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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                     
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 10 ης  (κατεπείγουσας)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    4η  Απριλίου  2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  4 η  Απριλίου   του έτους 2019, ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα  
13:00 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   9448/3-04-2019   έγγραφη 
πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                       Παπαδάτος Νικόλαος                                                                            
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος   
5. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος-αναπληρώνει τον  κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο)  
6. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                      
7. Ανουσάκης Νικόλαος  
Ο κ. Παπαδάτος Νικόλαος ενηµέρωσε ότι ευρίσκεται εκτός Κεφαλλονιάς και θεωρείται δικαιολογηµένα 
ΑΠΩΝ. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   114 / 2019                                                                           Α∆Α: ΨΞΙΓΩΕ5-ΥΙΣ 
ΘΕΜΑ : 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω : Με την αριθ. πρωτ. 
9448/3-04-2019 πρόσκληση ,καλεστήκατε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση τα παρακάτω θέµατα : 
 1. 4 η Αναµόρφωση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆.Σ . 
2.Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ηµοπρασιών για την παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού –παραλίας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Η παρούσα συνεδρίαση ορίστηκε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ γιατί και για τα δύο θέµατα τρέχουν καταληκτικές 
ηµεροµηνίες. Παρακαλείστε για τον ορισµό της συυνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ. Αφού όλα τα παραπάνω Μέλη 
ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζουν ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ την συνεδρίαση η Πρόεδρος  εισηγούµενη  το 1 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «4 
η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  2 -04-2019 
εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου 
Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

1. Με την από 02-04-2019 κατανοµή χρηµατοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 πιστώθηκαν σε λογαριασµό του 
∆ήµου µας 11.820,80 ευρώ από το πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας µετά από σχετικό αίτηµα του ∆ήµου 
µας για παραστατικά που βρίσκονται σε Κ.Α. Εξόδων Παρελθόντων Οικονοµικών ετών. Για το λόγο αυτό 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1311.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου 
Εσωτερικών για το Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται 
από θεοµηνίες στους ΟΤΑ της Χώρας - ΣΑΕ-055» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 11.820,80 ευρώ. 
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2. Μετά από την αριθµ. 115/2019 απόφαση δηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί συνέχισης της 
πράξης επιδότησης ενοικίου για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούν στον πρόχειρο καταυλισµό 
της Κρανιάς Αργοστολίου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.04 µε τίτλο 
«∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 
49.590,00 ευρώ µε το ποσό των 14.250,00 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
31.440,58 ευρώ 

 
Αργοστόλι 2/04/2019 

 
Ο συντάξας                                                                                 Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 4ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2019 - 
Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 

                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Μινέτος ∆ιονύσιος - Ανουσάκης Νικόλαος--
Κωνσταντάκης Άγγελος - Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γκισγκίνης  Νικόλαος . 

Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

� την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 3ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 
& Προϋπολογισµού έτους  2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού του  έτους 2019  
και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    115  / 2019                                                                Α∆Α: 6ΚΡΓΩΕ5-ΟΩΞ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η Πρόεδρος   κ.Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη    το 2ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: 
«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του   φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 9454/ 3-04-2019 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως  της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Κυριακάτου Μαρίας  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 9453/3-04-2019 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως 
εξής:  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   9453 
                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 3ην Απριλίου  2019, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ.  8638/2019 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, 
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πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης τµηµάτων αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 
8266/2019 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα   «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ».   
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος) 
2)   Ηλίας Παρίσης (Αν. Μέλος) 
3)   Ανδρέας Ζαπάντης (Αν. Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Πριν από την κατάθεση των δικαιολογητικών ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι θέσεις Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ1, 
Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ2 και Έµπλυση (καντίνα) αποσύρονται από τη δηµοπρασία γιατί δεν έχει αποσταλεί η 
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού. 
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά οι 
κάτωθι ενδιαφερόµενοι:   
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                       1.  Μακρύς Γιαλός  Θ3-θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ.     
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :  Βουκελάτος Νικόλαος 
 
 
Εγγυητής:  Βουκελάτος Γεράσιµος 
 
 

           Πλήρη  
     
 
          Πλήρη 

  τ. υπογραφή 
 
 
  τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                     2.  Εγλίνα  Θ1 – Μηνιές οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :  ANDRZEJEWSKA   
                       ANNA 
 
Εγγυητής:  FILIP  MICHAL WIESKAN  
 
 

           Πλήρη  
          
 
          Πλήρη  

     τ. υπογραφή 
 
 
     τ. υπογραφή  

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                3. Εγλίνα  Θ2  - Μηνιές καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : ANDRZEJEWSKA   
                       ANNA 
 
Εγγυητής: FILIP  MICHAL WIESKAN 
 
 

          πλήρη 
          
 
          πλήρη 

  τ. υπογραφή 
 
 
  τ. υπογραφή 

 Πλειοδότης:             
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  2.  
 
Εγγυητής: 
 
 

           

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                      4. Σπάσµατα  Θ1 – Μηνιές οµπρέλες-ξαπλώστρες  280 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :  ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ   
                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 
Εγγυητής: ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ  
 
 

       πλήρη 
          
 
       πλήρη 

    τ. υπογραφή 
 
 
    τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                            5. Σπάσµατα  Θ2 – Μηνιές  καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ  
                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 
Εγγυητής: ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ  
 
 

        πλήρη 
          
 
        πλήρη 

τ. υπογραφή 
 
 
τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                   6.  Σπάσµατα  Θ3 – Μηνιές, θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ  
                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 
Εγγυητής: ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ  
 
 

       πλήρη 
          
 
       πλήρη 

τ. υπογραφή 
 
 
τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                         7.  Καλάµια  Θ1 – οµπρέλες-ξαπλώστρες,  320 τ.µ. 
 

