
                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Α∆Α: ΒΛ41ΩΕ5-ΓΝ7                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 26 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 
9 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  158  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (4η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων 
µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής 
σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 9 η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη          και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ :29670/3-07-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας                                               
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Γαλάτης Άγγελος 
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)                                                                                                                                                                           
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (4η διακήρυξη ) εκµίσθωσης των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος 

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

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

                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:     
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  6ην  Ιουλίου 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 των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αργοστολίου, Παλικής,  
Ερίσου Πυλάρου και  Ελειού-Πρόννων ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 28615/2013 διακήρυξη  του  
∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις   28-6-2013   και  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις    
28-6-2013.    
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 
Μακρύς Γιαλός Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου 
Τοποθέτηση  για οµπρέλες-ξαπλώστρες 150τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      8.000,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βουκελάτος Ν. Ανδρέου Χ.ΟΕ Βουκελάτος Γεράσιµος 8050€ 
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο Βουκελάτος Ν. Ανδρέου Χ. Ο.Ε.  η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 8050€. Εγγυητής είναι ο κ. Βουκελάτος 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      

2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μακρύς Γιαλός Θ3   ∆.Ε. Αργοστολίου  
Θαλάσσια  αθλήµατα  50τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 €  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βουκελάτος Γεράσιµος και ΣΙΑ  Ο.Ε. Χιόνης Ευάγγελος 3050€ 
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η επιχείρηση Βουκελάτος Γεράσιµος και ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία 
προσέφερε το ποσό  των 3050€. Εγγυητής είναι ο κ. Χιόνης 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 

3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μέγας Λάκκος  Σουλλάρων  Θ1  ∆.Ε. Παλικής 
 Έµπροσθεν  επιχείρησης  Μ. Μπενετάτου  
Οµπρέλες ξαπλώστρες  304τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:      1.200,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Φραγκάκη Ζαχαρένια  Μπενετάτος Μάριος 1250€ 
  2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Επίµαχος Παπαδάτος 1400€ 
  3. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1450€ 
  4. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Επίµαχος Παπαδάτος 1700€ 
  5. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1750€ 
  6. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Επίµαχος Παπαδάτος 2000€ 
  7. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 2050€ 
  8. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Επίµαχος Παπαδάτος 2500€ 
  9. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 2550€ 
10. Αλυσανδράτος Γεράσιµος Επίµαχος Παπαδάτος 2800€ 
11.    
12.    
13.    



14.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακυρύχθηκε ο κ. Ανυσανδράτος Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 2800€ . Εγγυητής είναι ο κ.  Επίµαχος Παπαδάτος. 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 
Μέγας Λάκκος  Σουλλάρων  Θ2  ∆.Ε. Παλικής 
 100 µέτρα   αριστερά από θέση  1  
Οµπρέλες ξαπλώστρες   250τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Φραγκάκη Ζαχαρένια  Μπενετάτος Μάριος 1050€ 
  2. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1200€ 
  3.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Σπανού Μαριέττα η οποία προσέφερε το ποσό των 
1200€. Εγγυητής είναι ο κ. Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος. Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η 
Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο Πρόεδρος                          
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μέγας Λάκκος  Σουλλάρων  Θ3  ∆.Ε. Παλικής 
 100 µέτρα  από επιχείρηση Μ. Μπενετάτου.  
Τοποθέτηση καντίνας.  Τιµή εκκίνησης:      1.000,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1050€ 
  2. Σπανού Μαριέττα  Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1100€ 
  3. Φραγκάκη Ζαχαρένια  Μπενετάτος Μάριος 1150€ 
  4. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1200€ 
  5. Φραγκάκη  Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1250€ 
  6. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1300€ 
  7. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1400€ 
  8. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1450€ 
  9. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1500€ 
10. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1550€ 
11. Φραγκάκη  Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1600€ 
12. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1650€ 
13. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1700€ 
14. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1750€ 
15. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1800€ 
16. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1850€ 
17. Φραγκάκη  Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 1900€ 
18. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 1950€ 
19. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 2000€ 
20. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2050€ 
21. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 2100€ 
22. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2150€ 
23. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 2200€ 



24. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2250€ 
25. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 2350€ 
26. Σπανού Μαριέττα Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 2400€ 
27. Φραγκάκη Ζαχαρένια Μπενετάτος Μάριος 2500€ 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Φραγκάκη Ζαχαρένια η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 2500€. Εγγυητής της είναι ο κ. Μπενετάτος Μάριος.  
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 
Πετανοί Αγίας Θέκλης  Θ5  ∆.Ε. Παλικής 
 100 µέτρα  από επιχείρηση  Παντόπουλου.  
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 280τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:      2.800,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω    δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

7. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πετανοί Αγίας Θέκλης  Θ6  ∆.Ε. Παλικής 
 100 µέτρα  από επιχείρηση  Παντόπουλου.  
Τοποθέτηση καντίνας.  Τιµή εκκίνησης:      3.000,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Ιωαννάτος Γεώργιος Γαβριελάτος Γεράσιµος 3050€ 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Ιωαννάτος Γεώργιος  ο οποίος προσέφερε το ποσό 
των 3050€.  Εγγυητής του είναι ο κ. Γαβριελάτος 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 

8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Άσσος  ∆.Ε.  Ερίσου  
Ενοικίαση λεµβών 4τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:      500,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 



Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.   
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Καλάµια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:     2000,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. Το πρακτικό διενέργειας 
της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Κυριακή Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Θαλάσσια σπορ-ενοικίαση λεµβών 10τ.µ. Τιµή εκκίνησης:   500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.   
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μεγάλη Άµµος Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Θαλάσσια σπορ 49τ.µ. Τιµή εκκίνησης:   1.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. Το πρακτικό διενέργειας 
της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 



 
12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 

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

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα  Μηνιές  Θ1Α  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:   1.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2 ∆.Ε. Παλικής   
Θαλάσσια σπορ 100 τ.µ. Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
      

15. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Βάτσα   ∆.Ε.  Παλικής   
Οµπρέλες –ξαπλώστρες 280τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:   1.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν  προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 



Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

16. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πετανοί Αγ. Θέκλης  ∆.Ε. Παλικής   
Οµπρέλες –ξαπλώστρες 180τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:   2.400,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

17. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Ιερουσαλήµ Θ2   ∆.Ε.  Ερίσου.   
Θαλάσσια σπορ 50τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

18. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία  Παρασκευή    ∆.Ε.  Πυλάρου.   
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 240τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.    
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

19. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Έµπροσθεν ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΑ.   
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  



  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

20. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Κάτω από υποσταθµό  ∆ΕΗ   
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

21. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Ανάµεσα από Θ1 και Θ2 
Θαλάσσια αθλήµατα 50τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

22. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί  Καµίνια Θ1  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Τέλος Αγροτικής Οδού 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  



O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

23. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σκάλα  Θ1  Σπίθοι  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Έµπροσθεν  αντλιοστασίου  
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  495τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   3.600,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

24. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Κορώνι  Θ2  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Έµπροσθεν  αντλιοστασίου  
Τοποθέτηση κινητής καντίνας  15τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   1.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
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 : 

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) 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 



                   

                                      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: ΒΛ41ΩΕ5-∆ΒΧ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 26 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 
9 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   159   / 2013 
 



   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού (4η διακήρυξη ) εκµίσθωσης 
των  χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη 
µισθωτικής σχέσης.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 9 η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ :29670/3-07-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                           
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας                                               
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Γαλάτης Άγγελος 
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης:«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού (4η 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 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:     
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  8ην  Ιουλίου 2013, ηµέρα  ∆ευτέρα  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 των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Αργοστολίου, Παλικής,  Ερίσου Πυλάρου και  Ελειού-Πρόννων ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 
28615/2013 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις   28-6-2013   
και  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις    28-6-2013.    
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: 
 
 
 
 
 
 
 

25. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πετανοί Αγίας Θέκλης  Θ5  ∆.Ε. Παλικής 
 100 µέτρα  από επιχείρηση  Παντόπουλου.  
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 280τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:      2.800,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω    δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 



Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

26. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Άσσος  ∆.Ε.  Ερίσου  
Ενοικίαση λεµβών 4τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:      500,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.   
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

27. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Καλάµια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:     2000,00 €  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. Το πρακτικό διενέργειας 
της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

28. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Κυριακή Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Θαλάσσια σπορ-ενοικίαση λεµβών 10τ.µ. Τιµή εκκίνησης:   500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Αυγουστινιάτος Χρήστος Κών/νος Κουλουµπής 550€ 
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ. Αυγουστινιάτος Χρήστος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 550€. Εγγυητής του είναι ο κ. Κων/νος Κουλουµπής 
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 
 

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



Θαλάσσια σπορ 49τ.µ. Τιµή εκκίνησης:   1.500,00€  
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. Το πρακτικό διενέργειας 
της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

30. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα  Μηνιές  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 200τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:   1.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

31. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Εγλίνα  Μηνιές  Θ1Α  ∆.Ε. Αργοστολίου   
Τοποθέτηση κινητής καντίνας 15τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:   1.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

32. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2 ∆.Ε. Παλικής   
Θαλάσσια σπορ 100 τ.µ. Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        



Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
      

33. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Βάτσα   ∆.Ε.  Παλικής   
Οµπρέλες –ξαπλώστρες 280τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:   1.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν  προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

34. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Πετανοί Αγ. Θέκλης  ∆.Ε. Παλικής   
Οµπρέλες –ξαπλώστρες 180τ.µ.  Τιµή εκκίνησης:   2.400,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Θωµάτος Ιωάννης Ρατσιάτος ∆ιονύσης 2450€ 
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Θωµάτος Ιωάννης  ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 
2450€. Εγγυητής του είναι ο κ. Ρατσιάτος ∆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 

35. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία Ιερουσαλήµ Θ2   ∆.Ε.  Ερίσου.   
Θαλάσσια σπορ 50τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

36. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Αγία  Παρασκευή    ∆.Ε.  Πυλάρου.   
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 240τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    



 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.    
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

37. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Έµπροσθεν ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΑ.   
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

38. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Κάτω από υποσταθµό  ∆ΕΗ   
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

39. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Ανάµεσα από Θ1 και Θ2 
Θαλάσσια αθλήµατα 50τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.000,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 



 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

40. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Ρατζακλί  Καµίνια Θ1  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Τέλος Αγροτικής Οδού 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   2.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

41. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Σκάλα  Θ1  Σπίθοι  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Έµπροσθεν  αντλιοστασίου  
Οµπρέλες-ξαπλώστρες  495τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   3.600,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
O  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα µέλη      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

42. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
Κορώνι  Θ2  ∆.Ε.   Ελειού-Πρόννων 
Έµπροσθεν  αντλιοστασίου  
Τοποθέτηση κινητής καντίνας  15τ.µ.   Τιµή εκκίνησης:   1.500,00€  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1.    
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                    Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
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 : 



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) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
                                       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                                                                 Α∆Α: ΒΛ41ΩΕ5-ΡΧ8      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 26 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
9 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  160  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:   
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ » 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 9 η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα   Τρίτη     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ : 29670/2-07-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      



 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας                                               
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Γαλάτης Άγγελος 
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , η οποία ξεκίνησε µε  

την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης  ,  εισηγούµενος   το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:   
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ » 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών 
…..Κτιριακών –Η/Μ Έργων κ. Παναγιώτη Κουνάδη που έχει ως εξής: 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σε συνέχεια της ανωτέρω 26649/25-06-2013 απόφασης Προϊσταµένου και του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 
4070/2012 το οποίο αναφέρει:      

“ Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση 
των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον 
επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που 
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής 
φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο 
Προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων ”, παρακαλείσθε ως Προϊσταµένη Αρχή για την 
συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η 
ΒΑΛΕΝΤΗ ”. 

                                                 Εισηγούµεθα 

Βάση των ανωτέρω η  Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους να αποτελείται από: 

1. Κουνάδης Παναγιώτης ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Προϊστάµενος 

2. Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός ως Επιβλέπων 

3. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Επιβλέπων 

4. Λορεντζάτου Ελβίρα   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ                                                                    

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

Θ Ε Μ Α :   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:   
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ » 
 
Σ Χ Ε Τ.: 26649/25-06-2013  Απόφαση Προϊσταµένου  Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ 
Έργων.  

 
 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει εκτός από τον Προϊστάµενο και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς  του ΄έργου 

που υποχρεούνται από την κείµενη νοµοθεσία να συµµετέχουν στην Επιτροπή το τέταρτο µέλος να οριστεί  µετά 

από κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του. 

Και αφού έλαβε υπόψη :  

1. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

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

3. Την 26649/25-06-2013 απόφαση του Προϊσταµένου 

4.     Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α. Συγκροτεί την  Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ 
»όπως παρακάτω: 
 
1. Κουνάδη Παναγιώτη ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Προϊστάµενος 

2. Καλογερόπουλο Θεόδωρο, Πολιτικός Μηχανικός ως Επιβλέπων 

3. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Επιβλέπων 

4. Λορεντζάτου Ελβίρα   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

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: ΒΛ41ΩΕ5-Ε4Β                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 26 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
9 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    161   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 9  η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ :  29670 /3-07-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 



 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας                                               
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Γαλάτης Άγγελος 
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 
 

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

Γραφείου Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη   ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 4ο 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. 
έκθεσ
ης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
Προυπολ. 

Υπόλοιπο 
προυπολ. 

1128 20/06/2013 456,33 

Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας 
(Αντλία σιντριβανιού Οµαλών) 20.6662.01 9.543,67 

1184 02/072013 257,07 ∆ηµοσίευση για εκµίσθωση παραλιών 10. 6463 3.365,25 

1185 02/07/2013 53.741,20 
Επισκευή ∆ηµοτικού Κατ/τος Λειβαθούς ΣΑΤΑ 
2012-2013 30.7331.72 258,80 

1186 02/07/2013 492,00 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων      00.6111 9.831,33 

1187 02/07/2013 357.128,86 

1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. 
Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς"[6ος 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ] 25.7326.18 1.339.322,57 

1188 02/07/2013 2.009,89 

Ράµπες πρόσβασης στην Περιφερειακή οδό 
Ληξουρίου ∆.Ε. Παλικής (ΣΑΤΑ  2012-2013)-
2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 30.7333.24 1.175,09 

1191 03/07/2013 665,30 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 20.6682.03 4.156,41 

