Παπαδάτος, Πρόεδρος 
2)   Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου, Μέλος 



3)   Σταύρος Κορκός-Κουρής, 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. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
 
    1.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Μακρύς  Γιαλός   ∆.Ε. Αργοστολίου 
    Καντίνα   15 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      12.000,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Τζίµα  Παναγιώτα Στελλάτου Κων/να 12.050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Τζίµα Παναγιώτα η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 12.050€. Εγγυητής είναι η κα Στελλάτου Κων/να. 
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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                      
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη           
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                      
                                                                

     2.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Καλάµια  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
     Καντίνα   30 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                      
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
          
               3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Μεγάλη Άµµος Μηνιές  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
    Θαλάσσια αθλήµατα   49 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                    
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ   
                            
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 



     Παραλία Λόγγος   ∆.Ε.  Παλικής   
     Θαλάσσια µέσα αναψυχής  20 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:   1.500,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν έλαβε µέρος κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
               5.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

     Λέπεδα  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής 
     Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  280 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:   2.500,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ               
 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
            6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής  
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  216 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.500,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                        
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
               7. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ4   ∆.Ε.  Παλικής 
   Τοποθέτηση  για  θαλάσσια  αθλήµατα  100 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη           
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
     
              8.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Παραλία Αντίσαµος   ∆.Ε.  Σάµης 
    Οµπρέλες-ξαπλώστρες  350 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      6.500,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
               
                 9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

     Αγία Ιερουσαλήµ  Θ2   ∆.Ε.  Ερίσου  
     Θαλάσσια αθλήµατα   50 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
               10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

      Αγία Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου 
      Οµπρέλες-ξαπλώστρες  240 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                    
Τα  µέλη       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 



                11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
       Πόρος Θ1  Πλατεία  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
       Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  

             Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
14.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη           
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
      
              12.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

      Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
                                                         
Τα  µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
       
              13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

     Σκάλα Θ5 (έµπροσθεν ΕΜΕΡΑΛ ΑΕ) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ.  

            Τιµή εκκίνησης:      4.200,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη           
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
    
                14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

       Κορώνι Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
       Καντίνα 30 τ.µ. 

             Τιµή εκκίνησης:      1.200,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                              
 
Τα  µέλη               
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          15. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Μούντα Ρατζακλί Θ2 (κάτωθεν υποσταθµού ∆ΕΗ) ∆.Ε.Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
             16.Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                   Μούντα Ρατζακλί  Θ3 (µεταξύ Θ1 και Θ2) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  

   Θαλάσια αθλήµατα  50 τ.µ.  
          Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
             17. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Ρατζακλί Καµίνια Θ3 (τέλος αγροτικής οδού) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
    Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                    
Τα  µέλη     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 



 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της  
δηµοπρασίας. 
 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση για τους παρακάτω λόγους. 

Α) µε την πρώτη  δηµοπράτηση οι  παραπάνω θέσεις  ήδη έχουν ανακηρυχθεί ΑΓΟΝΕΣ. 

Β) Η τιµή της πρώτης προσφοράς των παραπάνω µισθώσεων έπρεπε να καθοριστούν µε χαµηλότερες τιµές. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: επειδή  οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ και φέτος παραχωρούνται µόνο 

για ένα χρόνο και µάλιστα µε  την επίβλεψη και την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας , η πολιτική µας 

εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβέρνησης έχει ως  µοναδικό στόχο την παραχώρηση των  αιγιαλών   και 

παραλιών  για χρήση,  σε µεγάλους  Ξενοδοχειακούς οµίλους  και µεγάλους γενικά επενδυτές. Επειδή το υψηλό 

κόστος µίσθωσης θα  έχει ως συνέπεια την επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των λουοµένων  δηλώνουµε ότι 

είµαστε ενάντια την εµπορευµατοποίηση των παραλιών προτείνουµε  οι παραλίες  της Κεφαλλονιάς να είναι 

ελεύθερες για χρήση από όλο τον λαό  και ψηφίζει την πρόταση του. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης - Αποστολάτος-Παπαδάτος -Σολωµός. 

Και αφού είδε τις διατάξεις : 

1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
3) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
4) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
5) την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 

6) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31. 

 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση    της θέσης Μακρύς  Γιαλός   ∆.Ε. 
Αργοστολίου  για τοποθέτηση καντίνας 15τ.µ  ποσού 12.050,00 € στην πλειοδότρια  κ. Παναγιώτα 
Τζίµα. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
ΜισθωτήριοΣυµβόλαιο µε την   πλειοδότρια  σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο 
είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής – ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση   την υπογραφή των 
συµβάσεων µίσθωσης .  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                       ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                      Α∆Α: 7583ΩΕ5-4ΣΡ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  33  ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  15 η  
Ιουλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   206 / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης των  χώρων 
µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής 
σχέσης στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιουλίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι     , συνήλθε 
σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ :  32542 /10-07-2014 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                              
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς » έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής   το υπ αριθ  32678/11-07-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    32678 
       Στο  Αργοστόλι ,  σήµερα  την    11ην  Ιουλίου 2014,  ηµέρα  Παρασκευή και  ώρα  08.30 π.µ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    18/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων 
αιγιαλού και παραλίας των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Αργοστολίου,  Παλικής,  Ερίσου,  Πυλάρου, Σάµης και  
Ελειού-Πρόννων  του  ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 31189/2014 διακήρυξη  του  



∆ηµάρχου,  η  οποία δηµοσιεύτηκε στις  εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις  04-07-2014, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
στις   04-07-2014   και ΧΡΟΝΙΚΑ   στις   05-07-2014.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Νικόλαος  Παπαδάτος,  Πρόεδρος   
2)  Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου, Μέλος 
3)  Σταύρος Κορκός-Κουρής, 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. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
              