Αυξ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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αρ. 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                 8.  Καλάµια  Θ2 – καντίνα  15 τ.µ.  
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                  9.  Γραδάκια  Θ2  - καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Στελλάτου Κων/να 
 
 
Εγγυητής:  Βαγγελάτος Γεράσιµος 
 
 

           πλήρη 
          
 
           πλήρη 

τ. υπογραφή 
 
 
τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                        10.  Γραδάκια  Θ1 – οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Στελλάτου Κων/να 
 
 

          πλήρη 
          
 

τ. υπογραφή 
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Εγγυητής: Βαγγελάτος Γεράσιµος 
 
 

          πλήρη τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                      11.  Παληοσταφίδα  Θ1 – οµπρέλες-ξαπλώστρες  150 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Γερασιµάτου Φωτεινή-Χριστίνα 
 
Εγγυητής: Γεωργάτος Φώτιος-Παναγής 
 
 

 
   
           πλήρη        

 
 
τ. υπογραφές 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                12. Παληοσταφίδα Θ2-  καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :Γερασιµάτου Φωτεινή- Χριστίνα 
 
Εγγυητής: Γεωργάτος Φώτιος-Παναγής  
 
 

 
 
          Πλήρη 
          

 
 
τ. υπογραφές 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                              13. Μεγάλη Άµµος  Θ2 – καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Μενάγιας Νικόλαος 
 
 
Εγγυητής: Γαλιατσάτου Ευρώπη  
 
 

         πλήρη 
          
 
         πλήρη 

 τ. υπογραφή 
 
 
 τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                  14.  Άµµες  Θ3 – καντίνα  15 τ.µ. 
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Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Σβορώνος Ανδρέας 
 
 
Εγγυητής:  Σβορώνος Παναγιώτης 
 
 

πλήρη 
 
 
πλήρη 
          

Τ. υπογραφή 
 
 
Τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                    15. Αγία Κυριακή Αγκώνας  οµπρέλες-ξαπλώστρες  150 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Φιλιππάτος  Παναγής 
 
Εγγυητής:  Ανδρέου Χρυσόστοµος-Αντώνιος 
 

Πλήρη 
 
 
Πλήρη  
          

Τ. υπογραφή 
 
 
Τ. υπογραφή 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 

                       16.  Αγία Κυριακή θαλάσσια µέσα αναψυχής  10 τ.µ 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ                                          
                         17. Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2 καντίνα  15  τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :  Σπανού Μαριέττα 
 
 
Εγγυητής:  Γεννατάς-Θωµάτος Νικόλαος 
 

Πλήρη 
 
 
Πλήρη  
          

Τ. υπογραφή 
 
 
Τ. υπογραφή 

 Πλειοδότης:   
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  2.  
 
Εγγυητής: 
 

      
 
           

 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 

                      18. Ξι  Κατωγής  Θ6 – θαλάσσια αθλήµατα   100 τ.µ.  
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

 
Πλειοδότης: Κουρούµαλος Παναγιώτης και ΣΙΑ  ΟΕ 
(διαχειριστής Παρίση Ελένη) 
 
Εγγυητής: Κωνσταντίνα Κουρούµαλου 
 

 
        Πλήρη 
 
 
        Πλήρη   

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                         19.  Φύκια  Θ1 – οµπρέλες ξαπλώστρες  480 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Μεσσάρης ∆ηµήτριος 
 
 
Εγγυητής:  Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
 
 

 
 
πλήρη 
          

 
 
Τ. υπογραφές 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                          20. Φύκια θαλάσσια µέσα αναψυχής   50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                            21. Λογγός  Θ1  θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ.  
 

Αυξ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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αρ. 

 
  1. 

Πλειοδότης :HOBART JAMES EDWARD 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
Εγγυητής: Μουρελάτος Σπύρος 
 

 
 
           
           πλήρη 
          

 
 
 
Τ. υπογραφές  

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                22. Βαρικό  Θ1 Άγιος ∆ηµήτριος – Οµπρέλες-ξαπλώστρες  266 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                          23. Βαρικό Θ2  Άγιος ∆ηµήτριος  Καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
               24.  Βαρικό  Θ3  Άγιος ∆ηµήτριος θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
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Εγγυητής: 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                         25. Λαγγαδάκια  Θ1 Γέρο Γόµπος  καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                      26.  Θέση Κουνόπετρα  θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                     27. Παραλία  Αθέρα  θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                         28.  Αντίσαµος  Θ3 – θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 Πλειοδότης :  Αντωνάτου Παναγιώτα   
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  1.  
 
Εγγυητής:  Παπαδάτος Παναγής 
 
 

        
Πλήρη   

 
Τ. υπογραφές 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                      29. Αγία Ευφηµία  Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας)   
                            Θαλάσσια µέσα αναψυχής  10,50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                    30.  Αγία Ευφηµία  Θ2 (έµπροσθεν κατ/τος Ι. Βρεττού)  
                           θαλάσσια µέσα αναψυχής  4,00 τ.µ. 
    

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Βρεττός Ιωάννης 
 
 
Εγγυητής: Φιόνα  Κέννεντυ 
 
 

Πλήρη 
 
 
Πλήρη  
 
          

 
Τ. υπογραφή  
 
Τ. υπογραφή 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                   31.  Έµπλυση  καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
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Εγγυητής: 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                     32.  Αγία Ιερουσαλήµ – οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : ΓΟΥ∆ΙΝΟΣ   
                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 
Εγγυητής:  ΓΟΥ∆ΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
 
 

ΠΛΗΡΗ 
 
 
ΠΛΗΡΗ 
          

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                33.  Άης Χέλης  Θ2  καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : ΚΑΡΛΟΥΚΑΣ  
                      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 
Εγγυητής: ΚΑΡΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 

ΠΛΗΡΗ 
 
 
ΠΛΗΡΗ 
          

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                   34. Άβυθος  Θ2  καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
 
 
Εγγυητής: ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
 
 

ΠΛΗΡΗ 
 
 
ΠΛΗΡΗ 
          

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ  
                     ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
 
Εγγυητής:  ΛΕΣΚΟΒΑ  ΙΟΥΛΙΑ 
 
 

ΠΛΗΡΗ 
 
 
ΠΛΗΡΗ      
           

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

 
  3. 

