
                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Α∆Α: ΒΛΠΠΩΕ5-ΑΜΛ                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   150 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  
χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη 
µισθωτικής σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :27796 /21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων 

µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης. »  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    27863 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   22α Ιουνίου  2013, ηµέρα  Σάββατο και ώρα               09.00  π.µ. συνήλθε  
σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    24/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας ∆.Ε. 
Αργοστολίου και ∆.Ε. Παλικής  ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 26441/2013 διακήρυξη  του  
∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις 15-6-2013   και 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  14-6-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Νικόλαος  Παπαδάτος  (Αν. Πρόεδρος) 
2) Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου (Μέλος) 
3)  Στυλιανός Παυλάτος (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 
Σπάσµατα Μηνιές Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  240τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.500€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 2550€ 
  2. Λιαµπότης Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 2600€ 
  3. Κόρµαλη Βεατρίκη Αγγελική Κόρµαλη 2650€ 
  4. Ρατσιάτου Παναγιώτα Ρατσιάτου Μαριάνθη 2750€ 
  5. Κουρούκλης  Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 2800€ 
  6. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη  Αγγελική  2850€ 
  7. Λιαµπότης Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 2900€ 
  8. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 2950€ 
  9. Λιαµπότης  Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 3000€ 
10. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 3050€ 
11. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3100€ 
12. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 3150€ 
13. Λιαµπότης  Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 3200€ 
14. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 3250€ 
15. Λιαµπότης  Γεώργιος  Φωτεινάτου Κων/να 3300€ 
16. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 3350€ 
17. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3400€ 
18. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη  Αγγελική 3450€ 
19. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3500€ 
20. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 3550 
21.  Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3600€ 
22. Κόρµαλη Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 3650 
23. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 4000€ 
24. Κόρµαλη  Βεατρίκη Κόρµαλη  Αγγελική 4050€ 
25. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 4200€ 
26. Κόρµαλη  Βεατρίκη Κόρµαλη Αγγελική 4250 
    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Κόρµαλη Βεατρίκη  µε προσφορά  το ποσό  
των 4250 €.  Εγγυήτρια της είναι η κα Κόρµαλη Αγγελική. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
T. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

Τα  µέλη                                                     

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σπάσµατα Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.500€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Ρατσιάτου  Παναγιώτα Ρατσιάτου Μαριάνθη 2700€ 
  2. Κουρούκλης Χριστόφορος  Κουρούκλης Γεράσιµος 4000€ 
  3. Ρατσιάτου Παναγιώτα Ρατσιάτου Μαριάνθη 4500€ 
  4. Κουρούκλης  Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 4700€ 
  5. Ρατσιάτου Παναγιώτα Ρατσιάτου Μαριάνθη 5000€ 
  6. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 5200€ 
  7. Ρατσιάτου Παναγιώτα Ρατσιάτου Μαριάνθη 5300€ 
  8. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 5350€ 
  9. Ρατσιάτου Παναγιώτα  Ρατσιάτου Μαριάνθη 5400€ 
10.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Ρατσιάτου Παναγιώτα µε ποσό 
προσφοράς 5.400€. Εγγυήτρια της είναι η κα Ρατσιάτου Μαριάνθη. 
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Καλάµια Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  320τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    3.000€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κρούσος Παναγιώτης Κρούσος  Σπυρίδων 3050€ 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κρούσος Παναγιώτης ο οποίος προσέφερε 
το ποσόν των 3050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Κρούσος 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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                

4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Καλάµια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Τοποθέτηση κινητής  καντίνας  15τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 



 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Γραδάκια  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  200 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    5.000€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. ANDRZEJEWSKA  ANNA Κατσαϊδώνης Γεώργιος 5050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα  ANDRZEJEWSKA  ANNA µε ποσό 
προσφοράς 5050€. Εγγυητής της είναι ο κ. Κατσαϊδώνης Γεώργιος. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                                                
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Γραδάκια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Τοποθέτηση κινητής καντίνας  15τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    5.000€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. ΑNDRZEJEWSKA  ANNA Κατσαϊδώνης  Γεώργιος 5050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα ANDRZEJEWSKA ANNA η οποία 
προσέφερε το ποσό των 5050€. Εγγυητής της είναι ο κ. Κατσαϊδώνης Γεώργιος. 
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                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ     
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                

7. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παληοσταφίδα  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  150τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    4.000€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. ANDRZEJEWSKA  ANNA Κατσαϊδώνης Γεώργιος 4050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα ANDRZEJEWSKA ANNA η οποία 
προσέφερε το ποσό των 4.050€. Εγγυητής της είναι ο κ. Κατσαϊδώνης Γεώργιος.  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη                                                                
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Τουρκοπόδαρο  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  300τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    8.000€ 



Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κοντοδήµος-Ψαλίδας Πέτρος 

εκπρόσωπος Ξενοδοχειακής  
Επιχείρησης ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ 
(WHITE ROCKS) 

Κοντοδήµος-Ψαλίδας Πέτρος 8050€ 

  2.    
13.    
    
    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ 
δια του εκπροσώπου της Κοντοδήµου-Ψαλίδα Πέτρου η οποία προσέφερε το ποσό των 8050€.   
Εγγυητής Κοντοδήµος-Ψαλίδας Πέτρος. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Κυριακή  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  496τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.000€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κουλουµπής Κων/νος Σταθάτου Στάµω 1050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κων/νος Κουλουµπής ο οποίος προσέφερε 
το ποσό των  1050€.  Εγγυητής του είναι η κα Σταθάτου Στάµω. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                      

10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Κυριακή Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Θαλάσσια σπορ-ενοικίαση λεµβών  10τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:   500€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                

11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 



Μεγάλη  Άµµος Μηνιές  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 
                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  420τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:    3.500€ 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούκλης  Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3550€ 
  2. Λιαµπότης Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 3600€ 
  3. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3650€ 
  4. Λιαµπότης Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 3700€ 
  5. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3750€ 
  6. Λιαµπότης Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 3800€ 
  7. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3850€ 
  8. Λιαµπότης  Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 3900€ 
  9. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3950€ 
10. Λιαµπότης Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 4000€ 
11. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 4050€ 
12. Λιαµπότης Γεώργιος  Φωτεινάτου Κων/να 4100€ 
13. Κουρούκλης  Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 4200€ 
14. Λιαµπότης Γεώργιος Φωτεινάτου Κων/να 4250€ 
15. Κουρούκλης Χριστόφορος Κουρούκλης  Γεράσιµος 4400€ 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος  µε ποσό 
προσφοράς  4400€.  Εγγυητής του είναι ο κ.  Κουρούκλης Γεράσιµος.  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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη          
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                       