1192 03/07/2013 615,00 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων (∆ιακήρυξη 
διαγωνισµού για την εκµίσθωση παραλιών 
κ.λ.π. ∆ήµου Κεφ/νιάς). 10. 6463 2.750,25 

1193 03/07/2013 909,46 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού. 10.7135.03 8.097,24 
1194 03/07/2013 1.245,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 20.6682.03 4.690,91 

1195 03/07/2013 2.300,00 
Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων 
χώρων.(Πλατεία Φαρακλάτων). 20.7336.07 7.700,00 

1196 03/07/2013 366,93 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού. 20. 6265 4.633,07 



1197 03/07/2013 248,20 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) . 10. 6263 9.751,80 

1198 03/07/2013 5.535,00 
Συντήρηση -  ανακαίνιση  σπηλαίων 
∆ρογκαράτης - Μελισάνης . 70.6261.04 17.970,00 

1199 03/07/2013 132,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων. 10. 6661 10.634,18 
1200 03/07/2013 7.244,70 Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων. 35.7135.01 7.755,30 

1201 03/07/2013 1.739,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού - Πρόννων. 70.6279.17 8.261,00 

1202 03/07/2013 900,00 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα. 20. 6692 3.591,63 

1203 03/07/2013 1.482,20 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ). 20. 6671 4.580,58 

1204 03/07/2013 97,17 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) . 20. 6671 4.483,41 

1205 03/07/2013 55,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ). 20. 6672 281,84 

1206 03/07/2013 1.465,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ). 20. 6671 3.018,41 

1207 03/07/2013 2.795,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ). 20. 6671 223,41 

1208 03/07/2013 863,30 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων. 35. 6662 4.136,70 

1211 04/07/2013 123,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)-ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20. 6262 13.500,12 

1212 04/07/2013 138,99 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων).ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 20. 6262 13.361,13 

1213 04/07/2013 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 20. 6262 13.176,63 

1214 04/07/2013 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 20. 6262 12.992,13 

1215 04/07/2013 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 20. 6262 12.807,63 

1216 04/07/2013 184,50 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 20. 6262 12.623,13 

1217 04/07/2013 85,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  
( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6264 4.895,75 

1218 04/07/2013 159,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 122,84 

1219 04/07/2013 108,24 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων (Περίληψη 
διαγωνισµού έργου: Ανόρυξη ερευνητικής 
γεώτρησης ∆.Ε Ερίσου ∆ήµου Κεφ/νιάς). 30. 6462 40,64 

1221 04/07/2013 307,50 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων (Περίληψη 
διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού έργου: 
Ανόρυξη ερευνητικής γρώτρησης ∆.Ε Ερίσου ∆. 
Κεφ/νιάς) 10. 6462 7.180,22 



1222 04/07/2013 2.312,40 
Εργασίες  επισκευής  τοιχείων  αντιστήριξης 
(Τοπική Κοινότητα Φαρακλάτων). 30.7323.82 16.367,82 

1223 04/07/2013 861,00 
Αποκοµµιδή βαρέων υλικών - στερεών 
αποβλήτων (Τ.Κ. Σπαρτιών) 20.7336.16 21.171,00 

224 5/7/2013 95.800,00 
Προγραµµατική Σύµβαση µε ΚΕ∆ΗΚΕ 
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2013) 00.6737.02 575.188,82 

1226 08/07/2013 233,70 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΟΡΙΣΜΟΣ 
Α/∆,ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ,κ.λ.π.(τιµολ. 5345/5-7-2013] 10. 6463 2.516,55 

1227 08/07/2013 61,50 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΑΜΟΙΒΗ 
∆ΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ,Μ.ΠΕΤΡΑΤΟΥ] 00.6116 1.632,36 

1228 09/07/2013 29.642,09 

Κατασκευή αγωγών σύνδεσης στο δίκτυο 
αποχέτευσης ∆.∆. Πόρου Ελειού Πρόννων  
(ΣΑΤΑ 2012-2013) 25.7326.19 45.371,91 

1229 09/07/2013 602,70 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[ΕΡΓΟ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ] 106.463,00 1.913,85 

1230 09/07/2013 6.995,01 
Προµήθεια  συστήµατος ασύρµατης   
επικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας  70.7135.03 4,99 

1231 09/07/2013 1.107,00 Μεταφορές εν γένει 30.6414 6.556,00 
1232 09/07/2013 1.365,30 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 5.991,40 
1233 09/07/2013 1.820,40 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 5.991,40 

1234 09/07/2013 350,00 
Εξοπλισµός λειτουργίας αγκυροβολίου Αγίας 
Ευφηµίας  70.7135.18 19.650,00 

1235 09/07/2013 1.771,20 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 10.6673 2.775,80 

1236 09/07/2013 964,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 4.527,70 

1237 09/07/2013 196,20 
Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 
υλικού 10.6631 4.803,80 

1238 9/7/2013 89.760,92 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆  (ΟΚΑΠ) (ΜΗΝΟΣ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013) 00.6731.01 760.051,85 

1239 9/7/2013 128.531,47 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆  (ΟΚΑΠ) (ΜΗΝΟΣ 
Απρίλιος  2013) 00.6731.01 760.051,85 

 

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. Σπυρίδων Σαµούρης  ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : 1185-1186-1187-1188-1198-1200 -από την  1201 

‘έως την  1216- 1222-12228-1230-1231 και 1234/2013. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω   προτάσεις  ανάληψης υποχρέωσης. 1221-1219  -από 1211 έως 

και 1216 και 1187/2013. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
 
                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 26  ης    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  9   η  Ιουλίου 2012   ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  162  / 2013. 
 