Πλειοδότης:  
 
 
Εγγυητής:  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                        35. Λουρδάς  Θ4 θαλάσσια  µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                        36.  Κανάλι Βλαχάτων  οµπρέλες-ξαπλώστρες  240 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                        37. Πόρος Θ2 Τέννις – οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Κουστουµπαρδης  
                      Σπυρίδων του ∆ιονυσίου 
 
Εγγυητής: Παπαδάτος Επίµαχος του  
                  Νικολάου 
 

 
          
 
Πλήρη 

 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                     38. Πόρος  Θ3 Ράγια – θαλάσσια µέσα αναψυχής   50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
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Εγγυητής:  
 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                            39.  Πόρος Θ4 Ράγια (100 µ. από Bar Pepper)   
                                  Οµπρέλες-ξαπλώστρες  300 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης :  Καλύβα Γεωργία 
 
 
Εγγυητής:  ∆ηµουλάς Ανδρέας 
 
 

 
       
       Πλήρη     

 
 
Τ. υπογραφές 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                            40.  Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Σολωµού) 
                                   Θαλάσσια µέσα αναψυχής  100 τ.µ.  
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                        41.  Σκάλα Θ10 (έµπροσθεν  επιχ. Στρατηγουλάκου) 
                              Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : Γκιάφης Μιχαήλ του  
                      Άνθου 
 
Εγγυητής: Narboys Nikola Jane 
 
 

 
 
            Πλήρη  
          

 
 
Τ. υπογραφες  

 
  2. 

Πλειοδότης: 
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Εγγυητής: 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                      42.  Ρατζακλί Ποταµάκια – οµπρέλες-ξαπλώστρες  420 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                        43. Καµίνια  Θ2 – οµπρέλες-ξαπλώστρες  400 τ.µ.  
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
          44.  Καµίνια  Θ3 – θαλάσσια µέσα αναψυχής (µη µηχανοκίνητα)  50 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                          45.  Καµίνια Θ4 οµπρέλες-ξαπλώστρες  480 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 Πλειοδότης :   
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  1.  
 
Εγγυητής:  
 
 

           

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                                   46.  Κορώνι Θ2  καντίνα 15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                     47.  Κατελειός Αγία Βαρβάρα οµπρέλες-ξαπλώστρες 275 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                48. Κατελειός Αγία Βαρβάρα  Θ2  οµπρέλες-ξαπλώστρες  275 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
                            49.  Παραλία Κουτσουπιά  καντίνα  15 τ.µ. 
 

Αυξ. 
αρ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης : 
 
 
Εγγυητής:  
 
 

 
          

 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 
 

           
           

 

 
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. 
Στη συνέχεια και ώρα 10.30 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους 
προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           1.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Μακρύς Γιαλός Θ3  θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:  5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Βουκελάτος Νικόλαος  Βουκελάτος    Γεράσιµος    5.100 € 
 
 

  2.    
 
 

    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βουκελάτος Νικόλαος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 
5.100 €. 
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                                                                  
      Ο  Πρόεδρος   
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                       
 
      Τα  µέλη               
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                 
           2.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Εγλίνα  Θ1 Μηνιές  οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   2.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ANNA ANDRZEJEWSKA 
 
 

FILIP MICHAL WIESKAN     2.600 € 

  2.    
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. ANNA ANDRZEJEWSKA  
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  2.600 €. 
Εγγυητής είναι       ο κ. FILIP MICHAL WIESKAN. 
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 
 
           3.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Εγλίνα  Θ2 Μηνιές  καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   2.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
ANNA ANDRZEJEWSKA  
 

 
FILIP MICHAL WIESKAN   

 
2.100 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα ANNA ANDRZEJEWSKA  
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των    2.100 €. 
Εγγυητής είναι   ο κ.  FILIP MICHAL WIESKAN.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος      
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                              
                                      
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
 
           4.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Σπάσµατα  Θ1 Μηνιές  οµπρέλες-ξαπλώστρες  280 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   5.050 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Ρατσιάτου Παναγιώτα 
 

 
Κόρµαλη Βεατρίκη   

 
5.150 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Ρατσιάτου Παναγιώτα 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  5.150 €. 
Εγγυητής είναι  η κ.  Κόρµαλη Βεατρίκη.  
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. 
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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 
                 Σπάσµατα  Θ2 Μηνιές καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Ρατσιάτου Παναγιώτα 
 

 
Κόρµαλη Βεατρίκη   

 
5.100 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Ρατσιάτου Παναγιώτα 
 ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   5.100 €. 
 Εγγυητής είναι  η κα Κόρµαλη  Βεατρίκη.  
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
           6.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Σπάσµατα  Θ3 Μηνιές  θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Ρατσιάτου Παναγιώτα 
 
 

 
Κόρµαλη Βεατρίκη   

 
1.600 €  

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Ρατσιάτου Παναγιώτα 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   1.600 €. 
Εγγυητής είναι  η κα Κόρµαλη Βεατρίκη.  
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. 
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     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
 
           7.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Καλάµια  Θ1 οµπρέλες-ξαπλώστρες  320 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   6.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
        8.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Καλάµια  Θ2  καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   3.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   
   9.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Γραδάκια  Θ2 – καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   5.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Στελλάτου Κων/να 
 

 
Βαγγελάτος Γεράσιµος   

 
5.600 € 
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  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Στελλάτου Κωνσταντίνα 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   5.600 €. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Βαγγελάτος 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                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                  Γραδάκια  Θ1  οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   7.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Στελλάτου Κων/να  
 
 

Βαγγελάτος Γεράσιµος    7.100 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Στελλάτου Κωνσταντίνα  
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  7.100 € 
Εγγυητής είναι  ο κ. Βαγγελάτος 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                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ    
 
           11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                  Παληοσταφίδα  Θ1  οµπρέλες-ξαπλώστρες  150 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Γερασιµάτου Φωτεινή-Χριστίνα 
 

Γεωργάτος Φώτιος-Παναγής      5.100 € 

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κ. Γερασιµάτου Φωτεινή-Χριστίνα  ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των  5.100 €.   
Εγγυητής είναι  ο κ. Γεωργάτος Φώτιος-Παναγής.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
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     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
     12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                  Παληοσταφίδα  Θ2  καντίνα  15 τ.µ. 
                  Τιµή εκκίνησης:  5.050 € 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Γερασιµάτου Φωτεινή-Χριστίνα  
 

   
Γεωργάτος Φώτιος-Παναγής 

 
5.150 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Γερασιµάτου Φωτεινή-Χριστίνα  ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των  5.150 €. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Γεωργάτος Φώτιος-Παναγής.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
     Τα  µέλη 
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   
    13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας   
                 Μεγάλη Άµµος  Θ2 καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   5.550 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μενάγιας Νικόλαος 
 
 

Γαλιατσάτου Ευρώπη   5.650 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Μενάγιας Νικόλαος  
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   5.650 €. 
Εγγυητής είναι  η κα Γαλιατσάτου Ευρώπη. 
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 
 
 
 
 
 
           14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
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                 Άµµες  Θ3 καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   7.050 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Σβορώνος  Ανδρέας 
 
 

  Σβορώνος Παναγιώτης 7.150€ 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. Σβορώνος Ανδρέας 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   7.150 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Σβορώνος Παναγής.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ        
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           15. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Αγία Κυριακή Αγκώνας  οµπρέλες-ξαπλώστρες  150 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Φιλιππάτος Παναγής 
 

 
Ανδρέου Χρυσόστοµος- 
Αντώνιος   

 
1.100 € 

  2.  
 
