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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                         
 
                                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  20ης  (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   7η  Ιουλίου   2017 
του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 7 η  Ιουλίου   του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  20534/ 3-07-2017 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.   Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                   Γαρµπή Σοφία                                                                                                       
2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           
3.  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                 ∆ηµητράτος Γεράσιµος  
4. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                              Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                             
5.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                           
6. Γάκης Μιχαήλ (Αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Μοσχονάς Αλέξανδρος (Αναπληρωµατικό  Μέλος)   
Στην συνεδρίαση προεδρεύει λόγω κωλύµατος της Προέδρου κ. Σοφίας Γαρµπή ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαλάτος 
Θεόφιλος . 
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος   κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στον κ. Νικόλαο Γκισγκίνη ο  οποίος  προτείνει να αναβληθεί η παρούσα συνεδρίαση για την ∆ευτέρα 
προκειµένου να   προεδρεύσει η κ. Γαρµπή  η οποία είναι γνώστης όλων των θεµάτων και ζητά επίσης και την 
παρουσία της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου (για τα θέµατα 10ο και 11ο). 
 Με την πρόταση του κ. Γκισγκίνη συµφωνεί και ο κ. Μιχαλάτος.  
Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει ο  κ. Ανουσάκης Νικόλαος  ο οποίος προτείνει να συνεχιστεί η συνεδρίαση διότι 
δεν  υπάρχει λόγος αναβολής της  εφόσον είναι Παρών και  προεδρεύει ο Α/Πρόεδρος της Οικονοµικής 
Επιτροπής κ. Μιχαλάτος. Την πρόταση του κ. Ανουσάκη ψηφίζουν οι κ.κ. Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης 
Άγγελος –Ανουσάκης Νικόλαος- Γάκης Μιχαήλ και Μοσχονάς Αλέξανδρος .  
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προεδρεύοντος Α/Προέδρου µε την κ. Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. 
Χριστοφοράτου ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να σεβαστούν το κώλυµα της και  να µην παρευρεθεί στην 
παρούσα συνεδρίαση.  
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   156  /  2017 Α∆Α: ΩΠ8ΜΩΕ5-ΧΡΛ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους   2017.  
 
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  2 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου. 
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Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του 
άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. 
ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 
3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αρι
θ. 

έκθε
σης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

512 23/06/2017 421,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 35.6262.18 19.409,04 

513 23/06/2017 578,40 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 35.6262.17 21.653,52 

514 26/06/2017 7.638,40 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. 
Λειβαθούς 30.6662.07 12.361,60 

515 26/06/2017 2.000,00 Προµήθεια αντλίας πυρόσβεσης (Πολιτική Προστασία) 70.7131.03 0,00 

516 28/06/2017 90,10 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.19719/2017 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 00.6463 3.917,54 

517 29/06/2017 3.391,50 

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 
Μ.Ε.[34616,52315,40992,40960,40989,96229,77679,52391,40997,52363,96
223,110279,40991,40968,40947,29585,29586,34619,34633,34624] 30.6322 26.608,50 

518 29/06/2017 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΖΟΛΩΝ 35.6262.18 18.409,04 

519 29/06/2017 520,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 35.6262.18 17.888,24 

520 29/06/2017 173,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 35.6262.17 21.926,32 

521 29/06/2017 305,58 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 35.6262.02 23.694,42 

522 30/6/2017 204,60 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 180/2017 ΑΠΟΦ. ∆Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 00.6463 3697,64 

523 3/7/2017 46.140,88 Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων -ΠΑΝ. Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ )  64.7322.01 354.911,15 

525 4/7/2017 133,92 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 177/2017 & 179/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆Σ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 00.6463 3.563,72 

526 5/7/2017 638,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.18 17.249,64 

527 5/7/2017 272,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.17 21.653,52 

528 5/7/2017 86,08 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.02 23.608,34 

529 5/7/2017 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 35.6262.18 16.249,64 

530 5/7/2017 222,86 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ.ΘΗΝΑΙΑΣ 35.6662.03 23.269,38 
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531 5/7/2017 479,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ.ΘΗΝΑΙΑΣ 35.6662.02 23.129,34 

532 5/7/2017 2.500,00 Συµµετοχή στην Αγροδιατροφική Σϋµπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 70.7518.01 0,00 

533 5/7/2017 297,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ.ΘΗΝΑΙΑΣ 35.6262.18 15.952,04 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις προτάσεις για τις Πάγιες των Προέδρων και την 
517/2017πρόταση. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –
Κουρκουµέλης Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος .        
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

- την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
  4) την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  
Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   157 / 2017                                                                     Α∆Α: 6420ΩΕ5-Ε9Π 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  3 ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   
2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 
(όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
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πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται 
σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του 
φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , 
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

142 27/06/2017 930,00 

Υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού συµµόρφωσης των εγκαταστάσεων σε 
τρεις (3) παιδικές χαρές µε τα Πρότυπα ασφαλείας από ∆ιαπιστευµένο 
Φορέα ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 3 της ΥΑ 28492/ΦΕΚ 
931/Β/2009 

143 30/06/2017 500,00 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 

145 04/07/2017 2.083,20 Συντήρηση και επισκευή ακτοκαθαριστή. 

146 04/07/2017 1.678,21 Ανταλλακτικά ακτοκαθαριστή. 

147 4/7/2017 210,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

148 5/7/2017 9.991,92 Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α) ∆.Ε Παλικής. 

149 5/7/2017 615,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει το υπ αρίθ. 142 αίτηµα τα υπόλοιπα δεν τα ψηφίζει όχι γιατί δεν είναι 
αναγκαία αλλά γιατί δεν συµφωνεί µε τον τρόπο ανάθεσης (απευθείας). 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος .            

το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 

1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τις παραπάνω δαπάνες  

     την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
         την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία.  

                                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   158  / 2017                                                                      Α∆Α: 6ΧΞ3ΩΕ5-28Π 
ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής. 
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 20194/ 28-06-2017 διαβιβαστικό 
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του  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού και την απαλλαγή του Υπολόγου 
Υπαλλήλου του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιου Μανωλάτου  από το αρίθ. 1265Β /2017 Χρηµατικό     Ένταλµα 
Προπληρωµής  το οποίο εκδόθηκε µε την 108/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συνολικού ποσού 
2.454,60 € από τον Κ.Α  30.6671.01  για την προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων. 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  κατάσταση των παραστατικών της απόδοσης λογαριασµού του κ. 
∆ιονύσιου Μανωλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως έχει ως εξής:  
              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Χ. Ε  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.1265Β /2017) 
                                                        ΥΠΟΛΟΓΟΣ:  ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
                                                         Αριθ. απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής : 108/2017 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ : 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

1. ΤΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ  
1.745,92 

 
1.745,92 

 

2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ    304,44    304,44  

3 CAR CENTER KEFALONIA Ε.Π.Ε     400,00    400,00  

                                     2.450,36  

                                                 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
Αριθµού γραµµατίου : 293/28-06-2017 
                                                 3. ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 
83,28 € (ογδόντα τρία και είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ) και αναλυτικά ως εξής : α) 4,24 € ως ποσό επιστροφής από το 
αρχικά χορηγηθέν ποσό των 2.454,60 € & β) ποσό 79,04 € ως ποσό παρακράτησης φόρου από τα ως άνω 
αναφερόµενα τιµολόγια.  
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου :     Παγώνης ∆ιονύσιος. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί οι παραπάνω προµήθειες και εργασίες γίνονται µε 
απευθείας αναθέσεις. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος .            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                       
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  108/2017 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονύσιος Μανωλάτος       για την απόδοση του λογαριασµού του και 
την παραπάνω εισήγηση. 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1265 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    2.454,60   € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο        µαζί µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Μανωλάτο   από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των 2.454,60 € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την  108/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α  30.6671.01  για την 
προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    159 / 2017                                                                    Α∆Α: 6Ι7ΡΩΕ5-∆9Ν 
ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής. 
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 20275/ 28-06-2017 διαβιβαστικό 
του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού και την απαλλαγή του Υπολόγου 
Υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Θεόδωρου Ζαµπαύτη   από το αρίθ. 1266Β /2017 Χρηµατικό     Ένταλµα Προπληρωµής  
το οποίο εκδόθηκε µε την 110/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συνολικού ποσού 1.000,00 € από τον 
Κ.Α  30.6671.01  για την προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των παραστατικών της απόδοσης λογαριασµού του κ. 
Θεόδωρου Ζαµπαύτη   η οποία αναλυτικά έχει ως έχει ως εξής:  
                            ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Χ. Ε  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.1266Β /2017) 
                                                        ΥΠΟΛΟΓΟΣ:  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ 
                                                         Αριθ. απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής : 110/2017 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ  
 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

