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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  11 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  22 η  Μαΐου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   211  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

Στο Αργοστόλι σήµερα 22 η   Μαΐου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή          και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18533/19-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι   ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                             Θεόδωρος Φλωράτος 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                  Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος   (προσήλθε στην 212/2015 απόφαση)                                    Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                             
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 
                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  µοναδικό θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 



 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  
 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  

                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 

Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτ ιολογία ΚΑ προυπολ. Υπόλοιπο

772 22/05/2015 24.000,00Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης. 70.6162.02 0,00

773 22/05/2015 24.000,00Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου ∆ρογκαράτης. 70.6162.03 0,00

774 22/05/2015 44.000,00Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου. 70.6162.04 0,00

775 22/05/2015 52.000,00 70.6162.05 0,00

776 22/05/2015 24.000,00Εργασίες περιήγησης Σπηλαίου  ∆ρογκαράτης . 70.6162.06 0,00

777 22/05/2015 14.000,00Εργασίες επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης . 70.6162.11 0,00

778 22/05/2015 14.000,00Εργασίες επιτήρησης  Σπηλαίου Μελισάνης . 70.6162.12 0,00

779 22/05/2015 29.000,00Εργασίες φύλαξης  παραλίας ΜΥΡΤΟΥ. 70.6162.14 0,00

780 22/05/2015 70.000,00 Eργασίες περιήγησης Σπηλαίου Μελισσάνης . 70.6162.15 0,00

781 22/05/2015 73.000,00 70.6699.01 0,00

782 22/05/2015 73.000,00 70.6699.02 0,00

783 22/05/2015 73.000,00 70.6699.03 0,00

784 22/05/2015 15.000,00 70.6699.04 0,00

Αριθ. 
έκθεσης

Εργασίες λειτουργίας  και επιτήρησης Παραλίας Πλατύ 
Γιαλού ∆.Ε. Αργοστολίου.

Προµήθεια παγωτών για λειτ ουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού.
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζ αχαροπλαστ ική 
για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού.
Προµήθεια νερού, αναψυκτ ικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία 
κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού.
Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για 
λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού.



 

                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                 Α∆Α: Ω7ΝΨΩΕ5- 

ΓΦΧ                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                   
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 11 ης  (τακτικής  )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Μαΐου 2015  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  212/ 2015  
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 

αιγιαλών ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Αργοστολίου –Παλικής –Ερίσου –Σάµης "  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 22 η   Μαΐου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή          και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18533/19-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι   ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                             Θεόδωρος Φλωράτος 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                          
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                  Ιωάννης Λυκούδης                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος   (προσήλθε στην 212/2015 απόφαση)                                    Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                             
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 
 

Η  Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  ,έδωσε  λόγο στην Νοµική 

Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Αργοστολίου –Παλικής –Ερίσου –Σάµης ".                                                                                                                                         

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το παρακάτω σχέδιο των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Α/ ∆ηµάρχου κ. Νικόλαου 

Παπαδάτου : 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

                                                      ∆ήµου Κεφαλονιάς 
 
 Ο A/∆ήµαρχος  Κεφαλονιάς Νικόλαος Παπαδάτος  διακηρύσσει ότι: 
            Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων 
αιγιαλού:  
1) Μακρύς Γιαλός Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),  
2) Μακρύς Γιαλός Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (420τ.µ.) 
3) Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) 



4) Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.),  
5) Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνα (15τ.µ.),  
6) Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.),  
7) Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.),   
8) Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),   
9) Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
10) Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.), 
11) Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.),            
12) Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (150τ.µ.),  
13) Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα  (15 τ.µ.), 
14) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420τ.µ.),  
15) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2, καντίνα (15τ.µ.),  
16) Άµµες Θ2, ∆. Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.µ.), 
17) Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
18) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (496τ.µ.),   
19) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ2, θαλάσσια αθλήµατα (10τ.µ.),   
20) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
21) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.,),  
22) ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.), 
23) Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.),  
24)  Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175τ.µ.), 
25) Λαγγαδάκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
26) Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
27) Αγία Ιερουσαλήµ Θ2 ∆.Ε. Ερίσου, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
28) Αγία Ιερουσαλήµ Θ1 ∆.Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
29) Έµπλυση ∆.Ε. Ερίσου, καντίνα, (15 τ.µ.), 
30) Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.). 
       Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο 
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις ……………………….. 2015, ηµέρα ……... 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών 
από ώρα …………… π.µ έως ………… π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 
………… π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 
……………. 2015, ηµέρα ………… και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
                                                                    Άρθρο  1 
        Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει την 18-02-2016. 
                                                                   Άρθρο  2 
      Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ 
ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας. 
                                                                 Άρθρο  3 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 
τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 
             Οι καντίνες θα είναι τροχήλατες, αυτοκινούµενες ή µη εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια 
λειτουργίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παραγράφου Α µε αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-
2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Οι δε µισθωτές οµπρελών-ξαπλωστρών υποχρεούνται να 
τηρούν την απόσταση των 100 µέτρων από την επόµενη θέση. 
                                                                Άρθρο  4 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το 
χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 
        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο 
χώρο. 
                                                               Άρθρο  5 