     1.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Καλάµια  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
     Καντίνα   30 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                      
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 
 
Τα  µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
          
 
               2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Μεγάλη Άµµος Μηνιές  Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
    Θαλάσσια αθλήµατα   49 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                    
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               
 
Τα  µέλη   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
    
 
                3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

     Παραλία Λόγγος   ∆.Ε.  Παλικής   
     Θαλάσσια µέσα αναψυχής  20 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:   1.500,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Hobart James Edward Σπυρίδων Μουρελάτος 1550,00€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Hobart James Edward ο οποίος προσέφερε 
το ποσόν των 1550,00 €. Εγγυητής είναι ο κ. Μουρελάτος Σπυρίδων. 
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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 



Ο  Πρόεδρος                                       
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη    
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
   
               4.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

     Λέπεδα  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής 
     Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  280 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:   2.500,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ    
 
Τα  µέλη   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
    
 
            5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ1   ∆.Ε.  Παλικής  
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες  216 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      1.500,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
 
                                                         
 
Τα µέλη 
 
 
               6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

   Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ4   ∆.Ε.  Παλικής 
   Τοποθέτηση  για  θαλάσσια  αθλήµατα  100 τ.µ. 

          Τιµή εκκίνησης:      1.300,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη   
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 



              7.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
    Παραλία Αντίσαµος   ∆.Ε.  Σάµης 
    Οµπρέλες-ξαπλώστρες  350 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      6.500,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
                 8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

     Αγία Ιερουσαλήµ  Θ2   ∆.Ε.  Ερίσου  
     Θαλάσσια αθλήµατα   50 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                        
Τα  µέλη     
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
                 9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

      Αγία Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου 
      Οµπρέλες-ξαπλώστρες  240 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
   
     
                10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

       Πόρος Θ1  Πλατεία  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
       Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  

             Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           
              11.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

      Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ. 

            Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη    
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
               
              12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

     Σκάλα Θ5 (έµπροσθεν ΕΜΕΡΑΛ ΑΕ) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ.  

            Τιµή εκκίνησης:      4.200,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη    
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           
                13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

       Κορώνι Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
       Καντίνα 30 τ.µ. 

             Τιµή εκκίνησης:      1.200,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               
 
Τα  µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
          
 
          14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Μούντα Ρατζακλί Θ2 (κάτωθεν υποσταθµού ∆ΕΗ) ∆.Ε.Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
      
             15.Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                   Μούντα Ρατζακλί  Θ3 (µεταξύ Θ1 και Θ2) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  

   Θαλάσια αθλήµατα  50 τ.µ.  
          Τιµή εκκίνησης:      1.700,00 € 

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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                 
Τα  µέλη   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
    
             16. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

    Ρατζακλί Καµίνια Θ3 (τέλος αγροτικής οδού) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
    Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

           Τιµή εκκίνησης:      2.200,00 € 
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 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 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                    
Τα  µέλη     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 



 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της  
δηµοπρασίας. 
 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση για τους παρακάτω λόγους. 

Α) µε την πρώτη  δηµοπράτηση οι  παραπάνω θέσεις  ήδη έχουν ανακηρυχθεί ΑΓΟΝΕΣ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: επειδή  οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ και φέτος παραχωρούνται µόνο 

για ένα χρόνο και µάλιστα µε  την επίβλεψη και την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας , η πολιτική µας 

εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβέρνησης έχει ως  µοναδικό στόχο την παραχώρηση των  αιγιαλών   και 

παραλιών  για χρήση,  σε µεγάλους  Ξενοδοχειακούς οµίλους  και µεγάλους γενικά επενδυτές. Επειδή το υψηλό 

κόστος µίσθωσης θα  έχει ως συνέπεια την επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των λουοµένων  δηλώνουµε ότι 

είµαστε ενάντια την εµπορευµατοποίηση των παραλιών προτείνουµε  οι παραλίες  της Κεφαλλονιάς να είναι 

ελεύθερες για χρήση από όλο τον λαό  και ψηφίζει την πρόταση του. 

Θετικά ψηφίζουν : Παρίσης - Αποστολάτος-Παπαδάτος -Σολωµός. 

Και αφού είδε τις διατάξεις : 

1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
3) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
4) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
5) την ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 

6) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31. 

 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση    της θέσης  Λόγγος   ∆.Ε.  Παλικής   
για Θαλάσσια µέσα αναψυχής  20 τ.µ. αντί  ποσού 1.550,00 € στον πλειοδότη   κ. Hobart James 
Edward. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
ΜισθωτήριοΣυµβόλαιο µε τον   πλειοδότη  σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο 
είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής – ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση   την υπογραφή της 
σύµβασης  µίσθωσης .  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                       ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                               Α∆Α: 7ΝΚΑΩΕ5-39Τ                
                                                                                                                                   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
  ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   
                                                                                                                                                        
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                               
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  33 ης   ( τακτική  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Ιουλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       207  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα 12:00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   32542/10 -07 -2014  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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς ,κ.  Αλέξανδρος Παρίσης , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,έδωσε 

τον λόγο στον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο 

Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   το  2ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  

προϋπολογισµού   2014.»ανέφερε τα παρακάτω :  

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     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

Αριθ. 
Έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 



1065 30/06/2014 1.800,00 

∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά 
πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς 
(ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 00. 6495.04 5.070,00 

1066 30/06/2014 1.920,00 

∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά 
πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς 
(ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 00.6495.04 5.070,00 

1067 30/06/2014 1.500,00 

∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά 
πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς 
(ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 00.6495.04 5.070,00 