1. Μ. ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ –∆. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  

 
 980,00 

 
  980,00 
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2.        980,00    

                                              
                                   2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : 
Αριθµού γραµµατίου : 273/16-06-2017 
 
                                  3. ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  51,61 € (πενήντα ένα & εξήντα ένα  ΕΥΡΩ) και αναλυτικά ως 
εξής : α) 31,61 € ως ποσό κρατήσεων από το ως άνω αναφερόµενο τιµολόγιο& β) ποσό 20,00 € ως ποσό 
επιστροφής από το αρχικό χορηγηθέν ποσό των 1.000,00  €. 
       Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου :     Παγώνης ∆ιονύσιος. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί οι παραπάνω προµήθειες και εργασίες γίνονται µε 
απευθείας αναθέσεις. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 210/2017 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Θεόδωρος Ζαµπάυτης      για την απόδοση του λογαριασµού του και 
την παραπάνω εισήγηση. 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1266 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    1.000,00   € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Ζαµπαύτη         µαζί µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  Θεόδωρο Ζαµπαύτη    από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των 1.000,00 € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την  110/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α  30.6671.01 για την 
προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να κινούνται µε  ασφάλεια . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   160  / 2017                                                                      Α∆Α: 6ΛΖΗΩΕ5-3ΘΞ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής. 
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 20274/ 5-07-2017 διαβιβαστικό 
του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού και την απαλλαγή του Υπολόγου 
Υπαλλήλου του ∆ήµου κ. ∆ιονυσίου Τσιλιµιδού    από το αρίθ. 927Β /2017 Χρηµατικό     Ένταλµα Προπληρωµής  
το οποίο εκδόθηκε µε την  72/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συνολικού ποσού  2.500,00  € από τον 
Κ.Α 30.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  . 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των παραστατικών της απόδοσης λογαριασµού του κ.  
∆ιονύσιο Τσιλιµιδό     η οποία αναλυτικά έχει ως έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει όλες τις δαπάνες για τα ΚΤΕΟ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος   ,         και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  72/2017 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονυσίου Τσιλιµιδου       για την απόδοση του λογαριασµού του και 
την παραπάνω εισήγηση: 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.   927 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    2.500,00   € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό     µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά 
τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό   από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των 2.500,00 € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την  72/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α  30.6323  για την αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο  για να κινούνται µε 
νοµιµότητα και  ασφάλεια . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   161  / 2017                                                                        Α∆Α: 6ΩΕ0ΩΕ5-5ΕΛ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής. 
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 20066/ 28-06-2017 διαβιβαστικό 
του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού και την απαλλαγή του Υπολόγου 
Υπαλλήλου του ∆ήµου κ. ∆ιονυσίου  ∆ηµάτου     από το αρίθ. 1267Β /2017 Χρηµατικό     Ένταλµα Προπληρωµής  
το οποίο εκδόθηκε µε την 111/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συνολικού ποσού 1.180,59  € από τον 
Κ.Α  30.6671.01  για την προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των παραστατικών της απόδοσης λογαριασµού του κ. 
∆ιονυσίου ∆ηµάτου     η οποία αναλυτικά έχει ως έχει ως εξής:  
                            ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Χ. Ε  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.1267Β /2017) 
                                                        ΥΠΟΛΟΓΟΣ:  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ∆ΗΜΑΤΟΣ  
                                                         Αριθ. απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής : 111/2017 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ  
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Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

1.  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ   

 
  312,48 

 
  312,48 

 

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΙΟΥΡΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε    868,48    868,48  

       1.180,48   

 
                                   2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                      Αριθµού γραµµατίου : 290/28-06-2017 
                                   3. ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  38,19 € (τριάντα οκτώ & δέκα εννιά ) και αναλυτικά ως εξής : α) 
0,11 € ως ποσό επιστροφής από το αρχικό χορηγηθέν ποσό των 1.180,59  € β) ποσό 38.08 € ως ποσό 
παρακράτησης φόρου 4/%. 
       Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου :   Παγώνης ∆ιονύσιος. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί οι παραπάνω προµήθειες και εργασίες γίνονται µε 
απευθείας αναθέσεις. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                   
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 111/2017 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονύσιο ∆ηµάτο       για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1267 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    1.180,59   € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο ∆ηµάτο   µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα 
οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο ∆ήµατο   από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των 1.180,59  € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την  111/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α  30.6671.01 για την 
προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να κινούνται µε  ασφάλεια . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    162   / 2017                                                              Α∆Α: ΩΨΧ9ΩΕ5-ΤΧΜ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος εισηγούµενος   το 10ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής του   φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 21013/ 6-07-2017 διαβιβαστικό  του Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Παπαδάτου Νικόλαου  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση 
στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 20712/4-07-2017 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  
οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής: 
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   20712 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  4ην  Ιουλίου 2017, ηµέρα   Τρίτη και ώρα   09.00  π.µ. συνήλθε  σε τακτική 
συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν   14/2017 απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για να διενεργήσει τη 
δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλών ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ.  19452/2017 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις  23-6-2017.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Νικόλαος Παπαδάτος (Πρόεδρος) 
2)    Βασίλειος Κοκκόσης (Μέλος) 
3)    Γεράσιµος Παπαναστασάτος (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις  11 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Πριν την έναρξη της διαδικασίας δηµοπράτησης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η κατάθεση των 
προσφορών θα γίνει µε βάση την τυχαία  σειρά κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
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Συγκεκριµένα κάποιοι από τους συµµετέχοντες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ίδια θέση απαίτησαν να 
υποβάλλουν οικονοµική προσφορά πρώτοι πράγµα που απαίτησαν και άλλοι ενδιαφερόµενοι για την ίδια θέση. 
Πλην όµως µόνο µία προσφορά µπορούσε να καταγραφεί ως πρώτη. Για τη διευκόλυνση και για την πρόοδο της 
διαδικασίας η Επιτροπή συσκέφτηκε και εξέτασε τις εξής περιπτώσεις:  α) Η υποβολή των προσφορών να γίνει 
µε αλφαβητική σειρά   β) η υποβολή των προσφορών να γίνει µε βάση την τυχαία σειρά κατάθεσης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο πλέον δίκαιος τρόπος είναι η υποβολή των 
προσφορών να γίνει µε βάση την τυχαία σειρά κατάθεσης των δικαιολογητικών. Σύµφωνα λοιπόν µε τα 
παραπάνω οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:  
Στο σηµείο αυτό και ώρα 11:45 πµ.ο κ. Τζωρτζάτος Παναγιώτης υπέβαλλε ένσταση το περιεχόµενο της οποίας 
έχει ως εξής:  
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Η Επιτροπή αφού εξέτασε την ένσταση αποφάσισε την απόρριψή της καθώς η υποβολή ένστασης δεν 
προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία. 
 
        1.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Mακρύς Γιαλός Θ3 ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Θαλάσσια αθλήµατα   100 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:   5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 5.050€ 
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  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βουκελάτος Νικόλαος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 5.050€. 
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  Μηνιές   Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:    2.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΝΝΑ ANDRZEJEWSKA PILIP MICHAL 2.050€ 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Άννα Andrzejewska η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 2.050€. 
Εγγυητής της είναι ο κ. PILIP MICHAL. 
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                                        
T. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                             
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        3.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Εγλίνα Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου   
               Τοποθέτηση καντίνας   15 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:   1.800 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΝΝΑ ANDRZEJEWSKA PILIP MICHAL 1.850€ 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε κ. Άννα Andrzejewska η οποία προσέφερε το ποσόν των  
1.850 €. 
Εγγυητής της είναι ο κ. PILIP MICHAL. 
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 
 
        4.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Σπάσµατα  Μηνιές  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  280 τ.µ.  

     Τιµή εκκίνησης:  5.040 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
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  1. ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ 5.090€ 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κ. Ρατσιάτου Παναγιώτα η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 5.090 €. 
Εγγυητής  της 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. 
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 Μηνιές   Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου  
              Καντίνα  15 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:   5.025 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ  5.075€ 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ η οποία προσέφερε το 
ποσόν των 5.075€. 
Εγγυητής της 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. 
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 Μηνιές   Θ3   ∆.Ε. Αργοστολίου  
              Θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:   1.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ 1.550 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κ. Ρατσιάτου Παναγιώτα η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 1.550 €. 
Εγγυητής της 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. 
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. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        7.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Καλάµια   Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  320 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:   4.800 € 
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Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 4.850 

  2. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 5.000 

  3. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5.050 

  4. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 5.300 

  5. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5.350 

  6. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 5.400 

  7. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5.450 

  8. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 6.000 

  9. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 6.050 

10. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 6.200 

11. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         «           « 6.250 

12. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.300 

13. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  6.350 

14. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.400 

15. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  6.500 

16. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.600 

17. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  6.650 

18. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

19. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  6.750 

20. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  7.000 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Τράκος Γεώργιος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 
7.000 €. 
Εγγυητής του είναι η κ. Κονιδάρη Σοφία. 
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 
 
        8.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Καλάµια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Καντίνα  15 τ.µ.  