 Στη δηµοπρασία δεν µπορούν να συµµετέχουν όσοι κατά το αµέσως προηγούµενο έτος έχουν 
κηρυχθεί έκπτωτοι της µίσθωσης τµήµατος αιγιαλού στην οποία συµµετείχαν είτε ως πλειοδότες είτε 
ως εγγυητές 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει: 
 Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
Τράπεζας-συµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 50% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η 
εγγυητική αυτή επιστολή  ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες µετά την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού 
παραχώρησης του πλειοδότη ενώ στους πλειοδότες θα κρατηθεί θα επιστραφεί µετά τη λήξη της 
µίσθωσης και αφού κατά την υπογραφή του συµφωνητικού αντικατασταθεί µε άλλη εγγυητική καλής 
εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 50% του ύψους του ανταλλάγµατος, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία. 
   Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
     Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
    ∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του νόµου υποχρεούνται να ασφαλίζονται 
σύµφωνα µε το επιτήδευµα που ασκούν. 
    Ε) Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 ο ενδιαφερόµενος δεν 
έχει κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση αιγιαλού-παραλίας. 
    Στ)  Την  αναφερόµενη στο άρθρο 2 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την 
οποία πλειοδότησε. 
 Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από 
όλους τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρεία από τον οµόρρυθµο εταίρο 
αυτής, για τους άλλους τύπους εταιρειών από τον νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή τον διευθύνοντα 
σύµβουλο. Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν 
αντίγραφο του καταστατικού τους.  
                                                              Άρθρο  6 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική 
ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του 
νόµου υποχρεούται να ασφαλίζεται σύµφωνα µε το επιτήδευµα που ασκεί καθώς και βεβαίωση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση 
αιγιαλού-παραλίας. 
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι αυξηµένη κατά 50 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 
                                                                  Άρθρο  7 
           Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην 
Επιτροπή προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά 
θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 
                                                                Άρθρο  8 
    Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 
                                                                Άρθρο  9 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης µαζί µε τον εγγυητή 
του σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
για την έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης και πάντα µετά την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας. Το µίσθωµα θα καταβληθεί στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφάπαξ µε την υπογραφή 
του συµφωνητικού παραχώρησης και ποσοστό 30% θα αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης ο 
µισθωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε τέλος χαρτοσήµου ποσοστού 3,6% επί του επιτευχθέντος 
µισθώµατος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ο µισθωτής κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή και πλειοδότης 
ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν το αποτέλεσµα 
αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος 



ή λόγω σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε 
βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
                                                               Άρθρο  10  
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
                                                             Άρθρο  11  
        Το µίσθωµα  θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης. 
      Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 30% θα καταβληθεί υπέρ του 
∆ηµοσίου πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού 
γραµµατίου στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
                                                            Άρθρο  12 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               
 
                                                            Άρθρο  13  
            Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 
Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, παρακρατείται από το ∆ήµο η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων 
για τις οποίες θα πλειοδοτήσουν  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την 
επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία 
ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
                                                           Άρθρο  14 
          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της 
χρήσης και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των λουοµένων. 
                                                         Άρθρο  15 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα 
παραµείνει  σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους, 
εφόσον διαθέτουν, για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη, όπου αυτός υφίσταται.        
                                                                Άρθρο  16 
          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως 
κατωτέρω:   
1) Μακρύς Γιαλός Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),  
2) Μακρύς Γιαλός Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (420τ.µ.) 
3) Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) 
4) Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.),  
5) Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνα (15τ.µ.),  
6) Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.),  
7) Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.),   
8) Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),   
9) Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
10) Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.), 
11) Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.),            
12) Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες ( 150τ.µ.),   
13) Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
14) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420τ.µ.),  
15) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2, καντίνα (15τ.µ.),  
16) Άµµες Θ2, ∆. Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.µ.), 
17) Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
18) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (496τ.µ.),   
19) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ2, θαλάσσια αθλήµατα (10τ.µ.),   
20) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
21) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.,),  
22) ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.), 
23) Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.), 