1069 01/07/2014 4.000,00 

Προµήθεια  συστήµατος ασύρµατης   
επικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας 
[αριθµ.29230/2014 ΜΕΛΕΤΗ] 70.7135.03 0,00 

1085 01/07/2014 999,86 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 20. 6262 4.546,48 
1086 01/07/2014 999,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 20. 6262 3.546,49 

1087 01/07/2014 360,05 
Προµήθεια λοιπού υλικού[αριθµ.30530/1-7-
2014 έγγραφο ∆/νσης Πρασίνου]  35. 6654 1.639,95 

1088 01/07/2014 3.886,80 

Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων[αριθµ. 
26055/10-6-2014 & 9962/11-3-2013 έγγραφα 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών] 35.7135.01 11.113,20 

1091 02/07/2014 410,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 1.430,70 

1092 02/07/2014 285,98 

∆ηµοσίευση προκήρυξης  αριθ.πρωτ.30168 
/2014 (Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων 
αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, Β΄φάση ) 30. 6462 3.653,14 

1093 02/07/2014 276,75 

∆ηµοσίευση προκήρυξης  αριθ.πρωτ.30170 
/2014 (Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων 
αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, Γ΄φάση ) 30. 6462 3.653,14 

1094 02/07/2014 292,13 

∆ηµοσίευση προκήρυξης  αριθ.πρωτ.30171 
/2014 (Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων 
αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς,∆΄φάση ) 30. 6462 3.653,14 

1095 03/07/2014 1.261,40 Υλικά φαρµακείου  10. 6681 730,29 

1096 03/07/2014 2.495,90 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 
κ.λ.π.)  10.7135.00 1.569,10 

1097 03/07/2014 250,92 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[Ι.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,ορισθείσα 
µε 134/2014 Απ.Οικ/ής] 00. 6111 10.176,61 

1099 04/07/2014 7.626,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
Οφειλή ∆ΕΗ για ρεύµα υπηρεσιών  80.8113.03 104.374,00 

1100 04/07/2014 79,95 

Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων 
και λοιπού εξοπλισµού (Σπήλαιο 
∆ρογκαράτης)  10. 6265 4.655,71 

1101 04/07/2014 127,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων  10. 6613 27.028,92 

1102 04/07/2014 126,03 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 185,55 

1103 07/07/2014 479,70 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ] 10. 6463 5.912,33 

1104 07/07/2014 461,25 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ] 10. 6463 5.451,08 

1105 07/07/2014 161,75 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] 30. 6462 3.491,39 

1107 07/07/2014 159,90 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, Β΄ΦΑΣΗ] 30. 6462 3.168,51 

1108 07/07/2014 162,98 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, Γ΄ΦΑΣΗ] 30. 6462 3.168,51 



1120 07/07/2014 3.195,00 

Άµεσες δαπάνες δράσεων 
CHLOE:Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά 
έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ 15.6451.01 0,00 

1121 07/07/2014 1.800,00 
Άµεσες δαπάνες δράσεων CHLOE: Εκδόσεις 
- εκτυπώσεις εντύπων 15.6451.02 0,00 

1122 07/07/2014 900,00 
Άµεσες δαπάνες δράσεων CHLOE: 
Υποδοχή και Φιλοξενία 15.6433.01 0,00 

1123 07/07/2014 3.800,00 
Άµεσες δαπάνες δράσεων CHLOE: 
∆ιοργάνωση ηµερίδων 15. 6442.01 0,00 

1124 07/07/2014 705,00 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων[ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
CHLOE,γραφική ύλη,κ.λ.π.] 15. 6612 2.306,67 

1127 08/07/2014 9.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό 
δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους 
∆.Ε. Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία) - 
ΜΕΛΕΤΗ 70.6279.03 0,00 

1128 08/07/2014 178,35 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ∆΄ 
ΦΑΣΗ 30. 6462 2.990,16 

1130 10/7/2014 104,55 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-
Β΄ΦΑΣΗ 30. 6462 2.885,61 

1131 10/7/2014 106,4 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-
Γ΄ΦΑΣΗ 30. 6462 2.779,21 

1132 10/7/2014 9.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό 
δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους 
∆.Ε. Αργοστολίου (Πολιτική Προστασία) -
MEΛΕΤΗ 70. 6279.01 0,00 

1133 10/7/2014 129,89 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] 30. 6462 2.649,32 

1134 14/7/2014 184,50 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ] 10. 6463 5.451,08 

1135 14/7/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  ∆.Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20. 6641 165.887,45 

1136 14/7/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  ∆. Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  20. 6641 165.887,45 

1137 14/7/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  ∆.  Ε. ΕΛΕΙΟΥ 
ΠΡΟΝΝΩΝ  20. 6641 165.887,45 

1138 14/7/2014 585,28 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής) 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00.6221.00 0,00 

1139 14/07/2014 10.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού , γάλα κλπ) 20. 6063 0,00 

1140 14/07/2014 10.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού , γάλα κλπ) 30. 6063 0,00 

1141 14/07/2014 10.000,00 

Λοιπές παροχές σε είδος είδη  ατοµικής 
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού, 
γάλα  κλπ) 35. 6063 0,00 

 

 

Ζητείται η έγκριση της   παραπάνω  δαπανών     και η διάθεση των    αντίστοιχων   πιστώσεων. 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
 
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1092-1093-1094-1097 από 1103 έως 1108 -
1133 και από 1138  έως 1141. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:από την 1065 έως την 1067-1085-1086-
1092-1093-1094-1105-1107-1108-1133-1134-1138 και από 1139 έως 1141. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
 
 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
   3)την  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Την   εγγεγραµµένη πίστωση  στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
   