     Τιµή εκκίνησης:  2.550 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2.600 

  2. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ  ΣΟΦΟΑ 2.700 

  3. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2.750 

  4. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 2.900 

  5. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2.950 

  6. ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 3.500€ 

  7.    

  8.    

  9.    

10.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Τράκος Γεώργιος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 
3.500 €.   
Εγγυητής του είναι η κ. Κονιδάρη Σοφία. 
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                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                   
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        9.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Γραδάκια  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ.  

     Τιµή εκκίνησης:   6.600 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6.650€ 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Στελλάτου Κων/να η οποία προσέφερε το ποσόν των 
6.650 €.  
Εγγυητής της 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  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου         
                 Καντίνα  15 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:   5.025 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 5.075 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Στελλάτου Κων/να η οποία προσέφερε το ποσόν των 
5.075 €. 
Εγγυητής της 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 
         11.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Παλιοσταφίδα  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου  
                 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  150 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:  4.950 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 5.100 Ε 

  2. ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤΣ Α.Ε. (Γεράσιµος 
Κεκάτος εκπρ.) 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 45.100 €.  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ (Γεράσιµος Κεκάτος εκπρ.) ο 
οποίος προσέφερε το ποσόν των 45.100 €. 
Εγγυητής της είναι η κ. Πανταζάτου Ευπραξία. 
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. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΑΣ 
        12.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Παλιοσταφίδα Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου              
                 Καντίνα  15 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης: 5.025 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 5.100 

  2. ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ (εκπρ. Κεκάτος 
Γεράσιµος) 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 35.000 

  3.    

  4.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης  ανακηρύχθηκε η ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ (εκπρ. Κεκάτος Γεράσιµος) η 
οποία προσέφερε το ποσόν των 35.000 €. 
Εγγυητής είναι η κ. Πανταζάτου Ευπραξία.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 Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 
                Καντίνα  15 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:   5.550 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 5.600 

  2. Ε. ΠΕΦΑΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ             Πεφάνη 
Αγλαία-Ελένη  

ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39.000 

  3.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η Ε. ΠΕΦΑΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ (εκπρ. Ελένη-Αγλαία Πεφάνη), η 
οποία προσέφερε το ποσόν των 39.000 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Μενάγιας 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 
 
        14.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Αγία Κυριακή  ∆.Ε. Αργοστολίου 
                Θαλάσσια µέσα αναψυχής  10 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   700,00 € 

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 
Τα. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
         15.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Άµµες Θ3, ∆.Ε. Αργοστολίου 
                 Καντίνα  15 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:  7.050  € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 7.100 € 

  2.    

  3.    

  4.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 7.100 ε. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Σβορώνος Πέτρος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα   µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         16.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2  ∆.Ε. Παλικής   
                 Καντίνα  15 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  3.525 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ  ΓΕΝΝΑΤΑΣ–ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.575 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Σπανού Μαριέττα η οποία προσέφερε το ποσόν των 
3.575 €. 
Εγγυητής της 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 
 
         17.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3  ∆.Ε. Παλικής                          
                 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  190 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  2.470 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.520 



 718 

  2. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.570 

  3. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.620 

  4. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.670 

  5. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.720 

  6. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.770 

  7. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.820 

  8. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ  ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.870 

  9. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.920 

10. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.970 

11. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3.020 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Ιωαννάτος Γεώργιος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 3.020 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Γαβριελάτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος     
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                       
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
         18.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 ΞΙ  Κατωγής  Θ6  ∆.Ε. Παλικής 
                 Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  3.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ 3.550 € 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν  των 3.550 €. 
Εγγυητής του είναι η κ. Παρίση Ελένη. 
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. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        19.  Χώρος αιγιαλού και  παραλίας 
               Φύκια   Θ1  ∆.Ε. Παλικής               
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  480 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  1.920 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ (εκπρ. 
∆ιονύσιος Βάλσαµος) 

ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ (εκπρ. ∆ιονύσιος 
Βάλσαµος) 

1.970 Ε 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω   πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Βογιατζάκη Κλεάνθη δια του εκπρ. ∆ιονυσίου 
Βάλσαµου, που προσέφερε το ποσόν των 1.970 €. 
Εγγυητής του είναιη κ. Γόνη Τερψιχόρη (δια του εκπρ. ∆ιονυσίου Βάλσαµου). 
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                                        
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Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                                       
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        20.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λαγγαδάκια Θ1  Γέρο Γόµπος  ∆.Ε. Παλικής 
                Καντίνα  15 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  975,00 € 

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 
        21.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λογγός  Θ1 ∆.Ε. Παλικής 
                Θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   2.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. HOBART JAMES EDWARD- 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 2.050 Ε  

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. HOBART JAMES EDWARD-ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 2.050 €.  
Εγγυητής του είναι ο κ. Σπυρίδων Μουρελάτος. 
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 
        22.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Βαρικό Θ1  Άγιος ∆ηµήτριος  ∆.Ε. Παλικής 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες 450 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:   1.800 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.850  

  2.    

  3.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Λαζαράτος Χαράλαµπος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 1.850 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Λαζαράτος Κων/νος. 
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 
 
 
 
        23.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Βαρικό Θ3 Άγιος ∆ηµήτριος  ∆.Ε. Παλικής 
                Θαλάσσια µέσα αναψυχής 59 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   1.470 € 

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  Θ2 Άγιος ∆ηµήτριος  ∆.Ε. Παλικής 
                Καντίνα   15 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   1.800 € 

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 
 
 
        25.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Φύκια   ∆.Ε. Παλικής 
                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 
 
        26.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
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                Πετανοί   ∆.Ε. Παλικής 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  175 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   2.275 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΘΩΜΑΤΟΣ BARSZCZ MARIOLA 
STANISLAN 

ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.325 €  

  2.    

  3.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο BARSZCZ THOMATOS MARIOLA STANISLAN  που 
προσέφερε το ποσόν των 2.325€. 
Εγγυητής του 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 
        27. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Αντίσαµος Θ3  ∆.Ε. Σάµης  
               Θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 4.050 € 

  2.    

  3.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Αντωνάτου Παναγιώτα η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 4.050 €. 
Εγγυητής της 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 
 
 
        28. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Αγία  Ευφηµία  Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας)  ∆.Ε. Πυλάρου 
               Θαλάσσια µέσα αναψυχής   10,5 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:  1.575 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.625 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Παπαδάτου Λαµπρινή η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 1.625 €. 
Εγγυητής της είναι η κ. Μιχαλοπούλου Γεωργία. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ          Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
         29.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Αγία Ευφηµία  Θ2 (έµπροσθεν κατ/τος Ι. Βρεττού)  ∆.Ε. Πυλάρου           
                 Θαλάσσια µέσα αναψυχής   4,00 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  600,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΕΝΕΝΤΙ ΦΙΟΝΑ-ΜΑΡΙ 650 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βρεττός Ιωάννης-Βασίλειος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 650 €. 
Εγγυητής του είναι η κ. Κένεντι Φιόνα-Μαρί. 
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 
        30.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Έµπλυση  ∆.Ε. Ερίσου 
                Καντίνα  15τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:  8.250 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΥ∆ΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8.300 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 8.300 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. ΓΟΥ∆ΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
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 
               Αγία Ιερουσαλήµ ∆.Ε. Ερίσου 
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:   2.200 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΟΥ∆ΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.250 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. ΓΟΥ∆ΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 2.250 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ. 
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 
        32.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λουρδάς Θ4  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                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 
 
        33.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λουρδάς Θ7  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  300 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:  4.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

 
Αποσύρεται από τη διαδικασία της δηµοπρασίας η θέση 7 στον Λουρδά καθώς πλησίον του σηµείου αυτού 
υπάρχει απ’ ευθείας παραχώρηση και σε απόσταση µικρότερη των 100 µέτρων.  
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 
        34.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Άη Χέλης   Θ2  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Καντίνα  15 τ.µ.   