24)  Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175τ.µ.), 
25) Λαγγαδάκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
26) Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
27) Αγία Ιερουσαλήµ Θ2 ∆.Ε. Ερίσου, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
28) Αγία Ιερουσαλήµ Θ1 ∆.Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
29) Έµπλυση ∆.Ε. Ερίσου, καντίνα, (15 τ.µ.), 
30) Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.). 

Άρθρο  17 
 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί 
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. 
∆∆Π0005159/586ΒΈξ2015 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει. 
           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς 
και των διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση 
αποµάκρυνση του µισθωτή.                                  
                                                                 Άρθρο  18 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την 
υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  
Α/∆ήµαρχος Νικόλαος Παπαδάτος. 
                                                                Άρθρο  19 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                                                    Αργοστόλι     
                                                                  Ο  Α/∆ήµαρχος 
 
                           Νικόλαος Παπαδάτος 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Για άλλη µία φορά  παραχωρούνται οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ 
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 κυβερνητικής πολιτικής όπως και της προηγούµενης , έχει 
στόχο  να παραχωρηθούν οι αιγιαλοί  και παραλίες 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 ψηφίζουµε  την πρόταση µας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Αλυσανδράτος Γεράσιµος Σταύρος – Λυκούδης ∆ιονύσιος –
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2) την 115/2015 απόφαση ∆.Σ 

Και την παραπάνω εισήγηση  της Νοµικής  Υπηρεσίας :    
 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α. Καθορίζει τους όρους της παρακάτω  πλειοδοτικής   δηµοπρασίας   οι οποίοι είναι οι εξής:  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

                                                                  ∆ήµου Κεφαλονιάς 
 
 Ο A/∆ήµαρχος  Κεφαλονιάς Νικόλαος Παπαδάτος  διακηρύσσει ότι: 
  Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων αιγιαλού:  
1) Μακρύς Γιαλός Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),  
2) Μακρύς Γιαλός Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (420τ.µ.) 



3) Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) 
4) Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.),  
5) Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνα (15τ.µ.),  
6) Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.),  
7) Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.),   
8) Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),   
9) Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
10) Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.), 
11) Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.),            
12) Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (150τ.µ.),  
13) Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα  (15 τ.µ.), 
14) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420τ.µ.),  
15) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2, καντίνα (15τ.µ.),  
16) Άµµες Θ2, ∆. Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.µ.), 
17) Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
18) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (496τ.µ.),   
19) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ2, θαλάσσια αθλήµατα (10τ.µ.),   
20) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
21) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.,),  
22) ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.), 
23) Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.),  
24)  Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175τ.µ.), 
25) Λαγγαδάκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
26) Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
27) Αγία Ιερουσαλήµ Θ2 ∆.Ε. Ερίσου, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
28) Αγία Ιερουσαλήµ Θ1 ∆.Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
29) Έµπλυση ∆.Ε. Ερίσου, καντίνα, (15 τ.µ.), 
30) Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.). 
       Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο 
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις  3 Ιουνίου 2015, ηµέρα Τετάρτη  
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών 
από ώρα 9:00  π.µ έως 10:30  π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις  11:00 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις  9 
Ιουνίου 2015, ηµέρα  Τρίτη  και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
                                                                    Άρθρο  1 
        Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει την 18-02-2016. 
                                                                   Άρθρο  2 
      Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ 
ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας. 
                                                                 Άρθρο  3 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 
τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 
             Οι καντίνες θα είναι τροχήλατες, αυτοκινούµενες ή µη εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια 
λειτουργίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παραγράφου Α µε αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-
2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Οι δε µισθωτές οµπρελών-ξαπλωστρών υποχρεούνται να 
τηρούν την απόσταση των 100 µέτρων από την επόµενη θέση. 
                                                                Άρθρο  4 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το 
χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 
        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο 
χώρο. 
                                                               Άρθρο  5 