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος 

των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Αλέξανδρος Παρίσης 
                                                              ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                  Α∆Α: 72ΠΖΩΕ5-ΠΘ5 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  33 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η   Ιουλίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    221  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για  την κάλυψη αναγκών 

προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Στο Αργοστόλι σήµερα   15   η   Ιουλίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη            και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  325421/10 -07 -2014  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  
σύνολο επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                        
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                        
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
. 
Ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 4 ο θέµα   

εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για  την κάλυψη αναγκών 

προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του   

Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονυσίου Παγώνη όπως έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της   ∆/νσης 

Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται : α)  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 1007Β/2014 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτου  
∆ιονυσίου που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  92/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
     του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                                                                        Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 



KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 1007 Β/23014 
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:92 /2014 
1.Πίνακας Παραστατικών   

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ           391,23          391,23 
2 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ          471,14          471,14 

3 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ          431,73          431,73 

4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ          300,30          300,30 

5. Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ          224,99          224,99 

6 Χ . ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ –Γ 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Ο.Ε  

 
       123,02 

 
       123,02 

7  
Ι. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  

  
          50,00  

  
          50,00  

8    

9    

10    

11    
12    
13    

  ΣΥΝΟΛΟ       1.992,41 

 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:357 /27-06-2014     Ποσό Επιστροφής                                   66,16  €     
         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ                                   2.049,26 €  

Σύµφωνα µε την 92/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ποσό των 2.000,00 € 
(Στο ποσό της επιστροφής περιλαµβάνονται και οι κρατήσεις των τιµολογίων της 1ης -2ης 3ης -4ης και 5ης 
πληρωµής) 

 
Κατατέθηκε  στην Επιτροπή ο φάκελος µε όλα  τα δικαιολογητικά  οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης..  
Η Οικονοµική Επιτροπή όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά ,  µετά από διαλογική συζήτηση 
και αφού είδε τις διατάξεις:: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

         το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 

17-5/15-6-59 ,  την 92/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

         τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ  ∆ιονύσιος ∆ηµητράτος   για την απόδοση του λογαριασµού και 

την παραπάνω εισήγηση. 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού    2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.   ∆ιονύσιο  
∆ηµητράτο    µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει τον κ.   ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο       από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 
για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν προµήθειες ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε την 92/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 



                                                                
 
                                                                Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                             ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 

                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                        Α∆Α: 6ΓΚ9ΩΕ5-∆ΙΜ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       17-07-2014 
                                                                                                    
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 15 η  Ιουλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   222 / 2014 
   
   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο 
«Ανέγερση  Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου –Β Φάση» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 32542/10-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Α/ 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  κ.  Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  
εισηγούµενος   το 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης  «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους 
για το έργο : «Ανέγερση  Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου –Β Φάση» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. 30643 /1-07-2014 έγγραφο  της  Προϊσταµένης της ∆/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κ. Παπαδήµα Ευρύκλειας  που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ : 
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανέγερση του Νέου 

∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου (Β’ Φάση)»  
 

ΣΧΕΤ. : 1. Άρθρο 186-Παρ.2 Ν. 4070/2012 
2. Α.Π 26183/6-6-2014/ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ/∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/∆/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 



Σε συνέχεια των παραπάνω συνηµµένων σχετικών παρακαλείσθε, ως Προϊσταµένη Αρχή, για την 

συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, σύµφωνα µε το άρθρο 186-Παρ.2 Ν. 

4070/2012, για το έργο «Ανέγερση του Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου (Β’ Φάση)» 

Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία η διευκρίνηση. 
 
 
 
 
Σύµφωνα µε το 26183/2014 έγγραφο της Τεχνικής  Υπηρεσίας η  επίβλεψη του παραπάνω έργου 
ανατέθηκε στους α) κ.  Καλογεροπούλο Θεόδωρο οι εκσκαφές – στατικές εργασίες και οικοδοµικά 
                            β) κ. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και τήρηση 
φακέλου. 
Προϊσταµένη της διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η κ. Παπαδήµα –Χαιτίδου Ευρύκλεια.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ζητείται  η συγκρότηση της   Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο :  «Ανέγερση  
Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου –Β Φάση»”  από τα παρακάτω µέλη: 
1. Παπαδήµα –Χαιτίδου Ευρύκλεια  ως   Προϊστάµενη  της διευθύνουσας υπηρεσίας     
2. Καλογερόπουλο Θεόδωρο   ως επιβλέποντα µηχανικό του έργου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
3. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο ως επιβλέποντα µηχανικό του έργου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής µετά από κλήρωση που διεξήγαγε η Οικονοµική Επιτροπή από την 
κατάσταση των 13 (δέκα τριών) Μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών που προσκόµισε η ∆ιευθύνουσα 
Αρχή εξελέγησαν :  α) Μπενετάτου Ελένη Τ.Ε 3 Πολιτικών Μηχανικών 
                                Β) Βλάχου Γεωργία Τ.Ε 5 Τοπογράφων Μηχανικών. 
                               
   Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   
και αφού έλαβε υπόψη :  
1. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

2. Το άρθρο 186 παρ.2 του Ν 4070/2012  

3. Την  26183/2014  απόφαση της Προϊσταµένης  για τον ορισµό επιβλέποντος. 