       Τιµή εκκίνησης:  5.550 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΑΡΛΟΥΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5.600 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Καρλούκας Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 5.600 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Καρλούκας Κων/νος. 
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 
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Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        35.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Άβυθος  Θ2  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Καντίνα  15 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:   12.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 12.050 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Χριστόφορος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 12.050 €. 
 Εγγυητής του είναι ο κ. Κουρούκλης Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ          Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος    
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        36.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Κανάλι Βλαχάτων  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  240 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:   2.400 € 

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 
        37.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Πόρος  Θ2 – Τέννις   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων   
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:   2.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.550 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Αλυσανδράτος Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 2.550 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Κρούσσος Παναγιώτης. 
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 
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Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        38.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Πόρος  Θ3 – Ράγια   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  3.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 3.550 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Καλύβα Γεωργία η οποία προσέφερε το ποσόν των 
3.550 €.   Εγγυητής του 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 
        39.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Πόρος - Αράγια  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                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. 
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 
        40.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Θαλάσσια αθλήµατα  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. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 
        41.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Σκάλα  Θ10  (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων             
                Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ.  
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      Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΚΙΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.050 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Γκιάφης Μιχαήλ ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 
4.050 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Μεσσάρης Μιχαήλ. 
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  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  420 τ.µ.   

       Τιµή εκκίνησης:   4.200 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 4.250 € 

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Καλύβα Γεωργία η οποία προσέφερε το ποσόν των 
4.250 €. 
Εγγυητής της 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 
        43.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Καµίνια Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  400 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. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
        44. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Καµίνια Θ3  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               Θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

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 
        45. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Καµίνια Θ4  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

 
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 
        46. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Κορώνι  Θ1  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  490 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  3.920 € 

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 
               Κορώνι Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               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.  
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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                                        
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουµε ότι µιλάµε πολιτικά και η κριτική 
µας είναι πολιτική κριτική.  Εµάς η θέση µας είναι ότι οι παραλίες και οι ακτές θα πρέπει να είναι ελεύθερες κάτω 
από την δικαιοδοσία του κράτους , να µπορεί να τις προστατεύει και να τις χαίρεται ο λαός χωρίς να πληρώνει 
και ο χώρος να µην είναι πεδίο επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας .Στους πέντε δήµους που 
είµαστε εµείς δηµοτική αρχή το εφαρµόζουµε και µε κόστος µε παραβάσεις καθήκοντος ,ποινές ,φυλακίσεις και 
πρόστιµα. Βλέπουµε λοιπόν ότι δικαιώνεται στην πράξη αυτή η θέση µας  σήµερα µε τον πιο προκλητικό τρόπο .  
Η  δικιά µας υποκειµενική εκτίµηση είναι ότι η απουσία της Προέδρου και της Νοµικής Συµβούλου έχει να κάνει 
µε αυτά τα γεγονότα που έχουν συµβεί και εσείς έχετε κάθε δικαίωµα να πείτε ότι δεν είναι έτσι. 
Φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα  η µίσθωση των παραλιών  δεν είναι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος των 
τουριστών για να έχουν µία οµπρέλα ,να υπάρχει µία καντίνα , να έχουν µία εξυπηρέτηση µε χαµηλό κόστος 
όπως εσείς το βλέπετε µε την δικιά σας σεβαστή θεωρία δεν είναι καθόλου έστω και αυτό που εσείς πρεσβεύετε. 
∆εν είναι ότι εξυπηρετείτε επιχειρηµατικά συµφέροντα , κοµµάτι των τα επιχειρηµατικών  συµφερόντων  είναι µες 
στον ∆ήµο και µάλιστα µε προκλητικό τρόπο. Αυτό έγινε στις συγκεκριµένες δηµοπρασίες και θα αποδειχθεί στην 
πράξη , είναι πρωτοφανές όχι για την Κεφαλονιά αλλά για όλη την Ελλάδα. Μακάρι η πραγµατικότητα των 
επόµενων ηµερών να µας διαψεύσει γιατί νοµίζω ότι η ∆ηµοτική Αρχή και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  και ειδικά 
όταν αναφέρονται απέναντι σε επιχειρηµατίες και εταιρίες θα πρέπει να υπερασπίζονται τα συµφέροντα του 
∆ήµου ,δηλαδή ο ∆ήµος να έχει µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος εκ του αποτελέσµατος και όχι από πρόθεση. Εδώ 
πέρα λοιπόν έγινε προφανώς µια επιλογή παραλιών από κάποιους συγκεκριµένους που έχουν κάθε δικαίωµα 
,αλλά βλέπουµε ότι οι συγκεκριµένοι έχουν άµεση ή έµεση σχέση µε την ∆ηµοτική Αρχή. Η Επιτροπή που 
αποτελείται από ∆ηµοτικούς Συµβούλους της ∆ηµοτικής Αρχής χωρίς κανένα της αντιπολίτευσης ούτε άλλον  
τρίτο ,αποφάσισε ο τρόπος υποβολής προσφορών να γίνει  µε βάση την σειρά κατάθεσης των δικαιολογητικών 
και το ¨τυχαία΄¨ µπήκε  επί πλέον (δεν είναι στην καθορισµένη σειρά) µε συνέπεια ότι υπήρχαν διαγωνιζόµενοι 
που δώσανε προσφορά τρίτοι και τέταρτοι που τους απέκλεισαν επειδή δεν ήταν αυξητικοί της τελευταίας 
προσφοράς δηλαδή ο πρώτος έδωσε πέντε χιλιάδες εκατό,  ο δεύτερος σαράντα πέντε χιλιάδες , ο τρίτος πάει να 
δώσει δέκα χιλιάδες και δεν γίνεται δεκτή γιατί πρέπει να δώσει σαράντα έξι χιλιάδες κ.λ.π. 
Ήταν λοιπόν καθορισµένη κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης . Αφού έχετε επιλέξει να βγάλετε τις 
παραλίες  και λέτε ότι προασπίζετε τα συµφέροντα του ∆ήµου εδώ πέρα τον βλάπτετε από αυτήν τη απόφαση και 
στην πράξη θα το δούµε αύριο –µεθαύριο αν παραιτηθούν οι πλειοδότες των τριών παραλιών  ,εµείς ελπίζουµε 
ότι δεν θα παραιτηθούν και ο ∆ήµος θα εισπράξει τα εκατόν σαράντα χιλιάρικα από τις τρεις παραλίες και όχι 
δεκαπέντε χιλιάδες,  έάν συµβεί κάτι τέτοιο έχετε πολιτικές ευθύνες και ιδιαίτερα η Επιτροπή που πήρε αυτήν την 
απόφαση. Μπορεί να µας πείτε ότι θα επαναλάβετε την διακήρυξη ,τότε συµφωνούµε ξανακάντε το και πάλι όµως 
τα συµφέροντα του ∆ήµου θα έχουν  τρωθεί γιατί πέρασε ο Ιούλιος. Πάρτε θέση ,µιλάµε για πολιτικές ευθύνες και 
εµείς σας το λέµε θα το αναδείξουµε σε επίπεδο µαζικό στην Κεφαλονιά. Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε 
την εισήγηση. 
Ο κ. Ανουσάκης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω: Η ∆ηµοτική Αρχή της είναι παντελώς αδιάφορο ποιος ήλθε 
στην δηµοπρασία και πια προσφορά έδωσε .Η Επιτροπή εφάρµοσε τον νόµο κατατάσσοντας τις προσφορές µε 
την σειρά  που λέει ο νόµος και µε την αξία του ποσού. 
Είναι όλα νόµιµα και όλα σωστά και δεν έγινε καµία σοβαρή αντίδραση από τους συµµετέχοντες , ένας θιγόµενος 
επιχειρηµατίας επειδή δεν κέρδισε έκανε µία ένσταση που δεν την εξετάζουµε εµείς , θα εξεταστεί αν  κάνει 
προσφυγή από την Αποκεντρωµένη. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει τα παρακάτω : Έγινε µια διαδικασία η διαδικασία λοιπόν αυτή,  το Πρακτικό 
για την ιστορία αυτή όπως  εξελίχθηκε δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά.  Θεωρώ ότι όλοι οι ∆ηµοτικού Σύµβουλοι 
αλλά και Μέλη της Επιτροπής που είναι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι έχουν  δώσει έναν όρκο όλοι υπηρετούµε τα 
συµφέροντα του ∆ήµου και µόνο αυτό και πιστεύω ότι όλοι αυτό πρέπει να κάνουµε . Στην διαδικασία αυτή 
καλούµαστε όλοι να ψηφίσουµε άτοµα τα οποία έχουν λάβει µέρος στην ∆ηµοπρασία  εάν πληρώσουν το τίµηµα 
θα είναι µία διαδικασία η οποία θα έχει οφέλη για τον ∆ήµο. Εάν όµως η διαδικασία αυτή η οποία έγινε είχε ως 
σκοπό για να φύγει το τίµηµα των πενήντα χιλιάδων και να δοθεί στον ∆ήµο το τίµηµα των πέντε χιλιάδων για τις  
παραλίες είναι ένα θέµα γιατί το τίµηµα δεν ανέβηκε για να κερδίσει ο ∆ήµος αλλά  τελικά θα χάσει και θα πάρει 
µόνο το ποσό εκκίνησης. 
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Αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει πολλά χρήµατα σχετίζονται µε τον ∆ήµο και αυτό είναι ένα θέµα ,δεν ξέρω αν είναι 
νοµικό και δεν µε ενδιαφέρει , εγώ θεωρώ ότι θα έχουµε γίνει θεατές σε µία διαδικασία η οποία είναι εις βάρος 
των οικονοµικών του ∆ήµου. Είναι ένα ηθικό πρόβληµα. Εύχοµαι λοιπόν τις επόµενες µέρες να µην δούµε 
παραιτήσεις κάποιων , να µην πάρουν τα πόστα  και να αρνηθούν εταιρίες ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
πλειοδοτήσει να πάρουν τις παραλίες . Γιαυτό δεν ψηφίζω το Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας και περιµένω να δω όχι 
µόνο εγώ και οι ∆ηµοτικού Σύµβουλοι  αλλά και όλη η Κεφαλονιά το αποτέλεσµα . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος   
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 175/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  141/16-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
4) Το   20712/4-07-2017 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.20712 /4-07-2017  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  δικαιούχους   πλειοδότες. 
3. 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.  
4  Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-12-2018. 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. 
5. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς    την υπογραφή των συµβάσεων µίσθωσης.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     163  / 2017                                                                    Α∆Α: ΩΗΙΟΩΕ5-6ΧΠ                     
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  Επαναληπτικού φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος εισηγούµενος   το 11ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής του Επαναληπτικού   φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 21014/ 6-07-2017 διαβιβαστικό  του Προέδρου 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Παπαδάτου Νικόλαου  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς 
έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 20962/6-07-2017 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  
το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
            ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   20962 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  6ην  Ιουλίου 2017, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα   09.00  π.µ. συνήλθε  σε τακτική 
συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν   14/2017 απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για να διενεργήσει 
επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλών ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ.  
19452/2017 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις  23-6-
2017.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Νικόλαος Παπαδάτος (Πρόεδρος) 
2)    Βασίλειος Κοκκόσης  (Μέλος) 
3)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Αν. Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 10.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
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Πριν την έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας ο Πρόεδρος επεσήµανε ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις µόνο 
από έναν ενδιαφερόµενο για κάθε θέση. Οπότε δεν τίθεται ζήτηµα καθορισµού ή προσδιορισµού της τυχαίας 
σειράς υποβολής προσφορών.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
          1.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Αγία Κυριακή  ∆.Ε. Αργοστολίου 
                Θαλάσσια µέσα αναψυχής  10 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   700,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