 

  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Φιλιππάτος Παναγής ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  
1.100 ευρώ. 
Εγγυητής είναι ο κ. Ανδρέου Χρυσόστοµος-Αντώνιος.  
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   
 
           16. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Αγία Κυριακή θαλάσσια µέσα αναψυχής  10 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
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     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                        
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ     
 
           17. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Μέγας Λάκκος Σουλλάρψν  Θ2  καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   3.550 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Σπανού Μαριέττα  
 

  Γεννατάς-Θωµάτος    
  Νικόλαος 

3.650 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Σπανού Μαριέττα ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   
3.650 €. 
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    
           18. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 ΞΙ  Κατωγής  Θ6  θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   3.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Κουρούµαλος Παναγιώτης και ΣΙΑ ΟΕ 
(διαχειριστής Παρίση Ελένη) 
 

   
Κωνσταντίνα Κουρούµαλου 

 
3.600 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε Κουρούµαλος Παναγιώτης και ΣΙΑ ΟΕ (διαχειριστής Ελένη 
Παρίση) ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  3.600 €. 
Εγγυητής είναι  η κ. Κωνσταντίνα Κουρούµαλου.  
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    
 
           19. Χώρος αιγιαλού και παραλίας   
                 Φύκια  Θ1  οµπρέλες-ξαπλώστρες 480 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.950 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μεσσάρης  ∆ηµήτριος 
 
 

  Θεόδωρος Καλογερόπουλος δια του 
πληρεξουσίου του 

2.050 € 
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  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μεσσάρης ∆ηµήτριος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   
2.050 ευρώ.  
Εγγυητής είναι   ο κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος. 
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    
 
           20. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Φύκια θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:  1.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                        
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
           21. Χώρος αιγιαλού και παραλίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                 Λογγός  Θ1  θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   2.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
HOBART JAMES EDWARD 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΕ 
 

   
Μουρελάτος Σπυρίδων 

 
2.100  

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο κ. HOBART JAMES EDWARD Μουρελάτος Χαράλαµπος ΟΕ 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 2.100 €. 
Εγγυητής είναι  ο κ. Μουρελάτος Σπυρίδων.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
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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    
           22. Χώρος αιγιαλού και παραλίας   
                 Βαρικό  Θ1  Άγιος ∆ηµήτριος  οµπρέλες-ξαπλώστρες  266 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.050 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           23. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Βαρικό Θ2  Άγιος ∆ηµήτριος  καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.500 € 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           24. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Βαρικό Θ3  Άγιος ∆ηµήτριος θαλάσσια µέσα αναψυχής  59 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.300 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
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  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
    25. Χώρος αιγιαλού και παραλίας    
                 Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο Γόµπος καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   900,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           26. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Θέση Κουνόπετρα  θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                        
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     Τα  µέλη 
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           27. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Παραλία Αθέρα θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   950,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                
 
 
 
     Τα  µέλη 
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           28.Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Αντίσαµος  Θ3 θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Αντωνάτου Παναγιώτα 
 

   
Παπαδάτος Παναγής 

 
4.100 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Αντωνάτου Παναγιώτα 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  4.100 ευρώ. 
Εγγυητής είναι   ο κ. Παπαδάτος Παναγής. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           29. Αγία Ευφηµία  Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας)  
                  Θαλάσσια µέσα αναψυχής  10,50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.600 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
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  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                        
 
 
 
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   
 
           30. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Αγία Ευφηµία Θ2 (έµπροσθεν κατ/τος  Ι. Βρεττού) 
                 Θαλάσσια µέσα αναψυχής  4,00 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   600,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Βρεττός Ιωάννης 
 

  Φιόνα-Μαρί Κέννεντυ 700,00  

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βρεττός Ιωάννης 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   700,00 ευρώ. 
Εγγυητής είναι  η κ. Φιόνα-Μαρί Κέννεντυ.  
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 
 
           31.Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                  Έµπλυση  καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   8.250 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

  3.  
 
 

  
 

  4.  
 

  



 515 

 

  5.  
Αποσύρθηκε γιατί δεν έχει αποσταλεί η 
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου 
Πολιτισµού 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η θέση αυτή αποσύρθηκε από τη δηµοπρασία γιατί δεν έχει αποσταλεί η σύµφωνη γνώµη 
του Υπουργείου Πολιτισµού.   
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
           32.Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Αγία Ιερουσαλήµ  οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   2.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Γουδινός Χαράλαµπος 
 

 
  Γουδινού Αικατερίνη 

 
2.600 € 

  2.  
 
 

  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Γουδινός Χαράλαµπος  
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των   2.600 ευρώ. 
Εγγυητής είναι   η κα Γουδινού Αικατερίνη.  
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. ΥΠΟΓΡΑΦΗ     
 
           33. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Άης Χέλης  Θ2  καντίνα 1 15 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   6.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Καρλούκας  Γεράσιµος 
 

 
Καρλούκας Κων/νος   

 
6.100 € 

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Καρλούκας Γεράσιµος 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  6.100 ευρώ. 
Εγγυητής είναι   ο κ. Καρλούκας Κωνσταντίνος.  
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. 
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     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           34. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Άβυθος  Θ2  καντίνα 15 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   12.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Κουρούκλης Χριστόφορος 
 

  
Λέσκοβα  (LESKOVA) 
 Ιουλία        (YULIYA)  

 
12.100  

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των  12.100 ευρώ. 
Εγγυητής είναι   η κ. LESKOVA YULIYA.  
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    
 