  4.     Το  30643/1-07-2014 έγγραφο της Προϊστάµενη  της διευθύνουσας υπηρεσίας     
 
                                           ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 Συγκροτεί την  Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανέγερση του Νέου ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Αργοστολίου (Β’ Φάση)»”  όπως παρακάτω: 

 

1.  Παπαδήµα –Χαιτίδου Ευρύκλεια    ως Προϊστάµενη της διευθύνουσας Υπηρεσίας 

2. Καλογερόπουλο Θεόδωρο   ως επιβλέποντα µηχανικό 

3. . Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο ως επιβλέποντα µηχανικό 

4. Μπενετάτου Ελένη Τ.Ε 3 Πολιτικών Μηχανικών 

5. Βλάχου Γεωργία Τ.Ε 5 Τοπογράφων Μηχανικών. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης   
                                                      ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 



 

                                                                                     Α∆Α: 7Θ2ΦΩΕ5-ΤΓ1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                    
                                                                                                    
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 15 η  Ιουλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  223  / 2014 
   
   ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού «Αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου 
οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα “The stone identity’’ στα πλαίσια του έργου 
“Valorization of the common identity around the sto ne – V.I.S.’’»  
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 32542/10-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Α/ 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
Ο  Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  κ.  Αλέξανδρος Παρίσης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  
εισηγούµενος   το 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση 2ου Πρακτικού «Αξιολόγησης και 
βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα “The stone identity’’ στα πλαίσια 
του έργου “Valorization of the common identity around the stone – V.I.S.’’»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το υπ αρίθ. 31514 /4-07-2014 έγγραφο  της  Προέδρου της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής του 
έργου “Valorization of the common identity around the stone – V.I.S.’’ κ. Μαργαρίτας Κοτσιλίνη  
που έχει ως εξής: 
Σας αποστέλλουµε το 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού 
υλικού µε θέµα “The stone identity” της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισµού η 
οποία συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 467/22841/22-5-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και 
παρακαλούµε για την έγκρισή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της µε αρ. 12220/21.3.2014 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία είχε εγκριθεί µε την αρ. 62/2014 απόφαση της Ο.Ε. 
        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2ο Πρακτικό «Αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα “The 
stone identity’’ στα πλαίσια του έργου “Valorization of the common identity around the stone – 
V.I.S.’’» 

 
 

Σήµερα 3-7-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.µ., ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 30801/2-7-2014 
πρόσκληση της προέδρου, συνεδρίασε για τη βαθµολόγηση της συµµετοχής (β’ φάση) η Εθνική 
Κριτική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα 
“Thestoneidentity’’, που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 467/22841/22-5-2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς και αποτελείται από τους:  

 
 
1.Κοτσιλίνη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτονα µηχανικό, Πρόεδρο επιτροπής και εκπρόσωπο του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς,  
2.Βαρδακαστάνη ∆ηµήτρη, Αρχιτέκτονα µηχανικό, Αναπληρωτή προέδρου και εκπρόσωπο της Π.Ε. 

Ζακύνθου  
3.Μπεριάτο Τηλέµαχο, Πολιτικό µηχανικό, γραµµατέα και εκπρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
4. Ανδρωνά Αλεξάνδρα, Πολιτικό µηχανικό, µέλος και εκπρόσωπο της Π.Ε. Ζακύνθου.  

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής κα Κοτσιλίνη Μαργαρίτα, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει 
απαρτία και µε τη σύµφωνη γνώµη των µελών της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Σύµφωνα µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 12220/21-03-2014 για 
συµµετοχή στο διαγωνισµό αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού, η 
εθνική επιτροπή θα αξιολογήσει βάσει του άρθρου 4 της παραπάνω πρόσκλησης, την ποιότητα της 
ιδέας του έργου που προκρίθηκε µετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων/ δικαιολογητικών 
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό.  

 
Η αίτηση του κ. Χριστοφοράτου Σπύρου (µε αρ. πρωτ. 19675/30-4-2014) µετά τη 

συµπληρωµατική υποβολή των ήδη υποβληθέντων φωτογραφιών σε ψηφιακή µορφή και της 
θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης µε αριθ. πρωτ. 29721/26-6-2014, 
θεωρείται εµπρόθεσµη και γίνεται αποδεκτή, καθώς η ηµεροµηνία αποστολής µε ταχυµεταφορά από το 
συµµετέχοντα έγινε στις 24-6-2014 (εντός προθεσµίας) και συνεπώς δεν φέρει καµία ευθύνη για την 
εκπρόθεσµη πρωτοκόλλησή της (σύµφωνα µε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής µε ηµεροµηνία 5-6-2014).  
 
 

Μετά την εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το λόγο 
έλαβαν όλα τα µέλη. Κατόπιν, η Εθνική Επιτροπή αξιολόγησης βαθµολόγησε το προκρινόµενο έργο µε 
βάσει τα κριτήρια που σχετίζονται µε την ποιότητα της ιδέας του, µέχρι την ανώτερη βαθµολογία των 
100 πόντων (σύµφωνα µε το άρθρο 4 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), όπως αναλύονται 
στον παρακάτω πίνακα:  

 
 
 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ι∆ΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΣΙΛΙΝΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΒΑΡ∆ΑΚΑΣΤΑΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

ΑΝ∆ΡΩΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ 
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 

18 20 18 20 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ 30 30 28 30 

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΛΙΑ 

20 20 20 20 



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 7 8 8 7 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

9 9 9 9 

ΣΥΝΟΛΟ 84 87 83 86 
 
 
 

 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της Προέδρου και τις 
διατάξεις της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τα µέλη της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής 
αξιολόγησαν το έργο µε βαθµολογία 85/100, η οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα 
και παραπέµπουν το παρόν πρακτικό στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου προς έγκριση έτσι ώστε η 
συµµετοχή του κ. Χριστοφοράτου να αξιολογηθεί στη συνέχεια από τη διεθνή επιτροπή του 
διαγωνισµού.  
Τα µέλη της Επιτροπής  
 