 Στη δηµοπρασία δεν µπορούν να συµµετέχουν όσοι κατά το αµέσως προηγούµενο έτος έχουν 
κηρυχθεί έκπτωτοι της µίσθωσης τµήµατος αιγιαλού στην οποία συµµετείχαν είτε ως πλειοδότες είτε 
ως εγγυητές 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει: 
 Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
Τράπεζας-συµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 50% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η 
εγγυητική αυτή επιστολή  ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες µετά την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού 
παραχώρησης του πλειοδότη ενώ στους πλειοδότες θα κρατηθεί θα επιστραφεί µετά τη λήξη της 
µίσθωσης και αφού κατά την υπογραφή του συµφωνητικού αντικατασταθεί µε άλλη εγγυητική καλής 
εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 50% του ύψους του ανταλλάγµατος, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία. 
   Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
     Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
    ∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του νόµου υποχρεούνται να ασφαλίζονται 
σύµφωνα µε το επιτήδευµα που ασκούν. 
    Ε) Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 ο ενδιαφερόµενος δεν 
έχει κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση αιγιαλού-παραλίας. 
    Στ)  Την  αναφερόµενη στο άρθρο 2 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την 
οποία πλειοδότησε. 
 Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από 
όλους τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρεία από τον οµόρρυθµο εταίρο 
αυτής, για τους άλλους τύπους εταιρειών από τον νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή τον διευθύνοντα 
σύµβουλο. Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν 
αντίγραφο του καταστατικού τους.  
                                                              Άρθρο  6 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική 
ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του 
νόµου υποχρεούται να ασφαλίζεται σύµφωνα µε το επιτήδευµα που ασκεί καθώς και βεβαίωση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση 
αιγιαλού-παραλίας. 
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι αυξηµένη κατά 50 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 
                                                                  Άρθρο  7 
           Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην 
Επιτροπή προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά 
θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 
                                                                Άρθρο  8 
    Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 
                                                                Άρθρο  9 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης µαζί µε τον εγγυητή 
του σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
για την έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης και πάντα µετά την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας. Το µίσθωµα θα καταβληθεί στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφάπαξ µε την υπογραφή 
του συµφωνητικού παραχώρησης και ποσοστό 30% θα αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης ο 
µισθωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε τέλος χαρτοσήµου ποσοστού 3,6% επί του επιτευχθέντος 
µισθώµατος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ο µισθωτής κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή και πλειοδότης 
ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν το αποτέλεσµα 
αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος 



ή λόγω σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε 
βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
                                                               Άρθρο  10  
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
                                                             Άρθρο  11  
        Το µίσθωµα  θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης. 
      Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 30% θα καταβληθεί υπέρ του 
∆ηµοσίου πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού 
γραµµατίου στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
                                                            Άρθρο  12 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               
 
                                                            Άρθρο  13  
            Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 
Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, παρακρατείται από το ∆ήµο η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων 
για τις οποίες θα πλειοδοτήσουν  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την 
επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία 
ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
                                                           Άρθρο  14 
          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της 
χρήσης και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των λουοµένων. 
                                                         Άρθρο  15 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα 
παραµείνει  σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους, 
εφόσον διαθέτουν, για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη, όπου αυτός υφίσταται.        
                                                                Άρθρο  16 
          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως 
κατωτέρω:   
1) Μακρύς Γιαλός Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),  
2) Μακρύς Γιαλός Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (420τ.µ.) 
3) Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) 
4) Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.),  
5) Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνα (15τ.µ.),  
6) Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.),  
7) Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.),   
8) Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),   
9) Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
10) Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.), 
11) Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.),            
12) Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες ( 150τ.µ.),   
13) Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
14) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420τ.µ.),  
15) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2, καντίνα (15τ.µ.),  
16) Άµµες Θ2, ∆. Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.µ.), 
17) Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
18) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (496τ.µ.),   
19) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ2, θαλάσσια αθλήµατα (10τ.µ.),   
20) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
21) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.,),  
22) ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.), 
23) Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.), 



24)  Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175τ.µ.), 
25) Λαγγαδάκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
26) Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
27) Αγία Ιερουσαλήµ Θ2 ∆.Ε. Ερίσου, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
28) Αγία Ιερουσαλήµ Θ1 ∆.Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
29) Έµπλυση ∆.Ε. Ερίσου, καντίνα, (15 τ.µ.), 
30) Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.). 