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

      Τιµή εκκίνησης:  975,00 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

  4.    

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

       Τιµή εκκίνησης:   1.470 € 

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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          4.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Βαρικό  Θ2 Άγιος ∆ηµήτριος  ∆.Ε. Παλικής 
                Καντίνα   15 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   1.800 € 

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 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
          5.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Φύκια   ∆.Ε. Παλικής 
                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 
           6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λουρδάς Θ4  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Θαλάσσια µέσα αναψυχής   50 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

  3.    

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

      Τιµή εκκίνησης:   2.400 € 

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 
          8.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Πόρος - Αράγια  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                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. 
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 
              Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
              Θαλάσσια αθλήµατα  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 
        10.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Καµίνια Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  400 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
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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  
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Καµίνια Θ3  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               Θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ 1.050 € 

  2.    

  3.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Γεώργιος Κοτσοχείλης ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 1.050 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Αθανάσιος Μιχαλιτσιάνος. 
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 
        12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Καµίνια Θ4  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ 5.050€ 

  2.    

  3.    

  4.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Αθανάσιος Μιχαλιτσιάνος ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 5.050 €. 
Εγγυητής του είναι ο κ. Γεώργιος Κοτσοχείλης. 
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 
               Κορώνι  Θ1  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  490 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  3.920 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

 
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 
 
 
        14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Κορώνι Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               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 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουµε ότι µιλάµε πολιτικά και η κριτική 
µας είναι πολιτική κριτική.  Εµάς η θέση µας είναι ότι οι παραλίες και οι ακτές θα πρέπει να είναι ελεύθερες κάτω 
από την δικαιοδοσία του κράτους , να µπορεί να τις προστατεύει και να τις χαίρεται ο λαός χωρίς να πληρώνει 
και ο χώρος να µην είναι πεδίο επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας .Στους πέντε δήµους που 
είµαστε εµείς δηµοτική αρχή το εφαρµόζουµε και µε κόστος µε παραβάσεις καθήκοντος ,ποινές ,φυλακίσεις και 
πρόστιµα. Βλέπουµε λοιπόν ότι δικαιώνεται στην πράξη αυτή η θέση µας  σήµερα µε τον πιο προκλητικό τρόπο .  
Η  δικιά µας υποκειµενική εκτίµηση είναι ότι η απουσία της Προέδρου και της Νοµικής Συµβούλου έχει να κάνει 
µε αυτά τα γεγονότα που έχουν συµβεί και εσείς έχετε κάθε δικαίωµα να πείτε ότι δεν είναι έτσι. 
Φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα  η µίσθωση των παραλιών  δεν είναι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος των 
τουριστών για να έχουν µία οµπρέλα ,να υπάρχει µία καντίνα , να έχουν µία εξυπηρέτηση µε χαµηλό κόστος 
όπως εσείς το βλέπετε µε την δικιά σας σεβαστή θεωρία δεν είναι καθόλου έστω και αυτό που εσείς πρεσβεύετε. 
∆εν είναι ότι εξυπηρετείτε επιχειρηµατικά συµφέροντα , κοµµάτι των τα επιχειρηµατικών  συµφερόντων  είναι µες 
στον ∆ήµο και µάλιστα µε προκλητικό τρόπο. Αυτό έγινε στις συγκεκριµένες δηµοπρασίες και θα αποδειχθεί στην 
πράξη , είναι πρωτοφανές όχι για την Κεφαλονιά αλλά για όλη την Ελλάδα. Μακάρι η πραγµατικότητα των 
επόµενων ηµερών να µας διαψεύσει γιατί νοµίζω ότι η ∆ηµοτική Αρχή και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  και ειδικά 
όταν αναφέρονται απέναντι σε επιχειρηµατίες και εταιρίες θα πρέπει να υπερασπίζονται τα συµφέροντα του 
∆ήµου ,δηλαδή ο ∆ήµος να έχει µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος εκ του αποτελέσµατος και όχι από πρόθεση. Εδώ 
πέρα λοιπόν έγινε προφανώς µια επιλογή παραλιών από κάποιους συγκεκριµένους που έχουν κάθε δικαίωµα 
,αλλά βλέπουµε ότι οι συγκεκριµένοι έχουν άµεση ή έµεση σχέση µε την ∆ηµοτική Αρχή. Η Επιτροπή που 
αποτελείται από ∆ηµοτικούς Συµβούλους της ∆ηµοτικής Αρχής χωρίς κανένα της αντιπολίτευσης ούτε άλλον  
τρίτο ,αποφάσισε ο τρόπος υποβολής προσφορών να γίνει  µε βάση την σειρά κατάθεσης των δικαιολογητικών 
και το ¨τυχαία΄¨ µπήκε  επί πλέον (δεν είναι στην καθορισµένη σειρά) µε συνέπεια ότι υπήρχαν διαγωνιζόµενοι 
που δώσανε προσφορά τρίτοι και τέταρτοι που τους απέκλεισαν επειδή δεν ήταν αυξητικοί της τελευταίας 
προσφοράς δηλαδή ο πρώτος έδωσε πέντε χιλιάδες εκατό,  ο δεύτερος σαράντα πέντε χιλιάδες , ο τρίτος πάει να 
δώσει δέκα χιλιάδες και δεν γίνεται δεκτή γιατί πρέπει να δώσει σαράντα έξι χιλιάδες κ.λ.π. 
Ήταν λοιπόν καθορισµένη κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης . Αφού έχετε επιλέξει να βγάλετε τις 
παραλίες  και λέτε ότι προασπίζετε τα συµφέροντα του ∆ήµου εδώ πέρα τον βλάπτετε από αυτήν τη απόφαση και 
στην πράξη θα το δούµε αύριο –µεθαύριο αν παραιτηθούν οι πλειοδότες των τριών παραλιών  ,εµείς ελπίζουµε 
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ότι δεν θα παραιτηθούν και ο ∆ήµος θα εισπράξει τα εκατόν σαράντα χιλιάρικα από τις τρεις παραλίες και όχι 
δεκαπέντε χιλιάδες,  έάν συµβεί κάτι τέτοιο έχετε πολιτικές ευθύνες και ιδιαίτερα η Επιτροπή που πήρε αυτήν την 
απόφαση. Μπορεί να µας πείτε ότι θα επαναλάβετε την διακήρυξη ,τότε συµφωνούµε ξανακάντε το και πάλι όµως 
τα συµφέροντα του ∆ήµου θα έχουν  τρωθεί γιατί πέρασε ο Ιούλιος. Πάρτε θέση ,µιλάµε για πολιτικές ευθύνες και 
εµείς σας το λέµε θα το αναδείξουµε σε επίπεδο µαζικό στην Κεφαλονιά. Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε 
την εισήγηση. 
Ο κ. Ανουσάκης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω: Η ∆ηµοτική Αρχή της είναι παντελώς αδιάφορο ποιος ήλθε 
στην δηµοπρασία και πια προσφορά έδωσε .Η Επιτροπή εφάρµοσε τον νόµο κατατάσσοντας τις προσφορές µε 
την σειρά  που λέει ο νόµος και µε την αξία του ποσού. 
Είναι όλα νόµιµα και όλα σωστά και δεν έγινε καµία σοβαρή αντίδραση από τους συµµετέχοντες , ένας θιγόµενος 
επιχειρηµατίας επειδή δεν κέρδισε έκανε µία ένσταση που δεν την εξετάζουµε εµείς , θα εξεταστεί αν  κάνει 