12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Θαλάσσια σπορ   49 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.500€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                      

13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Τοποθέτηση κινητής καντίνας   15τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    3.500€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κουρούκλης  Χριστόφορος Κουρούκλης Γεράσιµος 3550€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος που προσέφερε 
το ποσό των 3.550€. Εγγυητής του  είναι ο κ. Κουρούκλης  Γεράσιµος.  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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        



Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                                                
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα Μηνιές Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  200τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.500€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                      

15. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα Μηνιές Θ1Α  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Τοποθέτηση κινητής καντίνας   15 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.500€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                             

16. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2  ∆.Ε.  Παλικής 

                Θαλάσσια σποτ  100τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

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                                                                 
                                                                      
 
 
 
 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                     



17. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Βάτσα  ∆.Ε.  Παλικής  

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  280τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.000€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                

18. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3  ∆.Ε.  Παλικής 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  180 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.400€ 

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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                
                                                                
 
Ο κ. Παναγιώτης Κουρούµαλος είχε   εµπρόθεσµα καταθέσει αίτηση για απευθείας παραχώρηση 
τµήµατος αιγιαλού έµπροσθεν κινητής καντίνας που διατηρεί σε ιδιόκτητο  χώρο όµορο της παραλίας ΞΙ 
Παλικής προκειµένου να τοποθετήσει οµπρέλες-ξαπλώστρες και θαλάσσια σπορ.   Η αίτηση του αρχικά 
δεν έγινε δεκτή καθώς σύµφωνα  µε τις υποδείξεις της Κτηµατικής Υπηρεσίας δεν µπορούσε να 
θεωρηθεί η καντίνα κέντρο αναψυχής ώστε  να απολαµβάνει του σχετικού προνοµίου. Για την 
αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος υποβλήθηκε  από την Κτηµατική Υπηρεσία ερώτηµα στο 
Υπουργείο  Οικονοµικών όπου τελικά  στις 21-6-2013 απεστάλει  το µε αριθ.  πρωτ. 1606/2013  
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Τµήµατος ∆ηµόσιας  Περιουσίας  σύµφωνα  µε το οποίο στην καντίνα, 
κατά την άποψη του, µπορεί να παραχωρηθεί απευθείας τµήµα αιγιαλού. 
       Επισηµαίνεται ότι η παραχώρηση σε όµορες  επιχειρήσεις προηγείται των παραχωρήσεων που 
χορηγούνται µε δηµοπρασία. Όµως στην προκειµένη περίπτωση   όπου πλέον θα υπάρχουν 3 θέσεις 
για θαλάσσια σπορ αυτά δεν θα τηρούν  την εκ του νόµου υποχρεωτική απόσταση των 300µ. δεν θα 
µπορούν να λάβουν την απαιτούµενη άδεια  από το Λιµεναρχείο. Σε επικοινωνία µε τον κ. Λιµενάρχη 
ενηµερωθήκαµε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης, καθώς έχει ήδη δοθεί µία θέση για 
θαλάσσια αθλήµατα, πρέπει να υποβληθεί σχετικό ερώτηµα από τον ίδιο στο Υπουργείο Εµπορικής 
Ναυτιλίας. 
        Κατόπιν των ανωτέρω  και για την αποφυγή προβληµάτων στην εν λόγω περιοχή  αλλά και 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των λουοµένων προτείνεται να αποσυρθεί η θέση µε αριθ. 19 
για τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής  στην παραλία ΞΙ Παλικής και να τεθεί πάλι σε πλειοδοτικό 
διαγωνισµό εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η απόσταση της από τις άλλες θέσεις  όµοιας δραστηριότητας 
επιτρέπει σύµφωνα  µε το νόµο την άσκηση  της εν λόγω δραστηριότητας. 
 
       Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                 
                                             ΤΕΘΗΚΑΝ 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 : 

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του , ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για τον λαό , προσθέτει δε τα εξής: η  πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής 

είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές 

εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για 

αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές . 

Μετά τα παραπάνω δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

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) το υπ΄αριθ. 947-13-06-2013 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

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

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων αιγιαλού 
και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες 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 κ. Σάββα Σαββαόγλου  την υπογραφή των συµβάσεων 
µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης.  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         Α∆Α: ΒΛΠΠΩΕ5-ΩΤΣ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   151 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  
χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη 
µισθωτικής σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :27796 /21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων 

µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης. »  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   27864  
Στο Αργοστόλι , σήµερα την    22α Ιουνίου  2013, ηµέρα    Σάββατο  και ώρα               17.00  συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν     24/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας ∆.Ε 
Ερίσου, ∆.Ε. Λειβαθούς και ∆.Ε. Σάµης  ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ.26442 /2013 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις    15-6-2013  
και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  14-6-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Νικόλαος Παπαδάτος  Αν. Πρόεδρος  
2) Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου Μέλος 



3)  Στυλιανός Παυλάτος  Μέλος 
4) Μαρία Κυριακάτου Γραµµατέας 
Στις 18.00 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 

   Αγία Ιερουσαλήµ  Θ1  ∆.Ε.  Ερίσου   
   Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  200τ.µ. 
    Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Γουδινός Χαράλαµπος Χαραλαµποπούλου Βασιλική 2050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Γουδινός Χαράλαµπος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των  2050€. Εγγυητής του είναι η κα Χαραλαµποπούλου Βασιλική. 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη                                                 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ     
 
2.    Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

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

       Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ      
3.       Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Έµπλυση ∆.Ε. Ερίσου. 
                Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:    3.000€ 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κατσαϊδώνης Γεώργιος ANDRZEJEWSKA  ANNA 3050€ 
  2. Βαγγελάτος Γεράσιµος Βαγγελάτος Σπυρίδων 3100€ 
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βαγγελάτος  Γεράσιµος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των  3100€. Εγγυητής του είναι ο κ. Βαγγελάτος 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                                               
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
4.       Χώρος αιγιαλού και παραλίας 