1. Κοτσιλίνη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτονας µηχανικός,  
Πρόεδρος επιτροπής και εκπρόσωπος του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 
2. Βαρδακαστάνης ∆ηµήτρης, Αρχιτέκτονας µηχανικός,  
Αναπληρωτής προέδρου και εκπρόσωπος της Π.Ε. Ζακύνθου. 
3. Μπεριάτος Τηλέµαχος, Πολιτικός µηχανικός,  
Γραµµατέας Επιτροπής και εκπρόσωπος του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 
4. Ανδρωνά Αλεξάνδρα, Πολιτικός µηχανικός,  
Μέλος επιτροπής και εκπρόσωπος της Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση   :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι σαν Λαϊκή Συσπείρωση έχουν εκφράσει από την αρχή την 
αντίθεσή τους για την πραγµατοποίηση του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 1.100.000,00 € 
εφόσον τα χρήµατα αυτά είναι του Ελληνικού Λαού και πρέπει να καλύψουν τις βασικές ανάγκες 
επιβίωσης του και όχι σε συνέδρια και φιλοσοφία  αντικειµένων. 
και αφού έλαβε υπόψη :  
4. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

5. 467/22841/22-5-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 

6. την αρ. 62/2014 απόφαση της Ο.Ε. 

7. την αρ. 12220/21.3.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  

 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  2ο  Πρακτικό της Εθνικής Κριτικής  Επιτροπής  «Αξιολόγησης και 
βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα “The stone identity’’ στα πλαίσια του έργου 
“Valorization of the common identity around the stone – V.I.S.’’». έτσι ώστε η συµµετοχή του κ. 
Σπυρίδωνα Χριστοφοράτου να αξιολογηθεί στη συνέχεια από τη ∆ιεθνή Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης   
                                                      ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                   Α∆Α:ΒΤΥΤΩΕ5-∆58  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                       
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  33ης   ( τακτικής   )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Ιουλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      224  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ :  Εισήγηση προς το ∆. Σ για την ένταξη  στον ενιαίο πολλαπλό λογαριασµό 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος του ∆ήµου ,  των παραχωρηθέντων αθλητικών και 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων της  «ΚΕ.∆Η.ΚΕ»  
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιουλίου  του έτους 2014, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   32542/10-07 -2014  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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 

Ο Πρόεδρος ,∆ήµαρχος - κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης    
εισηγούµενος    το  1 ο   εκτός  θέµα       ηµερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ∆. Σ για την ένταξη  

στον ενιαίο πολλαπλό λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος του ∆ήµου ,  των 
παραχωρηθέντων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων της «ΚΕ.∆Η.ΚΕ»  

 έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρθµ. Πρωτ 30839/2-07-2014 εισήγηση του Προέδρου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οποία αναφέρει τα παρακάτω :  

 
ΘΕΜΑ: ∆ιευθέτηση τελών ηλεκτροφωτισµού 
 
 Με την υπ αριθµ 335/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς έγινε η 
παραχώρηση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου στην ΚΕ∆ΗΚΕ, προκειµένου η 
επιχείρηση  να αναλάβει τη διαχείριση, αξιοποίηση, ευπρεπισµό, συντήρηση και εκµετάλλευσή τους 
διότι οι εγκαταστάσεις αυτές  αποτελούν τους  φυσικούς χώρους υλοποίησης των δράσεων της.     
 Προκειµένου η επιχείρηση να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και να µπορεί να εξοφλεί 
τα τέλη ηλεκτρικού ρεύµατος, σε ερώτηµα προς την ∆ΕΗ ΑΕ  και τονίζοντας πως η ΚΕ∆ΗΚΕ ως Νοµικό 
Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι φορέας του ∆ήµου και καθολικός διάδοχος της χρήσης των 
ανωτέρω εγκαταστάσεων πληροφορήθηκε πως θα πρέπει ως προϋπόθεση να υπάρχει για κάθε µία 
από τις παροχές και ένα αντίστοιχο νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο - πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου και ένα 
αντίστοιχο χρηµατικό ποσό εγγύησης προς τη ∆ΕΗ για την υπογραφή του νέου συµβολαίου στο νέο 
όνοµα της ΚΕ∆ΗΚΕ. 



 Αυτή η διαδικασία όµως έχει πολύ υψηλό κόστος και είναι εξαιρετικά χρονοβόρα µε 
αποτέλεσµα η ΚΕ∆ΗΚΕ να µην δύναται να  προβεί στην εξόφληση των σχετικών τελών ηλεκτρικού 
ρεύµατος 
 Παράλληλα οι λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος παραµένουν όπως είναι φυσικό στο όνοµα 
των πρώην ∆ήµων και ουσιαστικά εµφανίζονται ως δαπάνη που βαρύνει το ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
πληρώνονται από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ενώ κάποιοι άλλοι λογαριασµοί παραµένουν στο όνοµα του 
πρώην Α.Ο.∆.Α. και παραµένουν απλήρωτοι διότι ο οργανισµός αυτός έχει καταργηθεί µε αποτέλεσµα 
και αυτοί οι λογαριασµοί να βαρύνουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  
 Η λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων συµβάλει στην πολιτιστική και κοινωνική 
ανάπτυξη του ∆ήµου µας, στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας του νησιού τόσο σε επίπεδο  
πολιτιστικών εκδηλώσεων που πλέον έχουν αναχθεί σε θεσµούς, όσο και σε αθλητικό ως αποτέλεσµα 
της σπουδαίας αθλητικής παράδοσης και παιδείας, του νησιού µας.   
 Η χρήση και η  κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος των παραπάνω εγκαταστάσεων 
γίνεται χωρίς σπατάλη και όσο το δυνατόν  µε περισσότερη οικονοµία 
 Θεωρώντας σηµαντική τη συµβολή σας στο έργο µας, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για 
την απαλλαγή µας από τις χρεώσεις των εν λόγω τελών ηλεκτροφωτισµού µε σκοπό την µείωση των 
λειτουργικών δαπανών και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία και εκπλήρωση του σκοπού τόσο της 
ΚΕ∆ΗΚΕ όσο και του ∆ήµου µας.  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Προιστάµενο της ∆/νσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. 
Γεράσιµο Παυλάτο ο οποιος αναφέρει τα παρακάτω: 
 