προσφυγή από την Αποκεντρωµένη. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει τα παρακάτω : Έγινε µια διαδικασία η διαδικασία λοιπόν αυτή,  το Πρακτικό 
για την ιστορία αυτή όπως  εξελίχθηκε δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά.  Θεωρώ ότι όλοι οι ∆ηµοτικού Σύµβουλοι 
αλλά και Μέλη της Επιτροπής που είναι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι έχουν  δώσει έναν όρκο όλοι υπηρετούµε τα 
συµφέροντα του ∆ήµου και µόνο αυτό και πιστεύω ότι όλοι αυτό πρέπει να κάνουµε . Στην διαδικασία αυτή 
καλούµαστε όλοι να ψηφίσουµε άτοµα τα οποία έχουν λάβει µέρος στην ∆ηµοπρασία  εάν πληρώσουν το τίµηµα 
θα είναι µία διαδικασία η οποία θα έχει οφέλη για τον ∆ήµο. Εάν όµως η διαδικασία αυτή η οποία έγινε είχε ως 
σκοπό για να φύγει το τίµηµα των πενήντα χιλιάδων και να δοθεί στον ∆ήµο το τίµηµα των πέντε χιλιάδων για τις  
παραλίες είναι ένα θέµα γιατί το τίµηµα δεν ανέβηκε για να κερδίσει ο ∆ήµος αλλά  τελικά θα χάσει και θα πάρει 
µόνο το ποσό εκκίνησης. 
Αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει πολλά χρήµατα σχετίζονται µε τον ∆ήµο και αυτό είναι ένα θέµα ,δεν ξέρω αν είναι 
νοµικό και δεν µε ενδιαφέρει , εγώ θεωρώ ότι θα έχουµε γίνει θεατές σε µία διαδικασία η οποία είναι εις βάρος 
των οικονοµικών του ∆ήµου. Είναι ένα ηθικό πρόβληµα. Εύχοµαι λοιπόν τις επόµενες µέρες να µην δούµε 
παραιτήσεις κάποιων , να µην πάρουν τα πόστα  και να αρνηθούν εταιρίες ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
πλειοδοτήσει να πάρουν τις παραλίες . Γιαυτό δεν ψηφίζω το Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας και περιµένω να δω όχι 
µόνο εγώ και οι ∆ηµοτικού Σύµβουλοι  αλλά και όλη η Κεφαλονιά το αποτέλεσµα . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος   
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 175/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  141/16-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
4) Το   20962/6-07-2017 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. 20962/6-07-2017  Πρακτικό  της Επιτροπής του   
Επαναληπτικού φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 2) Κατακυρώνει το Πρακτικό της επαναληπτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων 
αιγιαλού και παραλίας στους  δικαιούχους   πλειοδότες  και κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό  στις θέσεις που 
δεν υποβλήθηκαν προσφορές από κανένα ενδιαφερόµενο. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού Μισθωτήρια 
Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 
απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3  Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-12-2018. 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     164/ 2017                                                                Α∆Α: Ψ6Π1ΩΕ5-ΧΩΑ   
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού  Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» 
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Αµέσως µετά ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος   εισηγούµενος το  12ο   θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Έγκριση  Πρακτικού  
Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 
2017», θέτει υπόψη των Μελών  προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ. 19251/ 21-06-2017 Πρακτικό για το εν λόγω 
θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :      
 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αργοστόλι: 21.06.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                   Aριθ.Πρωτ.: 19251 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» 
Στο Αργοστόλι στις 21/06/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών  Προµηθειών που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 18777/19-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, 
αποτελούµενη από τους: 
1.Μαντζουράτος Θεόδωρος, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφ/νιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς ,σύµφωνα µε την αριθ. 275/17083/02-06-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να 
ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι   
έχουν πρωτοκολληθεί τρεις (3) προσφορές, και αναλυτικά ως κάτωθι: 
α)η  µε αριθ. πρωτοκόλλου 18781/19-06-2017, προσφορά της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
β) η µε αριθ. πρωτ.  18804/19-06-2017 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία Rethink Α.Ε.Β.Ε, 
γ)η µε αριθ. πρωτ. 18832/19-06-2017 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία  «COSMOS 
BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ∆.Τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.» 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά και  
αναλυτικά ο κάτωθι αναφερόµενος: 
1]η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» µε εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο τον κο Παπαδάτο Σπυρογρηγόριο µε Α∆Τ:ΑΚ 398890, η προσφορά της οποίας έλαβε αριθ. 
πρωτ. 19250/21-06-2017 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής, όλων των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών, παρουσία του νοµίµου 
εκπροσώπου της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» , κατά 
σειρά υποβολής και  ειδικότερα: 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ». και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 275/17083/02-06-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς  και αναλυτικά: 
α)αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
β) βεβαίωση έναρξης εργασιών και βεβαιώσεις µεταβολής εργασιών, εκδοθέντων από το Τµήµα 

∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ∆.Ο.Υ.  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
γ) το αριθ. 254400/04-04-2017 Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Θεσσαλονίκης 
δ)συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016,  
ι) Κλειστό Φάκελο µε την Τεχνική Προσφορά, 
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά 
Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ,οµοφώνως θεώρησε ως επουσιώδη σφάλµατα 

του υποφακέλου των ∆ικ/ών Συµµετοχής της προσφοράς της  ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», 1ον) το γεγονός ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής αν και 
έχει µονογράψει όλες τις σελίδες του ΤΕΥ∆  δεν έχει υπογράψει το ΤΕΥ∆ στο ενδεικνυόµενο 
σηµείο και 2ον) το γεγονός πως  παρά το ότι δεν υπάρχει απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού 
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προσώπου  για την συµµετοχή  και εκπροσώπηση   στο εν λόγω διαγωνισµό, όντας ατοµική 
επιχείρηση θεωρείται ότι αυτή δεσµεύεται από την αίτηση συµµετοχής στον εν λόγω 
διαγωνισµό, 
2ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την 
επωνυµία Rethink Α.Ε.Β.Ε και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  
µε αριθ. 275/17083/02-06-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς  και αναλυτικά 
α) αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
β) συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 
γ) το αριθ. 374596.530398/20-04-2017  Γενικό Πιστοποιητικό του  τµήµατος Μητρώου/Υπηρεσίας 

Γ.Ε.Μ.Η. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης,  
δ)το αριθ.0000253847/03-01-2017 Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Θεσσαλονίκης , 
ε)τα αριθ.: 2889/12-05-2005  ΦΕΚ(σύσταση της εταιρείας µε την επωνυµία Rethink Α.Ε.Β.Ε) & 

13931/27-12-2006(τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας µε την επωνυµία Rethink Α.Ε.Β.Ε) & 5505/30-
08-2013 (εκπροσώπηση της εταιρείας µε την επωνυµία Rethink Α.Ε.Β.Ε) 