Άβυθος  Θ1  ∆.Ε.  Λειβαθούς 
                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  400τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:    8.000€ 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 8050€ 
  2. Καλύβα Γεωργία  Φιοραβάντε  Μαριάννα 8100€ 
  3. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 8150€ 
  4. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 8200€ 
  5. Κουρούκλης  Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 8250€ 
  6. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 8300€ 
  7. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 8500€ 
  8. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα  8550€ 
  9. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 9000€ 
10. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 9050€ 
11. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 9100€ 
12. Καλύβα  Γεωργία  Φιοραβάντε Μαριάννα 9150€ 
13. Κουρούκλης  Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 9200€ 
14. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 9250€ 
15. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 9500€ 
16.  Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 9550€ 
17.  Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 9600€ 
18. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 9650€ 
19. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10.000€ 
20. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10050€ 
21. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10100€ 
22.  Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10150€ 
23. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10200€ 
24. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10250€ 
25. Κουρούκλης Γεράσιµος  Κουρούκλης Χριστόφορος 10300€ 
26. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10350€ 
27. Κουρούκλης  Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10500€ 
28. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10550€ 
29. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10600€ 
30. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10650€ 
31. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10700€ 
32. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10750€ 
33. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10800€ 
34. Καλύβα Γεωργία  Φιοραβάντε Μαριάννα 10850€ 
35. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 10900€ 
36. Καλύβα  Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 10950€ 
37. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 11000€ 
38. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 11.050€ 
39. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 11.100€ 
40. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 11.150€ 
41. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 11.200€ 
42. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 11250€ 
43. Κουρούκλης Γεράσιµος  Κουρούκλης Χριστόφορος 11300€ 
44. Καλύβα  Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 11350€ 
45. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 11500€ 
46. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 11550€ 
47. Κουρούκλης Γεράσιµος  Κουρούκλης Χριστόφορος 11600€ 
48. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 11650€ 
49. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 11700€ 
50. Καλύβα  Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 11750€ 
51. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 12.000€ 
52. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 12050€ 
53. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 12100€ 
54. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 12150€ 
55. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 12300€ 
56. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε  Μαριάννα 12350€ 
57. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 12500€ 
58. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 12550€ 
59. Κουρούκλης  Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 13000€ 
60. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 13050€ 



61. Κουρούκλης  Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 13500€ 
62. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε  Μαριάννα 13550€ 
63. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 13700€ 
64. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 13750€ 
65. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 13800€ 
66. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 13850€ 
67. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 14.000€ 
68. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 14050€ 
69. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 14100€ 
70. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 14150€ 
71. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 14200€ 
72. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 14250€ 
73. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 14300€ 
74. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 14350€ 
75. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 14400€ 
76. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 14450€ 
77. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 14500€ 
78. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 14550€ 
79. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 14600€ 
80. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 14650€ 
81. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 15.000€ 
82. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 15550€ 
83. Κουρούκλης Γεράσιµος Κουρούκλης Χριστόφορος 16.000€ 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Γεράσιµος µε ποσόν 
προσφοράς  16.000€. Εγγυητής του είναι ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
5.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

Άβυθος  Θ2  ∆.Ε.  Λειβαθούς 
                Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:    6.000€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουρούκλης Γεράσιµος  Κουρούκλης Χριστόφορος 6050 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Γεράσιµος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των 6050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος. 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

6.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Άης Χέλης  Θ1  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    4.000€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Σβορώνος Ανδρέας Πέτρος Σβορώνος 4550€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το 
ποσό τον 4.550€. Εγγυητής του είναι ο. κ. Πέτρος Σβορώνος. 



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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                              

7.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Άης Χέλης  Θ2  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 330τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    8.000€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος   8500 € 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε  
το ποσόν των 8500€. Εγγυητής του είναι ο κ. Πέτρος Σβορώνος.  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                   

8.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Άµµες   Θ1  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    10.000€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος   12.000 
  2. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 12050 
  3. Τραυλού Αγγελική Μινέτος ∆ιονύσιος 12100 
  4. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος 15000 
  5. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 15550 
  6. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος 18000 
  7. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 18050 
  8. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος 20000 
  9. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάννα 20050 
10. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος 22000 
11.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ. Σβορώνος Ανδρέας µε ποσό προσφοράς 
22.000€. Εγγυητής του είναι ο κ. Πέτρος Σβορώνος. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                              

9.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Άµµες   Θ2  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    4.000€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Σβορώνος Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος  4050 



  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το 
ποσό των 4050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Σβορώνος Πέτρος. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                              

10.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Λουρδάτων   Θ1  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 250τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    3.000€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Χαραλαµπάτος Γεράσιµος Χαραλαµπάτος Απόστολος  3050 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ.  Χαραλαµπάτος Γεράσιµος ο οποίος 
προσέφερε  το ποσό των  3050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Χαραλαµπάτος Απόστολος. 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    
 
Τα µέλη                                              
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

11.       Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Λουρδάτων   Θ2  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 250τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    3.800€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Αλεξανδράτος Νικόλαος Αλεξανδράτος Σπυρίδων  3850€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Αλεξανδράτος Νικόλαος ο οποίος 
προσέφερε το ποσό τον 3850€. Εγγυητής του είναι ο κ.  Αλεξανδράτος  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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                              
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

12.       Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Λουρδάτων   Θ4  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 250τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    3.800€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κορνελάτος Μαρίνος Τσαδήµα Μαρία  3850 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κορνελάτος Μαρίνος ο οποίος προσέφερε 
το ποσό των 3850€. Εγγυητής του είναι  η κα Τσαδήµα Μαρία. 
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ     
 
                                          

13.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάτων   Θ5  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 250τ.µ. 
           Τιµή εκκίνησης:    3.800€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κόµητας ∆ηµήτριος Κόµητας Γεράσιµος  3850 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κόµητας ∆ηµήτριος ο οποίος προσέφερε το 
ποσό των 3850€. Εγγυητής του είναι ο κ. Κόµητας Γεράσιµος. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                              