 
        ΘΕΜΑ : Ολοκλήρωση 1ης φάσης της ∆ιακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µίσθωσης ακινήτου  για τη 
στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   9η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα    Τρίτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε  
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου  75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  

σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      



 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας                                               
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Γαλάτης Άγγελος 
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)                                                                                                                                                                           
 
Ο Πρόεδρος   , κ. Σάββας Σαββαόγλου ,   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού συζητήθηκαν καταρχήν τα θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης,   εισηγούµενος      το   1 ο   θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ολοκλήρωση 1ης φάσης της  ∆ιακήρυξης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.»,έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Λαµβάνοντας υπόψη  : 1. µε την υπ αρίθ. 139/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
                                      2.    την υπ αρίθµ.  26417/14-06-2013   διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
                                      3. την προσφορά  του κ. Σπυρίδωνος  Αντωνάτου που κατατέθηκε σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου τις 5-07-2013  µε αριθµό πρωτοκόλλου  30305.  

Επιπλέον ,   το άρθρο 3 της διακήρυξης  του ∆ηµάρχου σύµφωνα µε το οποίο η  Οικονοµική Επιτροπή  καλείται να 
παραλάβει και να  αποστείλει την  παραπάνω προσφορά  στην αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων , η οποία µε 
επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας του   προσφεροµένου  ακινήτου  και περί του αν αυτό  πληροί  τους 
όρους της διακήρυξης , ζητείται η παραλαβή της εν λόγω προσφοράς. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  
Ο  κ.   Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει µίσθωση ακινήτου και να υποστεί επιπλέον 
οικονοµική επιβάρυνση ο  ∆ήµος  εφόσον η παραπάνω δράση  είναι κρατική αρµοδιότητα ,  προτείνει να χρησιµοποιηθεί για 
το σκοπό αυτό ένα από τα διαθέσιµα κτίρια του ∆ήµου και καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού  είδε τις διατάξεις  :  
1.το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2.Το Π. ∆  270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων  της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασίας κ.λπ» (ΦΕΚ 77 
Α΄/ 30.3.1981).   
3.Τη  µε αριθµό 1517/15-5-2012 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης : « Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- ∆ηµιουργία  κέντρων  υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας στον Άξονα Προτεραιότητας 7» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 » και 
MIS : 376269. 
4. την   48 /2013  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
5. την  139 /2013  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
6. την υπ αρίθ.   26417/14-06-2013      διακήρυξη του  ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς . 
. 
 

                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
   
1. Παραλαµβάνει την προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

• του κ. Σπυρίδωνος  Αντωνάτου η οποία κατατέθηκε σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου τις  5-07-2013 

µε  αριθµό πρωτοκόλλου  30305. 

για το υποέργο:   «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», προϋπολογισµού 30.100,00 € µε το ΦΠΑ,  µε Α/Α 27 της Πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών 

και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας -  ∆ηµιουργία 

Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» και Κωδ. 

ΟΠΣ «376269» του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

2. Αποστέλλει την  παραπάνω προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης, η οποία µε 

επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας του   προσφεροµένου  ακινήτου . 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                   Πιστό αντίγραφο  
                                                                     Ο  Πρόεδρος 
 
                                                                  



                                                                 Σάββας  Σαββαόγλου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Α∆Α: ΒΛ4ΤΩΕ5-ΜΩΡ                           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 26 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 
9 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  163  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
ασφαλτωµένου τµήµατος στη θέση «Ασπρόχωµα» ∆.∆ Αργοστολίου. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 9 η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη          και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ :29670/3-07-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Ζαπάντης Ανδρέας                                               
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Γαλάτης Άγγελος 
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)                                                                                                                                                                           
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και αφού συζητήθηκαν  



καταρχήν τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης:« Κατάρτιση  

των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ασφαλτωµένου τµήµατος  

στη θέση «Ασπρόχωµα» ∆.∆ Αργοστολίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής   τα παρακάτω :  

Με  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη 

θέση «Ασπρόχωµα» ∆ ∆ Αργοστολίου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των δηµοτικών 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.1ε Ν.3852/10) 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας σύµφωνα µε  

 την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοτάτου  µε την οποία ορίζονται οι όροι 

 διακήρυξης φανερού  δηµόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης ασφαλτοστρωµένου  

τµήµατος επιφανείας 400 τ.µ. περίπου στη θέση «Ασπρόχωµα» ∆. ∆ιαµερίσµατος  Αργοστολίου. 