Άρθρο  17 
 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί 
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. 
∆∆Π0005159/586ΒΈξ2015 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει. 
           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς 
και των διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση 
αποµάκρυνση του µισθωτή.                                  
                                                                 Άρθρο  18 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την 
υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  
Α/∆ήµαρχος Νικόλαος Παπαδάτος. 
                                                                Άρθρο  19 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                                                    Αργοστόλι    22-05-2015  
                                                           Α/∆ήµαρχος : Νικόλαος Παπαδάτος.    
 
Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο στο αυτοτελές γραφείο Κεφαλονιάς , ∆ηµόσιας 
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών  . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                                    Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                 Α∆Α: Ω∆9ΖΩΕ5-

ΕΝ6                

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 11 ης  (τακτικής  )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Μαΐου 2015  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  213/ 2015  
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 

αιγιαλών ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς- Ελειού-Πρόννων και Πυλάρου "  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 22 η   Μαΐου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή          και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18533/19-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι   ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                                             Θεόδωρος Φλωράτος 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                              
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                  Ιωάννης Λυκούδης                                                                                      
4. Γκισγκίνης Νικόλαος   (προσήλθε στην 212/2015 απόφαση)                                    Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                             
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 
 

Η  Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  ,έδωσε  λόγο στην Νοµική 

Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς- Ελειού-Πρόννων και Πυλάρου ".                                                                                                                                     

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το παρακάτω σχέδιο των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Α/ ∆ηµάρχου κ. Νικόλαου 

Παπαδάτου : 

 

                                                                                   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

                                                      ∆ήµου Κεφαλονιάς 
 
 Ο Α/∆ήµαρχος  Κεφαλονιάς Νικόλαος Παπαδάτος διακηρύσσει ότι: 
            Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων αιγιαλού:  
1.  Αγία Παρασκευή Θ1, ∆.Ε. Πυλάρου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (180 τ.µ.), 
2. Αγία Ευφηµία Θ1 ∆.Ε. Πυλάρου, (γωνία κεντρικής προβλήτας), θαλάσσια αθλήµατα (6 τ.µ.) 
3. Αγία Ευφηµία Θ2 ∆.Ε. Πυλάρου (έµπροσθεν καταστήµατος Ι. Βρεττού), θαλάσσια αθλήµατα (4 τ.µ.), 
4. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 



5. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.), 
6. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
7. Άβυθος Θ1, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.), 
8. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
9. Πόρος Θ1-Πλατεία, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
10. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
11. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
12. Σκάλα Θ1, Σπίθοι, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
13. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
14. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
15. Σκάλα Θ16 (έµπροσθεν ιδιοκτ. Τραυλού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
16. Σκάλα Θ18 (έµπροσθεν εστιατ. Ναυτίλος) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
17. Κατελειός, Αγία Βαρβάρα Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
18. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.),  
19. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ4, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (60 τ.µ.),  
20. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.),  
21. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.),  
22. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
23. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
24. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
25. Ρατζακλί Καµίνια Θ1, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
26. Ρατζακλί Καµίνια Θ2, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
27. Ρατζακλί Καµίνια Θ3, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
28 Ρατζακλί Καµίνια Θ4, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
29. Ρατζακλί Καµίνια Θ5, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.). 
       Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις ……………………….. 2015, ηµέρα ……... 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 
…………… π.µ έως ………… π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις ………… π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις ……………. 2015, 
ηµέρα ………… και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί  και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο  1 
        Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει την 28-02-2016. 
                                                                   Άρθρο  2 
      Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας. 
                                                                 Άρθρο  3 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 
τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 
             Οι καντίνες θα είναι τροχήλατες, αυτοκινούµενες ή µη εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας και 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παραγράφου Α µε αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας. Οι δε µισθωτές οµπρελών-ξαπλωστρών υποχρεούνται να τηρούν την απόσταση των 100 
µέτρων από την επόµενη θέση. 
                                                                Άρθρο  4 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα 
προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 
        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο χώρο. 
                                                               Άρθρο  5 
 Στη δηµοπρασία δεν µπορούν να συµµετέχουν όσοι κατά το αµέσως προηγούµενο έτος έχουν κηρυχθεί 
έκπτωτοι της µίσθωσης τµήµατος αιγιαλού στην οποία συµµετείχαν είτε ως πλειοδότες είτε ως εγγυητές 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει: 
 Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-
συµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 50% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή  ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες  µετά την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης του πλειοδότη ενώ στους 
πλειοδότες θα κρατηθεί θα επιστραφεί µετά τη λήξη της µίσθωσης και αφού κατά την υπογραφή του 