14.       Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάτων   Θ6  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 250τ.µ. 
           Τιµή εκκίνησης:    2.800€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Λιαµπιώτης Γεώργιος Κων/να Φωτεινάτου 2850 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Λιαµπιώτης Γεώργιος ο οποίος προσέφερε 
το ποσό των 2850€. Εγγυητής του είναι η κα Κων/να Φωτεινάτου. 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                                       

15.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάτων   Θ7  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 250τ.µ. 
           Τιµή εκκίνησης:    2.000€  

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                              



16.     Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάτων   Θ8   ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                     Θαλάσσια αθλήµατα 50τ.µ. 
           Τιµή εκκίνησης:    2.000€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Λούρµπας  Αθανάσιος Τακίδης Βασίλειος  2050 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Λούρµπας Αθανάσιος ο οποίος προσέφερε 
το ποσό των 2050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Τακίδης Βασίλειος. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                              

17.      Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Τραπεζάκι Μουσάτων    ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες  125τ.µ. 
           Τιµή εκκίνησης:    1.500€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κορνελάτος Μαρίνος   Τσαδήµα Μαρία  1550€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κορνελάτος Μαρίνος ο οποίος προσέφερε 
το ποσό των  1550€. Εγγυητής του είναι η κα Τσαδήµα Μαρία.  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                                                            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

18.      Χώρος αιγιαλού και  παραλίας.   Αντίσαµος    Θ3  ∆.Ε.   Σάµης 
                    Θαλάσσια σπορ   50τ.µ.     Τιµή εκκίνησης:    2.000€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Αντωνάτος  ∆ιονύσης εκπρόσωπος  
Εταιρίας ∆. Αντωνάτος Α. 
Γασπαρινάτος Ο.Ε. 

Παπαδάτος Παναγής  2050 

  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η εταιρία  ∆. Αντωνάτος Α. Γασπαρινάτος Ο.Ε. 
δια του εκπροσώπου της  Αντωνάτου  ∆ιονύση η οποία προσέφερε το ποσό των  2050€. Εγγυητής είναι 
ο κ. Παπαδάτος Παναγής. 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη 
Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
    Στο σηµείο κατά το οποίο ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τους συµµετέχοντες  για τη θέση  Αντίσαµος Θ3 
θαλάσσια σπορ υποβλήθηκε ένσταση από τον κ. Αντρέα Πριτσιλιάγκο του ∆ηµητρίου την οποία 
κατέθεσε και εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής.  Η Επιτροπή  στο σηµείο αυτό διέκοψε τη διαδικασία 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας προκειµένου να αποφανθεί επί της από 22-6-2013 ένστασης 
δηµοπρασίας του Αντρέα Πριτσιλιάγκου.  Αφού εξέτασε τους λόγους της ένστασης η Επιτροπή 
οµόφωνα αποφάσισε την απόρριψη  αυτής ως αβάσιµης διότι η Οικονοµική  Υπηρεσία δεν εµπλέκεται 



στην οργάνωση και διεξαγωγή  των δηµοπρασιών αιγιαλού και παραλίας του ∆ήµου µας.  Υπήρξε 
πλήρης ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τους όρους 
διεξαγωγής των δηµοπρασιών όπως όριζε ο Νόµος.  Κάθε διοικούµενος πολίτης µπορεί να απευθύνει 
αίτηµα του σε οποιαδήποτε ∆ιοικητική Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο ο Νόµος ορίζει.  Στο σηµείο αυτό  η 
Επιτροπή κλείνει τη διαδικασία εξέτασης της εν λόγω ενστάσεως την οποία  απορρίπτει για τους 
ανωτέρω λόγους και επανέρχεται στη διαδικασία.                                               
          Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                  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 : 

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του , ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για τον λαό , προσθέτει δε τα εξής: η  πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής 

είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές 

εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για 

αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές . 

Μετά τα παραπάνω ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

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) το υπ΄αριθ. 947-13-06-2013 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

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

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων αιγιαλού 
και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες 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 κ. Σάββα Σαββαόγλου  την υπογραφή των συµβάσεων 
µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 



 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   152 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (3η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  
χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη 
µισθωτικής σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :27796 /21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                       
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (3η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων 

µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης. »  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   27867  
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   23ην Ιουνίου  2013, ηµέρα    Κυριακή  και ώρα               9.00 π.µ. συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν   24/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας ∆.Ε. 
Πυλάρου και ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ.  26443/2013 διακήρυξη  
του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις    15-6-2013  και 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  14-6-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Νικόλαος Παπαδάτος (Αν. Πρόεδρος) 
2) Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου  (µέλος) 



3)  Στυλιανός Παυλάτος   (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 
 Αγία  Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου 

                 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  240τ.µ. 
        Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
  Αγία   Ευφηµία Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας)  ∆.Ε.   Πυλάρου 

                  Θαλάσσια αθλήµατα-ενοικίαση λεµβών  6 τ.µ. 
         Τιµή εκκίνησης:    500€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Λαµπρινή Παπαδάτου Αγγελική Παπαδάτου 550 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Λαµπρινή Παπαδάτου η οποία προσέφερε 
το ποσό των 550€. Εγγυητής της είναι η κα Αγγελική Παπαδάτου. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
  Αγία   Ευφηµία Θ2 (έµπροσθεν κατ/τος Ι. Βρεττού)  ∆.Ε.  Πυλάρου 

                  Θαλάσσια αθλήµατα-ενοικίαση λεµβών  4 τ.µ. 
         Τιµή εκκίνησης:    500€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Βρεττός Ιωάννης Φιόνα Κένεντυ 550€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βρεττός Ιωάννης ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 550€. Εγγυητής του είναι η κα Φιόνα Κένεντυ.  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 



Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1 ( έµπροσθεν ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΑ) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2 ( κάτω από υποσταθµό ∆ΕΗ) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.     
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.    
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3 ( ανάµεσα από Θ1 και Θ2) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  θαλάσσια αθλήµατα 50τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.000€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                

7. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί Καµίνια Θ1 ( τέλος αγροτικής οδού) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.     
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.    
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                     

8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί Καµίνια Θ2 ( κάτωθεν ερειπίου) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κωνσταντινοπούλου Βαρβάρα Ανδρονικίδη Αντωνία  2550 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Κωνσταντινοπούλου Βαρβάρα  η οποία 
προσέφερε το ποσόν των 2550€. Εγγυητής της είναι η κα Ανδρονικίδη Αντωνία.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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη                            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                          