           35. Χώρος αιγιαλού και παραλίας   
                  Λουρδάς Θ4 θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:    4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           36. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Κανάλι Βλαχάτων οµπρέλες-ξαπλώστρες  240 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   2.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
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  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα  παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               
 
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           37. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Πόρος  Θ2 Τέννις οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   2.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Κουστουµπάρδης Σπυρίδων 
 

   
Παπαδάτος Επίµαχος 

 
2.600 € 

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουστουµπάρδης Σπυρίδων  ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των  2.600 ευρώ.   
Εγγυητής είναι  ο κ. Παπαδάτος Επίµαχος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           38. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Πόρος Θ3 Ράγια θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ.   
                 Τιµή εκκίνησης:   1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
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Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   
 
           39. Χώρος αιγιαλού και παραλίας   
                 Πόρος  Θ4 Ράγια (100 µ. από Bar Pepper)   
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  300 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   3.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Καλύβα  Γεωργία 
 

 
∆ηµουλάς Ανδρέας   

 
3.100 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Καλύβα Γεωργία 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  3.100 ευρώ. 
Εγγυητής είναι   ο κ. ∆ηµουλάς Ανδρέας. 
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    
 
        40. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
               Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Σολωµού) θαλάσσια µέσα αναψυχής 100 τ.µ. 
                Τιµή εκκίνησης: 4.000 €    

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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           41. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Σκάλα  Θ10 (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου)  
                Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Μιχαήλ Γκιάφης 
 
 

Warboys Nikola Jane   4.100 € 

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μιχαήλ Γκιάφης 
ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  4.100 ευρώ. 
Εγγυητής είναι  η κ. Warboys Nikola Jane.  
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. ΥΠΟΓΡΑΦΗ    
           42. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Ρατζακλί Ποταµάκια οµπρέλες-ξαπλώστρες  420 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   4.200 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           43.Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Καµίνια  Θ2 οµπρέλες ξαπλώστρες 400 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           44. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Καµίνια Θ3 θαλάσσια µέσα αναψυχής (µη µηχανοκίνητα) 50 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:    1.000 € 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   
 
           45.Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Καµίνια Θ4 οµπρέλες-ξαπλώστρες  480 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   4.800 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                              
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     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           46. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  
                 Κορώνι Θ2 καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
           47.Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Κατελειός Αγία Βαρβάρα  οµπρέλες-ξαπλώστρες  275 τ.µ.  
                 Τιµή εκκίνησης:   3.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

  3.  
 
 

  
 

  4.  
Αποσύρθηκε γιατί δεν έχει αποσταλεί η 
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου 
Πολιτισµού.  
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η θέση αυτή αποσύρθηκε από τη δηµοπρασία γιατί δεν έχει αποσταλεί η σύµφωνη γνώµη 
του Υπουργείου Πολιτισµού. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
     Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ    
 
           48. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
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                 Κατελειός Αγία Βαρβάρα  Θ2 οµπρέλες-ξαπλώστρες  275 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

  3.  
 
 

  
 

  4.  
Αποσύρθηκε γιατί δεν έχει αποσταλεί η 
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου 
Πολιτισµού 
 

  

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η θέση αυτή αποσύρθηκε από τη δηµοπρασία γιατί δεν έχει αποσταλεί η σύµφωνη γνώµη 
του Υπουργείου Πολιτισµού.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     Τα  µέλη 
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
 
  49. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Παραλία Κουτσουπιά  καντίνα  15 τ.µ. 
                 Τιµή εκκίνησης:   1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

    

  2.  
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η 
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                              Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
     Ο  Πρόεδρος                                                                    
    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    
 