στ)το αριθ. 191/14-06-2017 πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας µε την επωνυµία Rethink Α.Ε.Β.Ε, 
ζ)καταστατικό της  εταιρείας µε την επωνυµία Rethink Α.Ε.Β.Ε, 
η) Κλειστό Φάκελο µε την Τεχνική Προσφορά, 
θ) Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά 
3ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την 
επωνυµία  «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ∆.Τ. «COSMOS 
COMPUTERS A.E.B.E.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  
µε αριθ. 275/17083/02-06-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς  και αναλυτικά: 
α) συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, 
β) πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας µε την επωνυµία  «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ 
ΤΟΝ ∆.Τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», για την  έγκριση της συµµετοχής της  εταιρείας στον εν 
λόγω διαγωνισµό και την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της προσφοράς καθώς και όλων 
των απαραίτητων δικαιολογητικών και Υ.∆.  και την παροχή εξουσιοδότησης για την κατάθεση της 
προσφοράς και των λοιπών απαιτούµενων ενεργειών-πράξεων  για την  συµµετοχή της  εταιρείας στον 
εν λόγω διαγωνισµό 
γ)το αριθ. 582/04-04-1988 ΦΕΚ (σύσταση της εταιρείας) µε τον ∆.Τ. «COSMOS COMPUTERS 

A.E.B.E.»,  
δ) καταστατικό της  εταιρείας µε τον ∆.Τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», 
ε) το αριθ. 892/18-02-2015 ΦΕΚ(ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. του από 28/07/2014  

πρακτικού του ∆.Σ. της εταιρείας),  
στ)την από 06/09/2016  βεβαίωση πληρωµής τελών Γ.Ε.Μ.Η. για την καταχώρηση σε αυτό του 
Πρακτικού Γ.Σ. για την εκλογή ∆Σ και πρακτικού ∆Σ για την συγκρότηση σε σώµα και παροχής 
εξουσιοδοτήσεων,καθώς επίσης και  την σχετική καταχώρηση από την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.   
ζ)το από 30/08/2016 πρακτικό του ∆.Σ.,  
η)το από 30/08/2016 πρακτικό της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας µε τον δ.τ. «COSMOS 
COMPUTERS A.E.B.E.» , 
θ) το υπ. αριθµ. 297464.421045/09-12-2016 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του τµήµατος 
Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
ι) το υπ. αριθµ. 394964.559435/30-05-2017 γενικό πιστοποιητικό του τµήµατος Μητρώου/Υπηρεσίας 
ΓΕΜΗ του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
ια) το υπ. αριθµ. 400253.567124/05-06-2017 πιστοποιητικό ισχύουσας  εκπροσώπησης του τµήµατος 
Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
ιβ) το υπ. αριθµ. 4224/03-05-2017 Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών  
ιγ) αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
ιδ)παρουσίαση της εταιρείας  
ιε) Κλειστό Φάκελο µε την Τεχνική Προσφορά, 
ιστ)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά, 
Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή θεώρησε ότι οι αναγραφόµενες στο αριθ. 4224/03-05-2017 

Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, της εταιρείας  µε τον 
∆.Τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», δεν συνάδουν µε το αντικείµενο των υπό προµήθεια 
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ειδών του εν λόγω διαγωνισµού, και οµοφώνως αποφάσισε: 1ον)να ζητήσει εγγράφως από την 
εν λόγω εταιρεία διευκρινίσεις επί του θέµατος αυτού και 2ον) να  προκρίνει την εν λόγω εταιρεία 
στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού(έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών), επισηµαίνοντας ότι 
εάν και εφόσον αυτή είτε δεν απαντήσει εµπροθέσµως στην προθεσµία που θα της χορηγηθεί 
είτε η έγγραφη απάντησή της δεν καλύπτει τις επισηµάνσεις της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
αυτή θα αποκλεισθεί από την συνέχεια του διαγωνισµού(άνοιγµα υποφακέλου οικ/ής 
προσφοράς) 
4ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της ατοµικής επιχείρησης 

µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 275/17083/02-06-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς  και αναλυτικά: 
α) Υ.∆. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία δηλώνεται ότι: 1ον) τόσο ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» όσο και η ιδία η ατοµική 
επιχείρηση  δεν βρίσκεται  σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73&74 του Ν. 4412/2016 για τους 
οποίους αποκλείεται ή µπορεί να αποκλεισθεί από τον εν λόγω διαγωνισµό και 2ον) τόσο ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» όσο 
και η ιδία η ατοµική επιχείρηση   πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί 
σύµφωνα µε τα άρθρα 75,76 7 77 του Ν.4412/2016 και 3ον) τόσο ο νόµιµος εκπρόσωπος της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» όσο και η ιδία η ατοµική 
επιχείρηση   τηρούν τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 84 του Ν. 4412/2016 
β) συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016, 
γ)παραστατικό εκπροσώπησης της  ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. 

ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» για την συµµετοχή της στο εν λόγω διαγωνισµό, 
δ)την από 19/06/2017 απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου  για την συµµετοχή  και 

εκπροσώπηση   στο εν λόγω διαγωνισµό, 
ε)βεβαίωση έναρξης εργασιών  και βεβαιώσεις µεταβολών εργασιών φυσικού προσώπου 

επιτηδευµατία εκδοθέντων από τη ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
στ)το αριθ. 483/07-06-2017 πιστοποιητικό του επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς, 
ζ) αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

η) Κλειστό Φάκελο µε την Τεχνική Προσφορά, 
θ)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
α)την µε  αριθ. : 275/17083/02-06-2017 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού  διαγωνισµού για 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» και την µε  αριθµ. 
152/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε 
αριθµ. 11/2017 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 
2017» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη 
χαµηλότερη τιµή,  
β)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, που κρίθηκαν ως παραδεκτές –µε τις 
επισηµάνσεις της Επιτροπής για τον υποφάκελο των ∆ικ/ών συµµετοχής της ατοµικής επιχείρησης µε 
την επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» και  τις επισηµάνσεις της Επιτροπής για τον υποφάκελο 
των ∆ικ/ών συµµετοχής της εταιρείας µε τον µε τον ∆.Τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», 
  προχώρησε στο επόµενο στάδιο του εν λόγω διαγωνισµού, που αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών. 
Η Επιτροπή παρουσία του νοµίµου εκπροσώπου της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», Προσφορών), προχώρησε στον έλεγχο του υποφακέλου των 
Τεχνικών Προσφορών όλων των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθέντων προσφορών , τις οποίες 
αφού έλεγξε και µονόγραψε,  διεπίστωσε τις παρακάτω αναφερόµενες παρατηρήσεις από την αριθ. 
11/2017 Μελέτη  και αναλυτικά.: 
1ον)στις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης  µε την επωνυµία 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» ότι:  
Α)στην προσκοµισθείσα, στον υποφάκελο των τεχνικών προδιαγραφών, από την εταιρεία βεβαίωση 

και συγκεκριµένα στην 2η παράγραφο αυτής αναφέρεται : «…κάποια από τα προσφερόµενα υλικά είναι γνήσια-
αυθεντικά κατασκευασµένα από τις κατασκευάστριες εταιρείες των εκτυπωτών…».  

Β)Εν συνεχεία στη 3η παράγραφο της ιδίας βεβαίωσης αναφέρεται :  «….από τα προσφερόµενα υλικά 
είναι ισοδύναµα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση…» 
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Γ)Τέλος στην 5η παράγραφο της ιδίας βεβαίωσης αναφέρεται :  «….τα υπό προµήθεια είδη είναι 
επώνυµα, αρίστης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στο εµπόριο….» 

2ον) στις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία rethink A.E.B.E. 
ότι: 
A)στην προσκοµισθείσα, στον υποφάκελο των τεχνικών προδιαγραφών,από την εταιρεία βεβαίωση και 

συγκεκριµένα στην 1η παράγραφο αυτής αναφέρεται : «…Βεβαιώνεται ότι τα προσφερόµενα προϊόντα είναι 
ανακατασκευασµένα αναλώσιµα εκτυπωτών(και όχι προϊόντα απλής αναγόµωσης),ισοδύναµα των γνησίων 
προϊόντων που πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές του κάθε µηχανήµατος…».  

B)Εν συνεχεία στη 2η παράγραφο της ιδίας βεβαίωσης αναφέρεται :  «….προέρχοναι από γνήσια 
αναλώσιµα(γνήσιες κασέτες γραφίτη και γνήσια δοχεία µελάνης)και όχι από αναγοµωµένα ή 
ανακατασκευασµένα µεταχειρισµένα  συµβατά αναλώσιµα…» 

3ον)ότι οι  τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της εταιρείας µε τον ∆.Τ. «COSMOS 
COMPUTERS A.E.B.E.» και της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» ήταν πλήρεις και σύµφωνες µε την αριθ.  275/17083/02-06-2017 ∆ιακήρυξη του 
∆ηµάρχου Κεφαλονιάς , 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή και µετά από διαλογική συζήτηση, oµόφωνα αποφάσισε : 
1ον)να ζητηθούν εγγράφως διευκρινίσεις από τις ως άνω αναφερόµενες εταιρείες και για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν,  επί των παραπάνω αναφεροµένων παρατηρήσεων, εντός χρονικού 
διαστήµατος οχτώ(8) ηµερών από την λήψη των εγγράφων, προς αυτές, 
ενηµερώσεων(συµπεριλαµβανοµένης και της ηµέρας αποστολής),  

2ον)τη διακοπή της παρούσης συνεδριάσεως και την συνέχισή της την 3η Ιουλίου 2017, µετά 
την λήξη της τεθείσης χρονικής προθεσµίας για την υποβολή , από τους παραπάνω αναφεροµένους 
συµµετέχοντες, εγγράφων διευκρινίσεων. 