9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί Καµίνια Θ3 ( κάτωθεν  καντίνας Μιχαλιτσιάνου) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μιχαλιτσιάνος Αθανάσιος Βαρβάρα Κωνσταντινοπούλου  2550 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Μιχαλιτσιάνος Αθανάσιος ο  οποίος 
προσέφερε το ποσό των 2550€. Εγγυητής του είναι η κα Βαρβάρα Κωνσταντινοπούλου. 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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη                                                  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    

10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί Καµίνια Θ4 ( εκατό µέτρα από Θ3) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μουλιανίτης Παύλος Βαλλιάνος Ευάγγελος  2550 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μουλιανίτης Παύλος ο οποίος προσέφερε 
το ποσό των 2550€. Εγγυητής του είναι ο κ. Βαλλιάνος Ευάγγελος. 
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί Καµίνια Θ5 ( έµπροσθεν επιχ. Αργυρώς Ζαπάντη) 



∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.  
         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Αργυρώ Ζαπάντη Κωνσταντινοπούλου Βαρβάρα  2550€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Αργυρώ Ζαπάντη η οποία προσέφερε το 
ποσό των 2550€. Εγγυητής της είναι η κα Κωνσταντινοπούλου Βαρβάρα.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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
Τα µέλη                                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ( έµπροσθεν  αντλιοστασίου) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες  495τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    3.600€  
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     
Τα µέλη                                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σκάλα Θ3   (έµπροσθεν ιδιοκτησίας Στρατηγουλάκου) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων   θαλάσσια αθλήµατα  100τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    4.000€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Γκιάφης Μιχάλης Μεσσάρης Μιχάλης  4050 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Γκιάφης Μιχάλης ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 4050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Μεσσάρης Μιχάλης. 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σκάλα Θ4   (έµπροσθεν  Emeral Α.Ε.) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  495τ.µ.   

         Τιµή εκκίνησης:    5.000€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βαβάση Γεωργία Παπαδάτος Επίµαχος  5050 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Βαβάση Γεωργία η οποία προσέφερε το 
ποσό των 5050€. Εγγυητής της είναι ο κ. Παπαδάτος Επίµαχος. 
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη                                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

15. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σκάλα Θ5   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Θαλάσσια αθλήµατα 100τ.µ.   

         Τιµή εκκίνησης:    2.000€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μεσσάρης Μιχάλης Μιχάλης Γκιάφης  2050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μεσσάρης Μιχάλης ο οποίος προσέφερε το 
ποσό των 2050€.  Εγγυητής του είναι ο κ. Μιχάλης Γκιάφης. 
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                    

16. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Κατελειός Θ1    (έµπροσθεν καταστηµάτων) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    3.000€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Παπαδάτος Επίµαχος Βαβάση Γεωργία  3050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ. Παπαδάτος Επίµαχος ο οποίος προσέφερε 
το ποσόν των 3050€.  Εγγυητής του είναι η κα Βαβάση Γεωργία. 
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                                                                 
O Πρόεδρος                                        
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                    

17. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Κατελειός  Θ2    Αγία Βαρβάρα  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  400τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    3.000€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Παπαδάτος Αγάθη Κωνσταντάτος ∆ιονύσης  3050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Παπαδάτου Αγάθη η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 3050€. Εγγυητής της είναι ο κ. Κωνσταντάτος ∆ιονύσης. 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
Τα µέλη                                                     



Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
18. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

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

         Τιµή εκκίνησης:    1.000€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                     

19. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πόρος  Θ2  Αράγια  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  300τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    1.000€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

20. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Κορώνι   Θ1   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  420τ.µ.  

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

  1. Βαλλιάνος Παναγής Ευάγγελος Βαλλιάνος  1550€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βαλλιάνος Παναγής ο οποίος προσέφερε το 
ποσό των 1550€.  Εγγυητής του είναι ο κ. Ευάγγελος Βαλλιάνος.  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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη                                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

21. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Κορώνι   Θ2   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    1.500€  
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                                                                 
O 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 : 

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του , ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για τον λαό , προσθέτει δε τα εξής: η  πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής 

είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές 

εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για 

αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές . 

Μετά τα παραπάνω ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

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) το υπ΄αριθ. 947-13-06-2013 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

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

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων αιγιαλού 
και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες 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 κ. Σάββα Σαββαόγλου  την υπογραφή των συµβάσεων 
µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 



 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   153 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) 
εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε 
τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :27796 /21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                           
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 4ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού (1η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  

χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής 

 σχέσης. » έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (1η ∆ιακήρυξη) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    28186 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   25η Ιουνίου  2013, ηµέρα  Τρίτη  και ώρα    09.00  π.µ. συνήλθε  σε  
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    24/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει επαναληπτική  δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και 
παραλίας ∆.Ε. Αργοστολίου και ∆.Ε. Παλικής  ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 26441/2013 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις 15-6-2013   
και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  14-6-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    ∆ηµήτριος Πυλαρινός Πρόεδρος 
2)    Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου Μέλος 



3)    Στυλιανός Παυλάτος  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 

                Τοποθέτηση κινητής  καντίνας  15τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
T. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Κυριακή Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Θαλάσσια σπορ-ενοικίαση λεµβών  10τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:   500€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                

3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Θαλάσσια σπορ   49 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.500€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη           
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                      

4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα Μηνιές Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  200τ.µ. 



       Τιµή εκκίνησης:    1.500€ 
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                

5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα Μηνιές Θ1Α  ∆.Ε. Αργοστολίου 

                Τοποθέτηση κινητής καντίνας   15 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.500€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                     

6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2  ∆.Ε.  Παλικής 

                Θαλάσσια σποτ  100τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη           
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                      

7. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Βάτσα  ∆.Ε.  Παλικής  

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  280τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    1.000€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη           
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                      

8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3  ∆.Ε.  Παλικής 

                Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  180 τ.µ. 
       Τιµή εκκίνησης:    2.400€ 

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                                                                 
O  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 : 

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του , ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για τον λαό , προσθέτει δε τα εξής: η  πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής 

είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές 

εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για 

αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές . 