     Τα  µέλη 
   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
                                                
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του µε αρίθ. πρωτ. 9453/3-04-2019 Πρακτικού του φανερού δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τµηµάτων αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την κατακύρωση στους 
δικαιούχους πλειοδότες. 
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Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει  ότι   η ∆ηµοτική Αρχή είτε από κακό σχεδιασµό είτε από σκοπιµότητα , δεν 
προκήρυξε την παραχώρηση των αιγιαλών για τρία χρόνια όσα και τα χρόνια παραχώρησης από το Υπουργείο  
‘όπως είχε η παράταξη του εισηγηθεί  από το 2017 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ούτε εφάρµοσε φέτος την ΚΥΑ ως προς 
τις καταληκτικές ηµεροµηνίες  µε συνέπειες καταρχήν την πιθανή περίπτωση να µπουν σε περιπέτειες οι 
ενδιαφερόµενοι επαγγελµατίες και κατά δεύτερον να τους δηµιουργήσει αναξιοπιστία µε αποτέλεσµα την αραιή  
συµµετοχή τους   στην δηµοπρασία (εφόσον στην συνέχεια θα τις δηµοπρατήσει η Κτηµατική) µειώνοντας συγχρόνως 
τα έσοδα του  ∆ήµου, δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι και η ∆ηµοτική Αρχή και η αντιπολίτευση βλέπουν τους αιγιαλούς ως 
έσοδο  και όχι για την εξυπηρέτηση των πολιτών (εάν τους δηµοπρατήσει ο ∆ήµος θα έχει περισσότερο κέρδος –εάν 
τους δηµοπρατήσει η Κτηµατική θα κερδίσει το Υπουργείο) χωρίς να τους ενδιαφέρει εάν υπάρχει ασφάλεια 
(ναυαγοσώστες κ.λπ  ) προσθέτοντας ότι µεγάλοι επιχειρηµατίες και µάλιστα δηµοτικοί σύµβουλοι  κτυπάνε παραλίες 
και αυτή η οικονοµική δραστηριότητα πλέον πάει σε λίγους .Κλείνοντας προσθέτει  ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της 
∆ηµοτικής Αρχής που σχεδιασµένα έβγαλε τις παραλίες δύο συν ένα χρόνο για να παίξει προεκλογικά   και δηλώνει 
ότι η δική τους θέση είναι οι παραλίες να είναι ελεύθερες  και ασφαλείς για τους πολίτες και για όλα τα παραπάνω  
καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Μινέτος ∆ιονύσιος - Ανουσάκης Νικόλαος--
Κωνσταντάκης Άγγελος - Παπαναστασάτος Γεράσιµος  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  112/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  100/22-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
4) Το  9453 /3-04-2019 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5) τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της µε 
αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ. 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 9453 /3-04-2019  Πρακτικό  της Επιτροπής του   φανερού δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 2) Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων αιγιαλού και παραλίας 
στους  συµµετέχοντες 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 του Αυτοτελούς  Γραφείου  
Κεφαλονιάς , ∆ηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών . (Κτηµατική Υπηρεσία) προς προσυπογραφή από 
αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού 
υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3  Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-12-2019. Μετά την παρέλευση της 
παραπάνω ηµεροµηνίας οι µισθώσεις θα λήγουν αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω διαδικασία οπότε 
και θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
4. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς    την υπογραφή των συµβάσεων µίσθωσης.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    116/ 2019                                                                            Α∆Α: 6Υ9ΛΩΕ5-Κ8Ο 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που 
εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής το  παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα 
αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» 
και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του 
∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των      παρακάτω θεµάτων        εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
1. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου.  
2. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
3. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
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4. Αναίρεση του αποτελέσµατος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις 
κοιν/στων χώρων ∆.∆ Ζόλων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 171/1987 και αρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 
Για τον ορισµό των παραπάνω θεµάτων ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- 
Γκισγκίνης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος -Ανουσάκης Νικόλαος και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                     (θετικές ψήφοι  επτά   (7)  
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ     τα παρακάτω θέµατα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων.   
1. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου.  
2. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
3. Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου. 
4. Αναίρεση του αποτελέσµατος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις 
κοιν/στων χώρων ∆ .∆ Ζόλων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 171/1987 και αρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    117/ 2019                                                                   Α∆Α: ΩΗΟΓΩΕ5-ΞΕΑ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και 
ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το  1ο    θέµα  εκτός 
 της ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 
 116/4-04-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Υ9ΛΩΕ5-Κ8Ο)  θέτει υπόψη των  
Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 9585 /4-04-2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Την 04.02.2019 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο  : α) η µε αριθµό 28/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των 
εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 23.09.2018  και ώρα 11.40 στην 
παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω 
παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, β) η µε αριθµό 25/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των πεντακοσίων (500) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 24.08.2018 και 
ώρα 14.05 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην 
εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, γ) η µε αριθµό 
26/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η 
διοικητική ποινή του προστίµου των πεντακοσίων πενήντα  (550) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο 
την  03.09.2018 και ώρα 12.30 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου 
να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, 
δ) η µε αριθµό 20/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τετρακοσίων  (400) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο 
έλεγχο την 11.08.2018 και ώρα 16.00 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη 
προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής 
εγκατάστασης και ε) η µε αριθµό 27/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία 
επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εξακοσίων  (600) ευρώ διότι ως αναφέρετε 
σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 14.09.2018 και ώρα 15.00 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει 
ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της 
ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, στ) η µε αριθµό 05/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε 
την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατό  (100) ευρώ διότι ως 
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αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 16.06.2018 και ώρα 11.26 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε 
προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας 
της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ζ) η µε αριθµό 04/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε 
την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατό πενήντα  (150) ευρώ διότι 
ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 29.06.2018 και ώρα 11.10 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν 
είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος 
φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, η) η µε αριθµό 03/2018 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατόν ογδόντα  (180) 
ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 07.07.2018 και ώρα 12.15 στην παραλία Σκάλας 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως 
εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, θ) η µε αριθµό 02/2019 απόφαση της κα 
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου 
των διακοσίων (400) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 12.07.2018 και ώρα 13.05 στην 
παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω 
παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ι) η µε αριθµό 01/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των διακοσίων πενήντα  (250) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 
19.07.2018 και ώρα 12.30 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να 
τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ια) 
η µε αριθµό 09/2018 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τετρακοσίων πενήντα  (450) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε 
γενόµενο έλεγχο την 13.08.2018 και ώρα 11.20 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει 
ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της 
ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιβ) η µε αριθµό 08/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε 
την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τριακοσίων πενήντα  (350) ευρώ 
διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 04.08.2018 και ώρα 11.50 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι 
δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος 
φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιγ) η µε αριθµό 07/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τριακοσίων  (300) ευρώ 
διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 24.07.2018 και ώρα 11.40 στην παραλία Σκάλας διαπιστώθηκε ότι 
δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος 
φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιδ) η µε αριθµό 06/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατόν είκοσι (120) 
ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 24.06.2018 και ώρα 11.33 στην παραλία Σκάλας 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως 
εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης. Το συνολικό ποσό των ως άνω 
προστίµων ανέρχεται στο ύψος των 4.800 ευρώ. 