συµφωνητικού αντικατασταθεί µε άλλη εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 50% του 
ύψους του ανταλλάγµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία. 
   Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
     Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
    ∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του νόµου υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύµφωνα 
µε το επιτήδευµα που ασκούν. 
    Ε) Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 ο ενδιαφερόµενος δεν έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση αιγιαλού-παραλίας. 
    Στ)  Την  αναφερόµενη στο άρθρο 2 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι 
σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 
 Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από όλους 
τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρεία από τον οµόρρυθµο εταίρο αυτής, για τους 
άλλους τύπους εταιρειών από τον νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή τον διευθύνοντα σύµβουλο. Στις 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν αντίγραφο του καταστατικού τους.  
                                                              Άρθρο  6 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της 
σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο 
∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του νόµου υποχρεούται να ασφαλίζεται σύµφωνα µε το 
επιτήδευµα που ασκεί καθώς και βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 δεν έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση αιγιαλού-παραλίας. 
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι αυξηµένη κατά 50 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 
                                                                  Άρθρο  7 
           Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην Επιτροπή 
προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ότι 
συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 
                                                                Άρθρο  8 
    Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα 
αρµόδια όργανα. 
                                                                Άρθρο  9 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης µαζί µε τον εγγυητή του σε 
διάστηµα πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
των πρακτικών κατακύρωσης και πάντα µετά την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Το µίσθωµα θα 
καταβληθεί στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφάπαξ µε την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης και 
ποσοστό 30% θα αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης ο µισθωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε τέλος 
χαρτοσήµου ποσοστού 3,6% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η 
ανωτέρω προθεσµία ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η 
εγγυητική επιστολή και πλειοδότης ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν το αποτέλεσµα αυτής δεν 
εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή λόγω σφάλµατος 
στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
                                                               Άρθρο  10  
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
                                                             Άρθρο  11  
        Το µίσθωµα  θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης. 
      Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 30% θα καταβληθεί υπέρ του ∆ηµοσίου πριν την 
υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού γραµµατίου στην Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου.  
                                                            Άρθρο  12 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               
 
                                                            Άρθρο  13  
            Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε 
αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, παρακρατείται από το ∆ήµο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα 
πλειοδοτήσουν  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας 
και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
                                                           Άρθρο  14 



          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 
και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των λουοµένων. 
                                                         Άρθρο  15 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα παραµείνει  
σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους, εφόσον 
διαθέτουν, για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη, όπου αυτός υφίσταται.        
                                                             Άρθρο  16 
Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:   
1.  Αγία Παρασκευή Θ1, ∆.Ε. Πυλάρου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (180 τ.µ.), 
2. Αγία Ευφηµία Θ1 ∆.Ε. Πυλάρου, (γωνία κεντρικής προβλήτας), θαλάσσια αθλήµατα (6 τ.µ.) 
3. Αγία Ευφηµία Θ2 ∆.Ε. Πυλάρου (έµπροσθεν καταστήµατος Ι. Βρεττού), θαλάσσια αθλήµατα (4 τ.µ.), 
4. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
5. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.), 
6. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
7. Άβυθος Θ1, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.), 
8. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
9. Πόρος Θ1-Πλατεία, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
10. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
11. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
12. Σκάλα Θ1, Σπίθοι, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
13. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
14. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
15. Σκάλα Θ16 (έµπροσθεν ιδιοκτ. Τραυλού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
16. Σκάλα Θ18 (έµπροσθεν εστιατ. Ναυτίλος) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
17. Κατελειός, Αγία Βαρβάρα Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
18. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.),  
19. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ4, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (60 τ.µ.),  
20. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.),  
21. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.),  
22. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
23. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
24. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
25. Ρατζακλί Καµίνια Θ1, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
26. Ρατζακλί Καµίνια Θ2, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
27. Ρατζακλί Καµίνια Θ3, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
28 Ρατζακλί Καµίνια Θ4, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
29. Ρατζακλί Καµίνια Θ5, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.). 