Μετά τα παραπάνω ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

 

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) το υπ΄αριθ. 947-13-06-2013 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

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

 

 

 



 

 

 

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το παραπάνω Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  
χώρων αιγιαλού και παραλίας και την κηρύττει ΑΓΟΝΗ ,  
 
 
2). Την επαναδηµοπράτηση όλων  των  θέσεων  που κατά την εν λόγω επαναληπτική ∆ηµοπρασία 
προέβησαν ΑΓΟΝΕΣ.  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Α∆Α: ΒΛΠΠΩΕ5-ΒΚ9                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   154 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) 
εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε 
τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :27796 /21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                  
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 5ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού (2η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  

χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης. »  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

             ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (2η ∆ιακήρυξη) 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    28187 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την    25ην  Ιουνίου  2013, ηµέρα  Τρίτη και ώρα               17.00  συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν     24/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει επαναληπτική  δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και 
παραλίας ∆.Ε Ερίσου και  ∆.Ε. Λειβαθούς   ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ.26442 /2013 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις    15-6-2013  
και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  14-6-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  ∆ηµήτριος Πυλαρινός Πρόεδρος 



2) Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου Μέλος 
3)  Στυλιανός Παυλάτος Μέλος 
4) Μαρία Κυριακάτου Γραµµατέας 
Στις 18.00 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: 
 
 

5.    Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Ιερουσαλήµ Θ2 ∆.Ε. Ερίσου. 

                Θαλάσσια σπορ  50τ.µ.  
       Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ       

6.            Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
     Λουρδάτων   Θ7  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

                     Οµπρέλες-ξαπλώστρες 250τ.µ. 
           Τιµή εκκίνησης:    2.000€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Τραυλού Αικατερίνη Μινέτος ∆ιονύσης   2050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Τραυλού Αγγελική η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 2.050€. Εγγυητής της είναι ο κ. Μινέτος ∆ιονύσης.  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    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 : 

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του , ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για τον λαό , προσθέτει δε τα εξής: η  πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής 



είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές 

εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για 

αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές . 

Μετά τα παραπάνω ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

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) το υπ΄αριθ. 947-13-06-2013 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

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

 

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το παραπάνω Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του    χώρου αιγιαλού 
και παραλίας στον δικαιούχο    πλειοδότη. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήριo Συµβόλαιo 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. Την επαναδηµοπράτηση  της  παραπάνω θέσης  που κατά την επαναληπτική ∆ηµοπρασία προέβη 
ΑΓΟΝΗ . 
 
4. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σάββα Σαββαόγλου  της  υπογραφή της σύµβασης  
µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης.  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Α∆Α: ΒΛΠΠΩΕ5-ΡΗ4                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   155 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού (3 η διακήρυξη ) 
εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε 
τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :27796 /21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 6ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού (3η διακήρυξη )  

εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους  

µε σύναψη µισθωτικής σχέσης. » έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το Πρακτικό της  

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που έχει ως εξής: 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (3η ∆ιακήρυξη) 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  28221  
Στο Αργοστόλι , σήµερα την   26ην Ιουνίου  2013, ηµέρα  Τετάρτη  και ώρα               9.00 π.µ. συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν   24/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει επαναληπτική  δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και 
παραλίας ∆.Ε. Πυλάρου και ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ.  
26443/2013 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις    
15-6-2013  και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  14-6-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 



1)  Παπαδάτος Νικόλαος  Αναπληρωτής Προέδρου  
2) Πετράτου Μαρία     Μέλος 
3)  Παυλάτος Στυλιανός   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 
 Αγία  Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου 

                 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  240τ.µ. 
        Τιµή εκκίνησης:    2.000€ 

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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1 ( έµπροσθεν ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΑ) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2 ( κάτω από υποσταθµό ∆ΕΗ) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 



Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3 ( ανάµεσα από Θ1 και Θ2) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  θαλάσσια αθλήµατα 50τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.000€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                     

5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί Καµίνια Θ1 ( τέλος αγροτικής οδού) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    2.500€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ( έµπροσθεν  αντλιοστασίου) 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες  495τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    3.600€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη            
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                          

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

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

  1. Καλύβα  Γεωργία Φιοραβάντε  Μαριάνα  1050€ 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Καλύβα Γεωργία η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 1050€.  Εγγυητής της είναι η κα Φιοραβάντε Μαριάνα. 



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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη                                                     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πόρος  Θ2  Αράγια  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  300τ.µ.  

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

  1. Καλύβα Γεωργία Φιοραβάντε Μαριάνα  1050€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Καλύβα Γεωργία η οποία προσέφερε  το 
ποσόν των 1050€. 
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                                                            
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                    

9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Κορώνι   Θ2   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ.  

         Τιµή εκκίνησης:    1.500€  
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                                                                 
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      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 : 

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του , ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για τον λαό , προσθέτει δε τα εξής: η  πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής 



είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές 

εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για 

αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές . 

Μετά τα παραπάνω ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

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) το υπ΄αριθ. 947-13-06-2013 έγγραφο του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε  το οποίο 
εκφράζονται  οι υποδείξεις στο ∆ήµο σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης 
6) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

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

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) . Κατακυρώνει το παραπάνω Πρακτικό της επαναληπτικής  δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   
παραπάνω  χώρων αιγιαλού και παραλίας στους δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού 
Μισθωτήρια Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες 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). Την επαναδηµοπράτηση όλων  των  θέσεων  που κατά την εν λόγω επαναληπτική ∆ηµοπρασία 
προέβησαν ΑΓΟΝΕΣ.  
 
4. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σάββα Σαββαόγλου  την υπογραφή των συµβάσεων 
µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης.  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                Α∆Α: ΒΛΠΠΩΕ5-

ΖΝΠ                                                

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   156  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων δηµοπράτησης των ΑΓΟΝΩΝ δηµοπρασιών για την  

εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού,  

παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης.  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 27796/21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και λαµβάνοντας υπόψη  

τις 153-154 και 155/2013 αποφάσεις της Επιτροπής  ζητά από τα  Μέλη  να προβούν στην συζήτηση  

του παρακάτω θέµατος:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Καθορισµός των όρων δηµοπράτησης των ΑΓΟΝΩΝ ∆ηµοπρασιών για την εκµίσθωση των χώρων  

µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης» 

θέτοντας υπόψη τους ,  τα παρακάτω: 

 

Με τις  υπ’ αριθµόν 153-154 και 155/2013  αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η  

επαναδηµοπράτηση όλων  των  θέσεων  που κατά την επαναληπτικές  ∆ηµοπρασίες  προέβησαν ΑΓΟΝΕΣ  

για την εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε 

σύναψη µισθωτικής σχέσης»µε τους ίδιους όρους  

  



Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 

1094/02.05.2013 τεύχος Β'): «Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της παρούσας, για τη 

µεταβίβαση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης από τους ΟΤΑ Α' βαθµού σε τρίτους κατόπιν δηµοπρασίας, 

εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία περί εκµίσθωσης ακινήτων των δήµων». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των ακινήτων γίνεται µε δηµοπρασία. 

Αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της δηµοπρασίας και για τον καθορισµό των όρων της, είναι η 

Οικονοµική Επιτροπή. (άρθρο 1 Π∆ 270/81 και 72 παρ.1 Ν.3852/2010) 

 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της   πλειοδοτικής  δηµοπρασίας για την  

εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε 

σύναψη µισθωτικής σχέσης. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος επανέλαβε  αναλυτικά τους όρους της δηµοπρασίας. 

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

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για 

τον λαό , προσθέτει δε τα εξής: η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος 

τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό 

διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε 

µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές . 

  και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2) το άρθρο 192 του ∆ΚΚ 

3) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 

4) την υπ’ αριθµόν  166 /2013  απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

5) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

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

Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:  

 

 Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς 

τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος 

 

1. Καλάµια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου Τοποθέτηση κινητής  καντίνας  15 τ.µ.  
 
2.Αγία Κυριακή Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου Θαλάσσια σπορ-ενοικίαση λεµβών  10 τα .µ 

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

4. Εγλίνα Μηνιές Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου , Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  200 τ. µ    

5. Εγλίνα Μηνιές Θ1Α  ∆.Ε. Αργοστολίου Τοποθέτηση κινητής καντίνας  15 τ.µ. 

6. Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2 ∆.Ε. Παλικής Θαλάσσια σπορ  100 τ.µ.    



7. Βάτσα  ∆.Ε.  Παλικής  Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  280 τ. µ  

8. Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3  ∆.Ε.  Παλικής Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 180 τ.µ.  

9. Αγία Ιερουσαλήµ Θ2 ∆.Ε. Ερίσου Θαλάσσια σπορ  50 τ.µ.     

10. Αγία  Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  240 τ.µ. 

11. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1 ( έµπροσθεν ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΑ)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-

ξαπλώστρες  500 τ.µ.   

12. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2 ( κάτω από υποσταθµό ∆ΕΗ)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-

ξαπλώστρες  500 τ.µ.  
13. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3 ( ανάµεσα από Θ1 και Θ2)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  θαλάσσια αθλήµατα  

50 τ. µ.  

14. Ρατζακλί Καµίνια Θ1 ( τέλος αγροτικής οδού)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ. µ.  

15. Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ( έµπροσθεν  αντλιοστασίου)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες  495 τ 

.µ.  

16. Κορώνι   Θ2   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15 τ. µ.  

 

                                                                    Άρθρο  1 

        Η µίσθωση  θα αρχίσει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει την 31-12-2013. 

                                                                   Άρθρο  2 
      Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν 

υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι  

α) Έλαβαν γνώση του Ν2971/2001 . 

β) της ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-05-2013. 

γ) του κανονισµού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

δ)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 

στεγάστρων, τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 

             Οι καντίνες θα είναι αυτοκινούµενες ή ρυµουλκούµενες µε αριθµό πλαισίου και θα µπορούν αν 

µετακινηθούν ανά πάσα στιγµή. Το µέγιστο πλάτος αυτών θα είναι 3 µ.  και το µέγιστο µήκος 5µ. Θα 

πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες από το νόµο προδιαγραφές ενώ απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε 

κατασκευή εξέδρας, στεγάστρου, σταθερής κατασκευής ή ξυλοκατασκευής. 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 αλλοιώσεις το 

χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 

        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή  αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο 

χώρο. 

                                                               Άρθρο  5 
    Α) Για να γίνει κάποιος  δεκτός  στη δηµοπρασία  θα πρέπει να προσκοµίσει ως εγγύηση γραµµάτιο 

του Ταµείου  Παρακαταθηκών  και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συµµετοχής στη 

δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή  ή το 

γραµµάτιο  θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες µετά την κατακύρωση των πρακτικών από την 

Οικονοµική Επιτροπή.  

    Β) Φορολογική ενηµερότητα. 

    Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 



   ∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

   Ε) Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν υπεύθυνη 

δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι  

α) Έλαβαν γνώση του Ν2971/2001 . 

β) της ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-05-2013. 

γ) του κανονισµού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

δ)οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν  θα  αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα 

αιγιαλού και παραλίας . 

ε) Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε 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. 

                                                              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  να προσκοµίσει  φορολογική 

ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

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 πληρεξούσιο (συµβολαιογραφικό ή 

εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνοµία ή άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία) 

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 τα πρακτικά της δηµοπρασίας µαζί µε τον εγγυητή του 

σε διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της οικονοµικής 

επιτροπής  για την έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης και πάντα µετά την σύµφωνη γνώµη της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας. 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: 

α) Αν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύµβαση µίσθωσης και 

β) Αν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 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 20% 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  
        Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής του µισθώµατος πέραν  των δέκα (10) ηµερών ο 

µισθωτής µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα κηρύσσεται έκπτωτος της µίσθωσης. 

                                                            Άρθρο  14 
          Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 

Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η  

εγγυητική επιστολή και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Ο πλειοδότης κατά την υπογραφή της 

σύµβασης θα δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση λειτουργίας της θέσης. 

                                                            Άρθρο  15 
       Απαγορεύεται  η µείωση του µισθώµατος εκτός από την περίπτωση κατά την οποία από 

νοµικά γεγονότα που συνέβησαν µετά την κατάρτιση της σύµβασης µεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις που 

έγινε η µίσθωση. 