Επειδή κατά των εν λόγω αποφάσεων δύναται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προβεί ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών στην άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής και να ζητήσει την ακύρωσή τους ή 
άλλως την τροποποίηση τους. 
Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) να αποφασίζει για την άσκηση ή µη 
όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 
Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου δεν µπορεί να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην εν λόγω υπόθεση καθώς αντίδικο είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο το οποίο 
εκπροσωπεί σε υποθέσεις του, ως εκ τούτου υπάρχει κώλυµα χειρισµού της υπόθεσης. 
Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως αποφασίσει : α) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου  για την ακύρωση άλλως την  τροποποίηση των ως άνω αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και β) 
τον ορισµό δικηγόρου για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση του κατά την συζήτηση της 
υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
Στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που απευθύνεται το παρόν παρακαλούµε για τις δικές της ενέργειες. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την 
τροποποίηση των παραπάνω  αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και β) τον ορισµό της δικηγόρου 
Κεφαλληνίας κας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, για την άσκηση της εν 
λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο ορισµός ναυαγοσωστών στις παραλίες του ∆ήµου είναι ευθύνη του 
κράτους και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε ο ∆ήµος να παλέψει και να διεκδικήσει την αλλαγή του νοµοθετικού 
πλαισίου,  δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος 
Νικόλαος  -Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 9585/4-04-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε αριθµών 1-2-3-
4-5-6-7-8-20-25-26-27 και 28/2019  αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα  – ∆ιονυσία Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης 
∆ηµάρχου, για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου 
και όταν αυτή θα οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    118/ 2019                                                                        Α∆Α: 6ΖΞΙΩΕ5-ΠΤΠ   
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και 
ορισµός δικηγόρου. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το  2ο    θέµα  εκτός 
 της ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 
 116/4-04-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Υ9ΛΩΕ5-Κ8Ο)  θέτει υπόψη των  
Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 9586 /4-04-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Την 04.02.2019 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο  : α) η µε αριθµό 21/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των 
πεντακοσίων  (500) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 24.08.2018 και ώρα 13.40 στην παραλία 
Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως 
εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, β) η µε αριθµό 22/2019 απόφαση της κα 
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου 
των πεντακοσίων πενήντα  (550) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 03.09.2018 και ώρα 13.00 
στην παραλία Πόρου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω 
παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, γ) η µε αριθµό 23/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των εξακοσίων  (600) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 14.09.2018 και 
ώρα 15.18 στην παραλία Πόρου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην 
εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, δ) η µε αριθµό 
24/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η 
διοικητική ποινή του προστίµου των  εξακοσίων πενήντα  (650) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο 
την 23.09.2018 και ώρα 12.00 στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου 
να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης 
και ε) η µε αριθµό 18/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τετρακοσίων  (400) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο 
έλεγχο την 11.08.2018 και ώρα 16.20 στην παραλία Πόρου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη 
προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής 
εγκατάστασης, στ) η µε αριθµό 19/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε 
στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τετρακοσίων  πενήντα  (450) ευρώ διότι ως αναφέρετε 
σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 13.08.2018 και ώρα 11.40 στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει 
ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της 
ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ζ) η µε αριθµό 17/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την 
οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τριακοσίων πενήντα  (350) ευρώ διότι 
ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 04.08.2018 και ώρα 12.23 στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν 
είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος 
φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, η) η µε αριθµό 16/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τριακοσίων  (300) ευρώ 
διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 24.07.2018 και ώρα 12.12. στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι 
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δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος 
φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, θ) η µε αριθµό 11/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατόν πενήντα  (150) 
ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 29.06.2018 και ώρα 12.20 στην παραλία Πόρος 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως 
εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ι) η µε αριθµό 10/2019 απόφαση της κα 
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου 
των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 07.07.2018  και ώρα 12.40 στην 
παραλία Πόρου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω 
παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ια) η µε αριθµό 15/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των διακοσίων πενήντα  (250) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 
19.07.2018 και ώρα 13.00 στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να 
τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιβ) 
η µε αριθµό 14/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των διακοσίων  (200) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο 
έλεγχο την 12.07.2018 και ώρα 12.30 στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη 
προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής 
εγκατάστασης, ιγ) η µε αριθµό 13/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε 
στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εξακοσίων  (600) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε 
γενόµενο έλεγχο την 24.06.2018 και ώρα 11.15 στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει 
ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της 
ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιδ) η µε αριθµό 12/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε 
την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατό  (100) ευρώ διότι ως 
αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 16.06.2018 και ώρα 12.20 στην παραλία Πόρος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε 
προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας 
της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, Το συνολικό ποσό των ως άνω προστίµων ανέρχεται στο ύψος των 4.800  
ευρώ. 

Επειδή κατά των εν λόγω αποφάσεων δύναται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προβεί ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών στην άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής και να ζητήσει την ακύρωσή τους ή 
άλλως την τροποποίηση τους. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) να αποφασίζει για την 
άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου δεν µπορεί να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην εν λόγω υπόθεση καθώς αντίδικο είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο το οποίο 
εκπροσωπεί σε υποθέσεις του, ως εκ τούτου υπάρχει κώλυµα χειρισµού της υπόθεσης. 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως αποφασίσει : α) Την άσκηση από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου  για την ακύρωση άλλως την  τροποποίηση των ως άνω αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και β) τον ορισµό δικηγόρου για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση του κατά την 
συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 

Στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που απευθύνεται το παρόν παρακαλούµε για τις δικές της 
ενέργειες. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την 
τροποποίηση των παραπάνω  αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και β) τον ορισµό της δικηγόρου 
Κεφαλληνίας κας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, για την άσκηση της εν 
λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο ορισµός ναυαγοσωστών στις παραλίες του ∆ήµου είναι ευθύνη του 
κράτους και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε ο ∆ήµος να παλέψει και να διεκδικήσει την αλλαγή του νοµοθετικού 
πλαισίου,  δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος 
Νικόλαος  -Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 9586/4-04-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
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Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε αριθµών 10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23 και 24/2019  αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα  – ∆ιονυσία Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης 
∆ηµάρχου, για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου 
και όταν αυτή θα οριστεί. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    119/ 2019                                                                            Α∆Α: 6Π14ΩΕ5-Λ69 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και 
ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το  3ο    θέµα  εκτός 
 της ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ένδικου βοηθήµατος προσφυγής ενώπιον του  ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 
 116/4-04-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Υ9ΛΩΕ5-Κ8Ο)  θέτει υπόψη των  
Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 9587 /4-04-2019 εισήγηση της Προϊσταµένης 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Την 04.02.2019 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο  : α) η µε αριθµό 29/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατό  
(100) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 17.06.2018  και ώρα 11.00 στην παραλία Αντίσαµος 
Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως 
εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, β) η µε αριθµό 30/2019 απόφαση της κα 
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου 
των εκατόν είκοσι  (120) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 23.06.2018 και ώρα 11.30 στην 
παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν 
λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, γ) η µε αριθµό 31/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των εκατόν πενήντα  (150) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 25.08.2018 
και ώρα 12.00 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να 
τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, δ) η 
µε αριθµό 32/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εκατόν ογδόντα  (180) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε 
γενόµενο έλεγχο την 07.07.2018 και ώρα 12.30 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει 
ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της 
ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης και ε) η µε αριθµό 33/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε 
την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των διακοσίων  (200) ευρώ διότι ως 
αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 14.07.2018 και ώρα 12.40 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε 
ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος 
αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, στ) η µε αριθµό 34/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των 
διακοσίων πενήντα  (250) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 22.07.2018 και ώρα 11.30 στην 
παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν 
λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ζ) η µε αριθµό 35/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των τριακοσίων  (300) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 28.07.2018 και 
ώρα 10.45 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να 
τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, η) η 
µε αριθµό 36/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τριακοσίων πενήντα  (350) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε 
γενόµενο έλεγχο την 04.08.2018 και ώρα 11.45 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει 
ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της 
ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, θ) η µε αριθµό 37/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την 
οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των τετρακοσίων (400) ευρώ διότι ως 
αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 12.08.2018 και ώρα 13.30 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε 
ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος 
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αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ι) η µε αριθµό 38/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των 
τετρακοσίων πενήντα  (450) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 19.08.2018 και ώρα 11.30 στην 
παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν 
λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ια) η µε αριθµό 39/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των πεντακοσίων  (500) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 25.08.2018 και 
ώρα 12.00 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να 
τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιβ) 
η µε αριθµό 40/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των πεντακοσίων πενήντα  (550) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε 
γενόµενο έλεγχο την 01.09.2018 και ώρα 11.00 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει 
ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της 
ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιγ) η µε αριθµό 41/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την 
οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των εξακοσίων  (600) ευρώ διότι ως 
αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 09.09.2018 και ώρα 12.00 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε 
ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος 
αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιδ) η µε αριθµό 42/2019 απόφαση της κα Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική ποινή του προστίµου των 
εξακοσίων πενήντα  (650) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 23.09.2018 και ώρα 12.00 στην 
παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να τοποθετηθεί στην εν 
λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης, ιε) η µε αριθµό 43/2019 
απόφαση της κα Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία επιβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η διοικητική 
ποινή του προστίµου των επτακοσίων  (700) ευρώ διότι ως αναφέρετε σε αυτή σε γενόµενο έλεγχο την 29.09.2018 και 
ώρα 11.30 στην παραλία Αντίσαµος Σάµης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσλάβει ναυαγοσώστη προκειµένου να 
τοποθετηθεί στην εν λόγω παραλία ως εκµεταλλευόµενος αρµόδιος φορέας της ανωτέρω λουτρικής εγκατάστασης. Το 
συνολικό ποσό των ως άνω προστίµων ανέρχεται στο ύψος των 5.500 ευρώ. 