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

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης δηλώνει ότι ήδη έχει εκφράσει την άποψη  του ως προς την χρήση του ακινήτου στην συνεδρίαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  , επισηµαίνει ότι διαφοροποιείται επίσης  ως προς  την τριετή µίσθωση επειδή λήγει η θητεία της 

∆ηµοτικής Αρχής τον Μάιο του 2014 και δεν είναι σωστό να έχει δεσµευτεί η νέα ∆ηµοτική Αρχή για την χρήση του χώρου και 

καταψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: 

1. Συζητούµε σήµερα την προκήρυξη διαγωνισµού εκµίσθωσης οικοπέδου του ∆ήµου που υποτίθεται ότι είναι κενό ενώ  ήδη 

κάνει χρήση εδώ και ενάµισι χρόνο ο προηγούµενος χρήστης. 

Από  τον Μάιο  το έχουµε θέση θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπήκε ΄έξι φορές για συζήτηση και εσκεµµένα αναβαλλόταν µε 

διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά . 

2. Συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι  στο υπ αρίθ.   2218/ 26-07-2012 απαντητικό έγγραφο  της Πολεοδοµίας  Κεφαλληνίας 

αναφέρει πως στο Ο.Τ 31 υπάρχει  πρόβλεψη για ανέγερση  Μουσείου  ενώ διαπιστώθηκε η χρήση άλλης αρµοδιότητας 

(τραµπολίνο –τρενάκι κ.λ. ) και ζητά από τον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο να προβεί σε δικές του ενέργειες . 

Στην από 5-04-2013 απάντηση του Α/∆ηµάρχου κ. Κεκκάτου αναφέρεται ότι αποκλειστική  χρήση του συγκεκριµένου χώρου 

είναι εγκατάσταση και λειτουργία  ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

3. στο άρθρο 2 της προηγούµενης σύµβασης η χρονική διάρκεια εκµίσθωσης ήταν για ένα έτος, ενώ στους προτεινόµενους 

όρους του ίδιου άρθρου της  παρούσας η χρονική διάρκεια εκµίσθωσης είναι για τρία  χρόνια δηλαδή µετά το πέρας της 

παρούσας ∆ηµοτικής Αρχής και ενώ υπάρχει πρόβληµα ήδη για την χρήση του. 

4.Στο άρθρο 4 στους προτεινόµενους όρους να προστεθεί σαν δικαιολογητικό συµµετοχής στην δηµοπρασία η προσκόµιση 

από  τον εκµισθωτή και τον εγγυητή του Βεβαίωσης µη οφειλής από την ∆ΕΥΑΚ . 

5. Παρόλο που ζητήθηκε από την Υπηρεσία να  µας δοθεί φωτοαντίγραφο από το χαρτί της σιωπηρής παράτασης της 

σύµβασης του εκµισθωτή δεν µας προσκοµίσθηκε . 

Εδώ πρέπει να αναφέρουµε την   πολιτική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής για την παράνοµη αυτή ενέργεια η οποία είναι 

καθαρά αντιποίηση αρχής εφόσον παραβιάστηκαν  τα  άρθρα  2 -3-4 και 5 της σύµβασης  . 

Σύµφωνα µε την  νοµοθεσία µοναδικό  αρµόδιο όργανο για την παράταση της σύµβασης είναι η Οικονοµική Επιτροπή  

εποµένως η ∆ηµοτική Αρχή είναι έκθετη προς τον λαό της Κεφαλλονιάς. 

Για την νέα µίσθωση πρέπει να µπεί πρόστιµο για συνεχή καταπάτηση του ∆ηµοσίου χώρου µε την συγκάλυψη 

Της ∆ηµοτικής Αρχής. 



Υπάρχουν ευθύνες επίσης στον  ∆ήµαρχο ως αιρετό  προϊστάµενο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που δεν έδωσε  εντολή να 

κάνουν τις νόµιµες διαδικασίες. 

Χωρίς να υπάρχει από µέρους µας καµία προσωπική αντιπαράθεση µε τον  ενδιαφερόµενο  ιδιώτη και αυτό αποδεικνύεται 

από την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  στις 11-04-2011  για την προκήρυξη  διαγωνισµού που ήταν και ο 

µοναδικός ενδιαφερόµενος   , ο ρόλος µας εδώ είναι να λέµε τις απόψεις µας  ,  να  είµαστε υπεύθυνοι γιαυτές  αλλά και να 

αποκαλύπτουµε γεγονότα ως προς την διαχείριση της ∆ηµόσιας περιουσίας  για  να βγάζει ο λαός τα δικά του 

συµπεράσµατα . 