                                                           Άρθρο  16 

          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  17  
  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  18 
         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 για τις 

ανάγκες του ναυαγοσώστη.        

                                                              Άρθρο  19 
          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως 

κατωτέρω:   

1. Καλάµια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου Τοποθέτηση κινητής  καντίνας  15τ.µ. Τιµή εκκίνησης:    2.000,00€ 
 
2.Αγία Κυριακή Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου Θαλάσσια σπορ-ενοικίαση λεµβών  10τ.µ 

  Τιµή εκκίνησης:   500,00€ 

3. Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου  Θαλάσσια σπορ   49 τ.µ Τιµή εκκίνησης:    1.500,00€ 

4. Εγλίνα Μηνιές Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου , Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  200τ.µ   Τιµή εκκίνησης:    1.500,00€ 

5. Εγλίνα Μηνιές Θ1Α  ∆.Ε. Αργοστολίου Τοποθέτηση κινητής καντίνας  15 τ.µ. 

τιµή εκκίνησης:1.500,00€ 

6. Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2 ∆.Ε. Παλικής Θαλάσσια σπορ  100τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:    2.000,00€ 

7. Βάτσα  ∆.Ε.  Παλικής  Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  280τ. µ Τιµή εκκίνησης:    1.000,00€ 

8. Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3  ∆.Ε.  Παλικής Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 180 τ.µ. Τιµή εκκίνησης:   2.400,00€ 

9. Αγία Ιερουσαλήµ Θ2 ∆.Ε. Ερίσου Θαλάσσια σπορ  50τ.µ.    Τιµή εκκίνησης:    2.000,00€ 

10. Αγία  Παρασκευή   ∆.Ε.   Πυλάρου Οµπρέλες-Ξαπλώστρες  240τ.µ.Τιµή εκκίνησης:    2.000,00€ 



11. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1 ( έµπροσθεν ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΑ)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-

ξαπλώστρες  500 τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:    2.500,00€ 

12. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2 ( κάτω από υποσταθµό ∆ΕΗ)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων οµπρέλες-

ξαπλώστρες  500 τ.µ. Τιµή εκκίνησης:    2.500,00€. 
13. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3 ( ανάµεσα από Θ1 και Θ2)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  θαλάσσια αθλήµατα 

50τ.µ. Τιµή εκκίνησης:    2.000,00€ 

14. Ρατζακλί Καµίνια Θ1 ( τέλος αγροτικής οδού)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ. 

Τιµή εκκίνησης:    2.500,00€ 

15. Σκάλα Θ1 Σπίθοι  ( έµπροσθεν  αντλιοστασίου)∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  οµπρέλες-ξαπλώστρες  

495τ.µ. Τιµή εκκίνησης:    3.600,00€ 

16. Κορώνι   Θ2   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ. Τιµή εκκίνησης: 1.500,00€ 
 

                                                         

 

 

 

                                                               Άρθρο  20 

 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται 

από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001,από τους όρους της µε αριθ. ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013  ΚΥΑ, 

καθώς και από τον κανονισµό παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

           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  21 
 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. Σάββας Σαββαόγλου. 

                                                                Άρθρο  22 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της παραπάνω εκµίσθωσης  , η οποία θα 

δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                Α∆Α:ΒΛ4ΩΩΕ5-ΟΕΩ                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 25 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  27 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   157   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουνίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  27796  /21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον 

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος   

το 7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής 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     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ. Α. ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1157 25/06/2013 14.759,52 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού , γάλα κλπ) 20. 6063 240,48 

1158 25/06/2013 3.600,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20. 6682.03 8.616,71 
1159 25/06/2013 1.430,00 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού 10. 7135.03 9.006,70 
1160 25/06/2013 1.016,83 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10. 7133 7.185,77 

1161 25/06/2013 140,00 
Υλικά συντήρησης επισκευής  κοινοχρήστων  
χώρων  30. 6661 103,26 

1162 25/06/2013 278,00 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 10. 6673 4.547,00 

1163 25/06/2013 230,00 
Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων 
και λοιπού εξοπλισµού  10. 6265 9.271,74 

1164 25/06/2013 2.550,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20. 6682.03 6.066,77 

1165 25/06/2013 100,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6671 6.062,78 

1166 25/06/2013 62,60 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6671 6.062,78 

1167 25/06/2013 486,59 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6671 6.062,78 

1168 25/06/2013 6.274,72 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων που απασχολούνται στην 
υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6263 14.716,08 

1169 25/06/2013 280,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6671 6.062,78 

1170 25/06/2013 632,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6671 6.062,78 

1171 25/06/2013 2.840,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων που απασχολούνται στην 
υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
Eνταλµάτων προπληρωµής )  20. 6263 14.716,08 

1172 25/06/2013 117,90 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων που απασχολούνται στην 
υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
Ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6263 14.716,08 

1173 25/06/2013 95,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων που απασχολούνται στην 
υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
Ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6263 14.716,08 

1174 26/06/2013 246,00 

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων για 
δηµοπρασία που αφορά το έργο 
"∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων  
Τοπικής Κοινότητας Σκάλας (Χρονικά) 10. 6463 3.622,32 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1066 13/06/2013 7.206,00 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 10.6261.01 7.425,05 

1175 27/06/2013 23.218,29 
Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές. (Απόδοση 
Α΄δόσης σε σχολικές επιτροπές Β΄θµιας). 00.6711 107.685,58 

1176 27/06/2013 420,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 14.454,00 

1177 27/06/2013 1.353,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης  70.6279.13 7.834,00 

1178 27/06/2013 799,50 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 
κ.λ.π.) για τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας  10.7135.00 5.491,70 

1179 27/06/2013 48,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων  20. 6672 336,84 

1180 27/06/2013 1.820,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς . 70. 6279.16 1.333,30 

1181 27/06/2013 800,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου . 70. 6279.11 13.560,40 

 

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

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : 1174 και  1175 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  αφού επισηµαίνει ότι τα ποσά για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών του 

∆ήµου είναι πολύ υψηλά και πρέπει η προµήθεια να γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας δηλώνει ότι ψηφίζει 

τις παρακάτω προτάσεις : 1174 – 1175 -1066- 1175  και 1159 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την 1174 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

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  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 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  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 



 