Επειδή κατά των εν λόγω αποφάσεων δύναται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προβεί ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών στην άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής και να ζητήσει την ακύρωσή τους ή 
άλλως την τροποποίηση τους. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) να αποφασίζει για την 
άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου δεν µπορεί να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην εν λόγω υπόθεση καθώς αντίδικο είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο το οποίο 
εκπροσωπεί σε υποθέσεις του, ως εκ τούτου υπάρχει κώλυµα χειρισµού της υπόθεσης. 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως αποφασίσει : α) Την άσκηση από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου  για την ακύρωση άλλως την  τροποποίηση των ως άνω αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη 
Κεφαλληνίας και β) τον ορισµό δικηγόρου για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση του κατά την 
συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 

Στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που απευθύνεται το παρόν παρακαλούµε για τις δικές της 
ενέργειες. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την 
τροποποίηση των παραπάνω  αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και β) τον ορισµό της δικηγόρου 
Κεφαλληνίας κας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου, για την άσκηση της εν 
λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου και όταν αυτή θα οριστεί. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο ορισµός ναυαγοσωστών στις παραλίες του ∆ήµου είναι ευθύνη του 
κράτους και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε ο ∆ήµος να παλέψει και να διεκδικήσει την αλλαγή του νοµοθετικού 
πλαισίου,  δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-- Κωνσταντάκης Άγγελος Παπαδάτος 
Νικόλαος  -Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 9587/4-04-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
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                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση άλλως την τροποποίηση των µε αριθµών 29-
30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42  και  43/2019  αποφάσεων της κα. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και  

2) Ορίζει  την δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα  – ∆ιονυσία Μαρκέτου (ΑΜ∆Σ 92), Ειδική Συνεργάτης 
∆ηµάρχου, για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής και την παράσταση της κατά την συζήτηση της υπόθεσης όπου 
και όταν αυτή θα οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    120/ 2019                                                           Α∆Α: Ω1ΑΕΩΕ5-4ΕΘ 
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 5-03-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 171/1987 και 
αρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      4 ο 
θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 5-03-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 
171/1987 και αρθρο 118 του Ν 4412/2016) όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την   116 /2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Υ9ΛΩΕ5-Κ8Ο)  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  408/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: 6ΘΗΝΩΕ5-ΦΡΘ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω 
έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία Βρυώνη Ανδρέα  του Γερασίµου. 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  6169/5-03-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία Βρυώνη Ανδρέα  του Γερασίµου 
κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 5-03-2019  ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 
118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων»  
  Επειδή µε το αριθµ. πρωτ. 9607/4-04-2019  έγγραφο της η εν λόγω εταιρία δεν αποδέχεται το αποτέλεσµα της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για προσωπικούς λόγους   , σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. 
∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  ζητείται από τα Μέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  5-03-2018 αποτελέσµατος της από 5-03-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα 
Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ 
Ζόλων» και γ) την αποδέσµευση συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας   Βρυώνη Ανδρέα  του Γερασίµου από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Γκισγκίνης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος 
Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος -Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Υποδοµών 
- την 408/2018 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  7332.13 του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση 9.048,18  ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 267/1-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 3-09-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 6169/5-03-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι  του αποτελέσµατος 
της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
- το µε αριθ. πρωτ. 9607/4-04-2019 απαντητικό (αρνητικό) έγγραφο της  Εργοληπτικής Εταιρίας: Βρυώνης Ανδρέας  
του Γερασίµου. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  5-03-2019 αποτελέσµατος της από 5-03-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  στο Κεντρικό 
Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας 
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ ∆ Ζόλων» (σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
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Π.∆/τος 171/1987 και άρθρο 118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας :   Βρυώνης Ανδρέας  του Γερασίµου µε Α.Φ.Μ 
121212387  ∆.Ο.Υ  Αθηνών από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

 
  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                            
                                                                                                                       Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                                                                                              
                                                                                                                    Kωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                                           Μινέτος ∆ιονύσιος  
                                                                                                          Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                  
                                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος  
   Σοφία Γαρµπή  
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 

 

 