Σχετ: εισήγηση της ΚΕ∆ΗΚΕ µε αριθµό πρωτοκόλλου 30839/02-07-2014 προς    την Οικονοµική 
Επιτροπή ∆ήµου. 
 Σύµφωνα και µε το παραπάνω σχετικό έγγραφο της ΚΕ∆ΗΚΕ, µε την υπ` αρίθµ.335/2011 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς έγινε παραχώρηση των αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου στην κοινωφελή επιχείρηση προκειµένου η επιχείρηση να αναλάβει τη 
διαχείριση, αξιοποίηση, ευπρεπισµό, συντήρηση και εκµετάλλευση τους διότι οι εγκαταστάσεις αυτές 
αποτελούν τους φυσικούς χώρους υλοποίησης των δράσεων της. 
 Σε σχέση µε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε το Νοµικό Πρόσωπο, όπως αναφέρει στη σχετική 
εισήγησή του, στο να συνάψει νέο συµβόλαιο στο όνοµά του µε τη ∆ΕΗ για τις παροχές που σύµφωνα 
µε την παραπάνω απόφαση του παραχωρήθηκαν και του γεγονότος ότι αυτές βρίσκονται ακόµα στις 
αρχικές επωνυµίες, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 Από την αρχική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον 8/2011 µέχρι και σήµερα από 
στοιχεία της ∆ΕΗ (επισυναπτόµενος πίνακας) ο ∆ήµος έχει επιβαρυνθεί περίπου 200.000,00€ από 
πληρωµές κατανάλωσης µέσα από τον ενιαίο πλέον «πολλαπλό» λογαριασµό του. Επίσης σε 
λογαριασµούς που δεν είχαν ενταχθεί στους πολλαπλούς των πρώην ∆ήµων και οι καταναλώσεις 
έρχονται στο Νοµικό Πρόσωπο ξεχωριστά, υπάρχει σήµερα συνολική οφειλή για κατανάλωση ρεύµατος 
περίπου στις 130.000€. Στο σύνολο η οφειλή ανέρχεται περίπου στις 330.000,00€. 
 Προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου να αποφασίσει την ένταξη όλων των 
παροχών στον ενιαίο «πολλαπλό» λογαριασµό του ∆ήµου ο οποίος  εξοφλούσε έως τώρα µέρος της 
κατανάλωσης και ταυτόχρονα για το υπόλοιπο φαίνεται σας οφειλέτης,   παρακρατώντας σταδιακά το 
συνολικό ποσό οφειλής έως τώρα από τις επιχορηγήσεις προς το Νοµικό Πρόσωπο επαναλαµβάνοντας 
την διαδικασία προσδιορισµού της οφειλής και παρακράτησης αναδροµικά σε κάθε µελλοντική χρήση 
και για όσο ισχύει η απόφαση παραχώρησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.    

Οικονοµική Υπηρεσία 

∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει  ότι επειδή η παραπάνω περιουσία έχει  παραχωρηθεί από το ∆.Σ 

η απόφαση αυτή πρέπει να την πάρει το ∆.Σ και επειδή για το θέµα αυτό πρέπει να υπάρχει και 

ενηµερωτικό σηµείωµα από την Νοµική Υπηρεσία καταψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω : 

Το θέµα αυτό αναδεικνύει την θέση της παράταξης µας ότι οι επιχειρήσεις αυτές δηµιουργήθηκαν µόνο 

για να εξυπηρετήσουν τις πολιτικές ανάγκες της εποχής εφόσον ήταν ευέλικτες ως προς τις προσλήψεις 

και τις συµβάσεις των εργαζοµένων και επίσης ως προς την εκτέλεση των έργων και των προµηθειών 

αφού λειτουργούσαν µόνο  µε το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο . 



Οι επιχειρήσεις αυτές δεν ήταν ποτέ οικονοµικά αυτοδύναµες αλλά τις συντηρούσαν οι ∆ήµοι βάζοντας 

φόρους και χαράτσια στον λαό  , επειδή αυτή η δυνατότητα εξέλειπε λόγω της οικονοµικής κρίσης και  

είναι πλέον  ζηµιογόνες και το κράτος δεν µπορεί να καλύψει τα έξοδά τους , η κυβέρνηση µέσω της 

αξιολόγησης των υπαλλήλων και των δοµών τους δίνεται  καλή αφορµή για να τις κλείσουν. 

Εµείς προτείνουµε οι υπάλληλοι όλων των επιχ/σεων του ∆ήµου , αθλητισµού –υγείας και πολιτισµού να 

µεταφερθούν στον ∆ήµο και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 

Θετικά στην εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. Παρίσης – Παπαδάτος –Σολωµός. 