Άρθρο  17 
 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. ∆∆Π0005159/586ΒΈξ2015 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει. 
           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς και των 
διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση αποµάκρυνση του 
µισθωτή.                                  
                                                                 Άρθρο  18 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  Α/∆ήµαρχος 
Κεφαλονιάς κ. Νικόλαος Παπαδάτος. 
                                                                Άρθρο  19 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

                                                                    Αργοστόλι     
                                                                  Ο  Α/∆ήµαρχος 
 
                           Νικόλαος Παπαδάτος 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Για άλλη µία φορά  παραχωρούνται οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ 
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 κυβερνητικής πολιτικής όπως και της προηγούµενης , έχει 
στόχο  να παραχωρηθούν οι αιγιαλοί  και παραλίες 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 ψηφίζουµε  την πρόταση µας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Αλυσανδράτος Γεράσιµος Σταύρος – Λυκούδης ∆ιονύσιος –
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2) την 115/2015 απόφαση ∆.Σ 

Και την παραπάνω εισήγηση  της Νοµικής  Υπηρεσίας :    
 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α. Καθορίζει τους όρους της παρακάτω  πλειοδοτικής   δηµοπρασίας   οι οποίοι είναι οι εξής:  

                                                                              ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

                                                      ∆ήµου Κεφαλονιάς 
 
 Ο Α/∆ήµαρχος  Κεφαλονιάς Νικόλαος Παπαδάτος διακηρύσσει ότι: 
            Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων αιγιαλού:  
1.  Αγία Παρασκευή Θ1, ∆.Ε. Πυλάρου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (180 τ.µ.), 
2. Αγία Ευφηµία Θ1 ∆.Ε. Πυλάρου, (γωνία κεντρικής προβλήτας), θαλάσσια αθλήµατα (6 τ.µ.) 
3. Αγία Ευφηµία Θ2 ∆.Ε. Πυλάρου (έµπροσθεν καταστήµατος Ι. Βρεττού), θαλάσσια αθλήµατα (4 τ.µ.), 
4. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
5. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.), 
6. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
7. Άβυθος Θ1, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.), 
8. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
9. Πόρος Θ1-Πλατεία, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
10. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
11. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
12. Σκάλα Θ1, Σπίθοι, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
13. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
14. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
15. Σκάλα Θ16 (έµπροσθεν ιδιοκτ. Τραυλού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
16. Σκάλα Θ18 (έµπροσθεν εστιατ. Ναυτίλος) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
17. Κατελειός, Αγία Βαρβάρα Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
18. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.),  
19. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ4, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (60 τ.µ.),  
20. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.),  
21. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.),  
22. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
23. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
24. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
25. Ρατζακλί Καµίνια Θ1, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
26. Ρατζακλί Καµίνια Θ2, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
27. Ρατζακλί Καµίνια Θ3, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
28 Ρατζακλί Καµίνια Θ4, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
29. Ρατζακλί Καµίνια Θ5, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.). 
       Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις  5 Ιουνίου  2015, ηµέρα Παρασκευή . 



 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα  
9:00 π.µ έως  10:30  π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις  11:00 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 10 Ιουνίου 2015, 
ηµέρα  Τετάρτη  και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί  και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο  1 
        Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει την 28-02-2016. 
                                                                   Άρθρο  2 
      Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας. 
                                                                 Άρθρο  3 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 
τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 
             Οι καντίνες θα είναι τροχήλατες, αυτοκινούµενες ή µη εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας και 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παραγράφου Α µε αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας. Οι δε µισθωτές οµπρελών-ξαπλωστρών υποχρεούνται να τηρούν την απόσταση των 100 
µέτρων από την επόµενη θέση. 
                                                                Άρθρο  4 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα 
προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 
        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο χώρο. 
                                                               Άρθρο  5 
 Στη δηµοπρασία δεν µπορούν να συµµετέχουν όσοι κατά το αµέσως προηγούµενο έτος έχουν κηρυχθεί 
έκπτωτοι της µίσθωσης τµήµατος αιγιαλού στην οποία συµµετείχαν είτε ως πλειοδότες είτε ως εγγυητές 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει: 
 Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-
συµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 50% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή  ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες  µετά την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης του πλειοδότη ενώ στους 
πλειοδότες θα κρατηθεί θα επιστραφεί µετά τη λήξη της µίσθωσης και αφού κατά την υπογραφή του 
συµφωνητικού αντικατασταθεί µε άλλη εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 50% του 
ύψους του ανταλλάγµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία. 
   Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
     Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
    ∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του νόµου υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύµφωνα 
µε το επιτήδευµα που ασκούν. 
    Ε) Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 ο ενδιαφερόµενος δεν έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση αιγιαλού-παραλίας. 
    Στ)  Την  αναφερόµενη στο άρθρο 2 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι 
σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 
 Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από όλους 
τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρεία από τον οµόρρυθµο εταίρο αυτής, για τους 
άλλους τύπους εταιρειών από τον νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή τον διευθύνοντα σύµβουλο. Στις 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν αντίγραφο του καταστατικού τους.  
                                                              Άρθρο  6 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της 
σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο 
∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα από το φορέα που εκ του νόµου υποχρεούται να ασφαλίζεται σύµφωνα µε το 
επιτήδευµα που ασκεί καθώς και βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 δεν έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος από µίσθωση αιγιαλού-παραλίας. 
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι αυξηµένη κατά 50 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 
                                                                  Άρθρο  7 
           Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην Επιτροπή 
προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ότι 
συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 
                                                                Άρθρο  8 



    Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα 
αρµόδια όργανα. 
                                                                Άρθρο  9 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης µαζί µε τον εγγυητή του σε 
διάστηµα πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
των πρακτικών κατακύρωσης και πάντα µετά την σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Το µίσθωµα θα 
καταβληθεί στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφάπαξ µε την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης και 
ποσοστό 30% θα αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης ο µισθωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε τέλος 
χαρτοσήµου ποσοστού 3,6% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η 
ανωτέρω προθεσµία ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η 
εγγυητική επιστολή και πλειοδότης ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν το αποτέλεσµα αυτής δεν 
εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή λόγω σφάλµατος 
στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
                                                               Άρθρο  10  
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
                                                             Άρθρο  11  
        Το µίσθωµα  θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης. 
      Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 30% θα καταβληθεί υπέρ του ∆ηµοσίου πριν την 
υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού γραµµατίου στην Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου.  
                                                            Άρθρο  12 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               
 
                                                            Άρθρο  13  
            Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε 
αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, παρακρατείται από το ∆ήµο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα 
πλειοδοτήσουν  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας 
και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
                                                           Άρθρο  14 
          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 
και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των λουοµένων. 
                                                         Άρθρο  15 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα παραµείνει  
σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους, εφόσον 
διαθέτουν, για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη, όπου αυτός υφίσταται.        
                                                             Άρθρο  16 
Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:   
1.  Αγία Παρασκευή Θ1, ∆.Ε. Πυλάρου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (180 τ.µ.), 
2. Αγία Ευφηµία Θ1 ∆.Ε. Πυλάρου, (γωνία κεντρικής προβλήτας), θαλάσσια αθλήµατα (6 τ.µ.) 
3. Αγία Ευφηµία Θ2 ∆.Ε. Πυλάρου (έµπροσθεν καταστήµατος Ι. Βρεττού), θαλάσσια αθλήµατα (4 τ.µ.), 
4. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
5. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.), 
6. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
7. Άβυθος Θ1, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.), 
8. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
9. Πόρος Θ1-Πλατεία, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
10. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
11. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
12. Σκάλα Θ1, Σπίθοι, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
13. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
14. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
15. Σκάλα Θ16 (έµπροσθεν ιδιοκτ. Τραυλού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
16. Σκάλα Θ18 (έµπροσθεν εστιατ. Ναυτίλος) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
17. Κατελειός, Αγία Βαρβάρα Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  



18. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.),  
19. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ4, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (60 τ.µ.),  
20. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.),  
21. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.),  
22. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.),  
23. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
24. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
25. Ρατζακλί Καµίνια Θ1, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
26. Ρατζακλί Καµίνια Θ2, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
27. Ρατζακλί Καµίνια Θ3, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
28 Ρατζακλί Καµίνια Θ4, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
29. Ρατζακλί Καµίνια Θ5, ∆ Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.). 

Άρθρο  17 
 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. ∆∆Π0005159/586ΒΈξ2015 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει. 
           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς και των 
διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση αποµάκρυνση του 
µισθωτή.                                  
                                                                 Άρθρο  18 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  Α/∆ήµαρχος 
Κεφαλονιάς κ. Νικόλαος Παπαδάτος. 
                                                                Άρθρο  19 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

                                                                    Αργοστόλι    22-05-2015  
                                                           Α/∆ήµαρχος : Νικόλαος Παπαδάτος.    
 
Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο στο αυτοτελές γραφείο Κεφαλονιάς , ∆ηµόσιας 
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών  . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                                    Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