Ως όρος στην διακήρυξη προτείνεται για δεοντολογικούς λόγους , να αποκλείεται  η συµµετοχή του προηγούµενου χρήστη  

στον διαγωνισµό.  

 Τέλος προτείνουµε να αναβληθεί το θέµα για να µας προσκοµιστεί το χαρτί της σιωπηρής  παράτασης το οποίο είναι 

σοβαρό για την λήψη της απόφασης , σε περίπτωση που δεν αναβληθεί για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουµε 

την εισήγηση. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος ανέφερε τα εξής:: Ως προς το θέµα των πολλαπλών αναβολών είναι 

αβάσιµοι οι ισχυρισµοί καθόσον αυτό είχε έλθει πέντε µε έξι φορές στη ηµερήσια διάταξη    , ενώ  και  στην σηµερινή 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπάρχουν θέµατα που έχουν αναβληθεί οκτώ η εννιά  φορές  σηµαντικότατα κατά την 

άποψή µου που  για διαφόρους λόγους δεν έχουν συζητηθεί , άρα δεν υπήρχε καµία σκοπιµότητα. 

Σηµειώνεται ότι ο συγκεκριµένος χώρος πάνω από 10 χρόνια χρησιµοποιείται από την ίδια επιχείρηση  για την ίδια χρήση. 

Η προηγούµενη σύµβαση απαγορεύει την σιωπηρή ΄αναµίσθωση και όχι την έγγραφη   για την οποία εξάλλου έχει 

καταβληθεί το µίσθωµα και ο ∆ήµος εισέπραξε χρήµατα που για οποιαδήποτε άλλη χρήση από τις προτεινόµενες από την  

αντιπολίτευση δεν θα τα είχε εισπράξει. 

Ως προς την διάρκεια της εκµίσθωσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε να είναι τριετής , εξάλλου κατά την άποψη της 

∆ηµοτικής Αρχής  για το διάστηµα αυτό καµία άλλη χρήση δεν είναι αναγκαία και δεν θα αποφέρει έσοδα στον ∆ήµο.  

Ο επιχειρηµατίας είχε ήδη πριν τις διαρκείς αναβολές της συζήτησης του θέµατος µε αίτησή του ζητήσει την παραµονή του 

στον χώρο καθώς ήδη είχε εγκαταστήσει την δραστηριότητά του και η όποια καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την λήξη της µίσθωσης µέχρι την τυχόν νέα  εκµίσθωση του 

χώρου µετά την δηµοπρασία που θα γίνει θα καταβάλλει το αναλογούν µίσθωµα όπως αιτείται και η Οικονοµική Υπηρεσία 

έχει λάβει τις κατάλληλες εντολές για την σχετική χρέωση, άλλωστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε άλλη περίπτωση µίσθωσης σε 

επαγγελµατία που είχε λήξη η διάρκεια της µίσθωσης και έπρεπε να προχωρήσει στην διαδικασία της αποβολής ,αποφάσισε 

της παράταση της µίσθωσης . 

Αυτό αποδεικνύει ότι δεν γίνεται κανενός είδους προνοµιακή µεταχείριση στον εν λόγω επαγγελµατία. 

Προτείνω την κατάρτιση των παραπάνω όρων  της διακήρυξης για να µην καθυστερήσει άλλο η διαδικασία. 

Και αφού είδε τις διατάξεις : 

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   192  / 2013 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

5) την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου . 

 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 



Α) . Καθορίζει  τους όρους  διακήρυξης φανερού  δηµόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης 
ασφαλτοστρωµένου τµήµατος επιφανείας 400 τ.µ. περίπου στη θέση «Ασπρόχωµα» ∆ηµοτικού  ∆ιαµερίσµατος 
Αργοστολίου όπως παραπάνω :  

Άρθρο 1 

 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την εγκατάσταση παιδικών και ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών-ανοιχτού παιδότοπου αποκλειοµένης ρητά οποιασδήποτε άλλης χρήσης  µεταξύ των οποίων και της 

λειτουργίας λούνα-παρκ καθώς και η µετατροπή τα χρήσης του µισθίου. 

Άρθρο 2 

 Η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για τρία (3) έτη και απαγορεύεται ρητά η αναµίσθωση, η 

σιωπηρή παράταση της µίσθωσης ή η µερική ή ολική υποµίσθωση χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 

Οικονοµικής Επιτροπής.  

Άρθρο 3 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των  πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ευρώ ετησίως και 

το τελικώς διαµορφωθέν µίσθωµα θα καταβληθεί προκαταβολικά µε την υπογραφή της σύµβασης.  Για τα επόµενα 

έτη της µίσθωσης το µίσθωµα θα καταβάλλεται το αργότερο µέχρι τις 15 Απριλίου εκάστου έτους. Το ποσό της 

τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το ∆είκτη Μεταβολής Τιµών 

Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

  

Άρθρο 4 

 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο 

οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. 

Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν α) 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού ίσου µε την τιµή 

εκκίνησης ήτοι 5.500 ευρώ, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική ενηµερότητας, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο 

∆ήµο. Τα ίσια ως άνω δικαιολογητικά πλην της εγγυητικής επιστολής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και ο 

εγγυητής. 

Άρθρο 5 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 

από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό 

άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 6 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών να προσέλθει µε τον 

εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η 

ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετικής σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους 

της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ 

πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση 

που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την 

κατακύρωση τους. Υπέρ του ∆ήµου επίσης καταπίπτει η ως άνω εγγύηση σε περίπτωση που λυθεί η µίσθωση από 

υπαιτιότητα του µισθωτή και για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο του. 

Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του µισθώµατος, η µίσθωση καταγγέλεται µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή και το 

ακίνητο επαναδηµοπρατείται ενώ αποκλείεται από τη διαδικασία αυτή η συµµετοχή του ιδίου του µισθωτή ή του 

εγγυητή του. 

Άρθρο 7 



Το µίσθωµα θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης και θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη 

απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου 

αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 8 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη 

χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή 

ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση 

αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και καθαριότητας. Για την εκτέλεση 

οποιασδήποτε κατασκευής ή προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι 

τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται 

µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να 

υποχρεώνουν το ∆ήµο στην καταβολή αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του 

χώρου θα αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του µισθωτή και θα γίνει µε έξοδα και δαπάνες δικές του. 

Άρθρο 9 

Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 

λογαριασµούς κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και 

δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

Άρθρο 10 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο 

τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

Άρθρο 11 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, 

την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγύησης και της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου 

καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 12 

Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 

σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο Αντιδήµαρχος Σάββας 

Σαββαόγλου. 

Άρθρο 13 

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

 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία θα δηµοσιευτεί από τον 

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

 

            Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Α∆Α: ΒΛ43ΩΕ5-ΩΗΖ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 26 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 
9 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  164  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών 

ελαιοχρωµατισµών του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 9 η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη          και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ :29670/3-07-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                 
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               Ζαπάντης Ανδρέας                                               
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Γαλάτης Άγγελος 
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης)                                                                                                                                                                     
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και αφού συζητήθηκαν  
καταρχήν τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος το 3ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης:« Απευθείας  
ανάθεση του έργου Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών ελαιοχρωµατισµών του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου  
Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω: 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2013  που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται το έργο 
µε τίτλο «Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών ελαιοχρωµατισµών του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.206,00  Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους  2013  του 
∆ήµου στον Κ.Α 10.6261.01 
 

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αριθ. ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως 
αναπροσαρµόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547).  



Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή (πλέον οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι 
ποσού προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, αν πρόκειται για τους 
∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών 
(10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς ∆ήµους των δύο εκατοµµ.(2.000.000) δραχµών, για όλες τις κοινότητες της 
χώρας. Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό.  

Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής   
 την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ελένης Μπενετάτου που έχει ως εξής: 









 

Μετά τα παραπάνω θέτει  υπόψη της Επιτροπής την προσφορά του εργολάβου οικοδοµικών εργασιών κ. Ιωάννη 
Τότολου µε Α.Φ.Μ  076993894 της  ∆.Ο.Υ Αργοστολίου αντί ποσού  7.195,50 µε Φ.Π.Α  και προτείνει  την ανάθεση 
του έργου σε αυτόν, επειδή ο προϋπολογισµός του έργου είναι κατώτερος των παραπάνω χρηµατικών ορίων. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι σίγουρα υπάρχει η αναγκαιότητα της συντήρησης των κτιρίων του ∆ήµου διαφωνεί 
όµως µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εφόσον µπορούσε να έχει ανακοινωθεί στον τύπο και να υπάρχουν 
περισσότερες προσφορές και για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την εισήγηση. 
Και αφού είδε τις διατάξεις : 
1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84 
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Π∆ 171/87 
3. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
4. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06 
5. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93 
6. την ΥΑ ∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547)  
7. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
8. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων µε το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 
9. τη σχετική  προσφορά του εργολάβου οικοδοµικών εργασιών .  
10. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η 

ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που 
κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε 

11. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους  

 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Ψηφίζει Πίστωση 7.195,50  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ  10.6261.01  του προϋπολογισµού του έτους 2013  για την 

αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 

 

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον κ. Ιωάννη Τότολο  - Οικοδοµικές εργασίες – Κοκολάτα- Αργοστόλι µε 

Α.Φ.Μ  076993894 – ∆.Ο.Υ Αργοστολίου έναντι του ποσού των 7.195,50  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 

 

3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 

α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και Π∆ 171/87, όπως ισχύουν. 

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί  (30) τριάντα ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέτης . 

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 
  Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 
 
 
 