Και αφού έλαβε υπόψη : 
 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  µε αρθµ. Πρωτ 30839/2-07-2014 εισήγηση του Προέδρου της ΚΕ.∆Η.ΚΕ 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας 

    

 

                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ένταξη όλων των παραχωρηθέντων   αθλητικών και πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου στην ΚΕ∆ΗΚΕ, (σύµφωνα µε την  335/2011 απόφαση  του και   τον επισυναπτόµενο 

πίνακα ο οποίος και αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης) , στον ενιαίο «πολλαπλό» 

λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος του ∆ήµου ο οποίος  εξοφλούσε έως τώρα µέρος της 

κατανάλωσης και ταυτόχρονα για το υπόλοιπο φαίνεται σας οφειλέτης,  παρακρατώντας σταδιακά το συνολικό 

ποσό οφειλής έως τώρα από τις επιχορηγήσεις προς το Νοµικό Πρόσωπο επαναλαµβάνοντας την διαδικασία 

προσδιορισµού της οφειλής και παρακράτησης αναδροµικά σε κάθε µελλοντική χρήση και για όσο ισχύει η 

απόφαση παραχώρησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.    

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Αλέξανδρος Παρίσης   
                                                      ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                              Α∆Α: 7ΧΙ7ΩΕ5-ΑΜ∆ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 15 η Ιουλίου 2014 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   225 / 2014. 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :                    

«Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» 

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 15 η   Ιουλίου  του έτους 2014 , ηµέρα Τρίτη     και ώρα  12 :00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   32542  /10-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Α/ 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Γαλάτης Άγγελος 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)  
6.  Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                          
 
 
Ο  Πρόεδρος –∆ήµαρχος  , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  

εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης :  Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :  «Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος 

∆ήµου Κεφαλονιάς»και έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ αρίθ. 32977 /14-07-2014  

διαβιβαστικό  του Προέδρου Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Γεράσιµου Τσιούτσιου για το παραπάνω έργο 

που έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  
            «Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρίθµ. 146/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης  
   όρων του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» 



    2. Η υπ’ αρίθµ. 148/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί Συγκρότηση  
   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου 
Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» 

3. 31873/08-07-2014 αίτηση – υπόµνηµα κ. Λάµπρου Σπυράτου Ε∆Ε περί ακυρώσεως 
∆ιαγωνισµού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» 

 

Κατόπιν λήξεως της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων  διαπιστώθηκε ότι έως και τις 08-07-
2014 (καταληκτική ηµεροµηνία)  κατατέθηκε αίτηση – υπόµνηµα περί ακυρώσεως του ∆ιαγωνισµού από 
τον συµµετέχοντα κ. Λάµπρο Σπυράτο Ε∆Ε, η οποία αφορούσε όχι το συνταχθέν Πρακτικό 
∆ηµοπρασίας αλλά τους όρους ∆ηµοπράτησης του έργου καθώς και την Χρηµατοδότηση του. Οι λόγοι 
για τους οποίους αναφέρεται ο κ. Λάµπρος Σπυράτος περί ακυρώσεως ∆ιαγωνισµού στην Αίτηση αυτή, 
δεν άπτονται της αρµοδιότητας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία συνεπώς και αδυνατεί να 
γνωµοδοτήσει. 

Βάσει των ανωτέρω σας υποβάλλουµε το υπ’ αρίθµ. 31037/24-06-2014 πρακτικό της 
επιτροπής για εξέταση, κατόπιν φυσικά της απόφασης σας περί της εν λόγω αίτησης – υποµνήµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση 
δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ 
ΑΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα ένα και 
ογδονταπέντε (31,85 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  :   Γεράσιµος Τσιούτσιος  – Χηµικός Μηχανικός 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ αρίθµ 32504/10-07-2014 Αίτηση του κ. 

Λάµπρου Σπυράτου σύµφωνα µε την οποία ανακαλεί και παραιτείται από το αρίθµ. πρωτ. 
31873/8-07-2014 αιτήµατός – υποµνήµατος που αφορούσε τον διαγωνισµό του έργου 
«Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» . 

Αµέσως µετά ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθµ. 31037/24-06-2014 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο  επισυνάπτεται και αποτελεί ανασπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης σύµφωνα µε το οποίο έχει καταρτισθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Και αναλυτικά:  

1. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε  (31,85%) τριάντα ένα και ογδόντα πέντε . 
2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.∆.Ε (25,53 ) είκοσι πέντε και πενήντα τρία . 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε (3% ) τρία  
4. Σύµφωνα µε το 32977/17-07-2014 έγγραφο  του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γεράσιµου 

Τσιούτσιου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  εισηγείται ως µειοδότη την εταιρία µε την επωνυµία 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε  ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις 
εκατό, τριάντα ένα και ογδονταπέντε (31,85 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 

 
Η Οικονοµική  Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί η πρότασή του ήταν  η δηµοπρασία για 
την εκτέλεση του παραπάνω έργου να γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι το παραπάνω έργο έπρεπε ήδη να έχει εκτελεστεί γιατί είναι απολύτως 
αναγκαίο για την περιοχή και  ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε  εκ  των προτέρων να έχει προνοήσει για την δηµοπράτησή 
του µε ανοικτό διαγωνισµό και ψηφίζει την πρόταση του.  
Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ  Παρίσης  – Αποστολάτος – Παπαδάτος και Σολωµός. 
 και  αφού έλαβε υπόψη: 
1) τις  146 και 148/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
2) το 32977/17-07-2014 έγγραφο  του Προέδρου της Επιτροπής 
3) το παραπάνω Πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
4) το άρθρο 72 του Ν 3852/2010. 
 
                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου :  «Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλονιάς» το οποίο επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

 
2. Κατακυρώνει την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου 
Κεφαλονιάς» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε» ο οποίος προσέφερε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τριάντα ένα και ογδοντα πέντε (31,85 %) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 



3) Η παρούσα απόφαση έγκρισης  κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                              Πιστό αντίγραφο 
                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
                                                        Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                              
                                                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