Στις 21/07/2017 και µε τα αριθ. 19339/21-06-2017 & 19340/21-06-2017 & 19341/21-06-2017 
έγγραφά της η Επιτροπή του διαγωνισµού κοινοποίησε στις εταιρείες «Rethink A.E.B.E.» & 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ» & «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», αντιστοίχως, τις ζητούµενες έγγραφες 
διευκρινίσεις, προκειµένου να αποσταλούν οι έγγραφες απαντήσεις των ως άνω αναφεροµένων 
συµµετεχόντων εταιρειών στο διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - 
ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017», 

Στις 26/06/2017 και µε το αριθµ. 19657/26-06-2017 έγγραφό της η ατοµική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» απέστειλε εµπρόθεσµα τις απόψεις της επί των 
αναφεροµένων, στο αριθ. 19340/21-06-2017 έγγραφο,  παρατηρήσεων της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 

Στις 26/06/2017 και µε το αριθµ. 19695/26-06-2017 έγγραφό της η εταιρεία µε την επωνυµία 
«Rethink A.E.B.E.» απέστειλε εµπρόθεσµα τις απόψεις της επί των αναφεροµένων, στο αριθ. 
19339/21-06-2017 έγγραφο,  παρατηρήσεων της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
 

Στις 29/06/2017 και µε το αριθµ. 20186/29-06-2017 έγγραφό της η εταιρεία µε την επωνυµία 
«COSMOS BUSINESS SYSTEMS ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» 
απέστειλε εµπρόθεσµα τις απόψεις της επί των αναφεροµένων, στο αριθ. 19341/21-06-2017 έγγραφο,  
παρατηρήσεων της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µε το αριθ. 20353/30-06-2017 έγγραφο του 
Προέδρου της ενηµέρωσε όλους τους συµµετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισµό για την συνεδρίαση της 
Επιτροπής την 3η Ιουλίου 2017 και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας(αξιολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών και αποσφράγιση υποφακέλου Οικονοµικών Προσφορών). 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή,  την 3η Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ., συνεδρίασε στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, κατόπιν της αριθ.20352/30-06-2017 πρόσκλησης του 
Προέδρου της προέβη στην εξέταση των εγγράφων απαντήσεων των τριών(3) υποψηφίων αναδόχων 
και ως άνω αναφεροµένων, και αναλυτικά: 

� Για την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»  :  
1ον)για τις  παρατηρήσεις στο αριθ. 19340/21-06-2017 έγγραφο επιτροπής, προσκοµίσθηκε το 
αριθ.19657/26-06-2017 έγγραφο, της εν λόγω ατοµικής επιχείρησης. Στην προσκοµισθείσα Υ.∆. και 
αναφορικά µε την 1η παρατήρηση(αριθ. 19340/21-06-2017 έγγραφο της Επιτροπής)δηλώνεται ότι 
«…αναφερόµαστε στα Γνήσια αναλώσιµα που σας προσφέρουµε, δηλαδή στα αναλώσιµα µε α/α 
43,46,48,49,57..» ως εκ τούτου  αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
2ον) για την 2η παρατήρηση (αριθ. 19340/21-06-2017 έγγραφο επιτροπής), στην ίδια Υ.∆.  δηλώνεται 
ότι «…αναφερόµαστε στα ανακατασκευασµένα προσφερόµενα αναλώσιµα, σύµφωνα πάντα µε το 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που καταθέσαµε, όπου αναφέρονται αναλυτικά ποια από τα είδη 
είναι γνήσια ή ανακατασκευασµένα…»και ως εκ τούτου   αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
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3ον)για την 3η παρατήρηση(αριθ. 19340/21-06-2017 έγγραφο επιτροπής), στην ίδια Υ.∆.  δηλώνεται ότι 
«… αναφερόµαστε µόνο στ ανακατασκευασµένα προσφερόµενα αναλώσιµα, και θέλουµε να 
αποσαφηνίσουµε πως το δοχείο του κάθε ανακατασκευασµένου αναλώσιµου δεν έχει χρησιµοποιηθεί 
ξανά σε διαδικασία ανακατασκευής στο παρελθόν (virgin cartridge)..»και ως εκ τούτου  αίρεται η 
συγκεκριµένη παρατήρηση, 

� Για την εταιρεία µε την επωνυµία «Rethink Α.Ε.Β.Ε.»:  
1ον) για τις  παρατηρήσεις στο αριθ. 19339/21-06-2017 έγγραφο επιτροπής, προσκοµίσθηκε το αριθ. 
19695/26-06-2017 έγγραφο της εν λόγω εταιρείας. Στην προσκοµισθείσα Υ.∆. και αναφορικά µε την 1η 
παρατήρηση(αριθ. 19339/21-06-2017 έγγραφο της Επιτροπής) δηλώνεται ότι  «… Στην υποβληθείσα 
στον υποφάκελο Τεχνικών Προδιαγραφών βεβαίωση της εταιρείας µας δηλώνεται αρχικά στην 1η 
παράγραφο,ότι τα προσφερόµενα ανλώσιµα είναι ανακατασκευασµένα αναλώσιµα εκτυπωτών-
ισοδύναµα των γνησίων,είναι δηλαδή αναλώσιµα που έχουν υποστεί ολική ανακασκευή µε 
αντικατάσταση όλων των φθαρµένων µερών τους µε νέα άριστης ποιότητας εφάµιλλης µε τα γνήσια..» 
και ως εκ τούτου αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
2ον) για την 2η παρατήρηση (αριθ. 19339/21-06-2017 έγγραφο επιτροπής), στην ίδια Υ.∆. δηλώνεται ότι 
«..η πρόταση αυτή αναφέρεται στη διαδικασία της ανακατασκευής και συγκεκριµένα στο γεγονός ότι η 
εταιρεία µας χρησιµοποιεί κατά την ανακατασκευή γνήσιες(virgin)κασέτες γραφίτη και γνήσια δοχεία 
µελάνης που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί πάνω από µία φορά στο παρελθόν,γνήσια δηλαδή αναλώσιµα 
τα οποία αποσυναρµολογεί, αξιολογεί και στα οποία τοποθετεί καινούρια εξαρτήµατα(όπως 
OPC,drums,blabes)και αρίστης ποιότητα γραφίτη. ∆εν τίθεται συνεπώς ζήτηµα ασάφειας καθώς στην 
υποβληθείσα Βεβαίωση Τεχνικών Προδιαγραφών δηλώνουµε ότι τα προϊόντα µας προέρχονται από 
γνήσια αναλώσιµα και όχι ότι είναι γνήσια…» και ως εκ τούτου  αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
Επιπρόσθετα στην ίδια Υ.∆. δηλώνεται ότι «… το σύνολο των προσφερόµενων ειδών είναι 
ανακατασκευασµένα αναλώσιµα εκτυπωτών µε µοναδική εξαίρεση τα πέντε είδη: α)KONICA MINOLTA 
TN 116(281.5X 2 TEM), β)KONICA MINOLTA TN 217(biznub 223), γ)PANASONIC KX-FAT 411, 
δ)PANASONIC KX-FAT 88X, ε)KYOCERA TK-6305,που προσφέρονται γνήσια για λόγους µη 
κατάπτωσης της εγγύησης των µηχανηµάτων του ∆ήµου. Επισηµαίνουµε επίσης ότι συµπεριλάβαµε 
την παραπάνω αναφορά  στη διαδικασία ανακατασκευής στην υποβληθείσα βεβαίωση µας, διότι αυτό 
προβλεπόταν από την ΜΕΛΕΤΗ του ∆ήµου Κεφαλονιάς(Αρ.Μελέτης:11/2017,Αρ.Πρωτ.:15718) και 
συγκεκριµένα από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,στην οποία αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι  «Τα 
προσφερόµενα είδη δύνανται να είναι είτε αυθεντικά είτε ανακατασκευασµένα και να προέρχονται από 
γνήσια αναλώσιµα(γνήσιες κασέτες γραφίτη και γνήσια δοχεία µελάνης)και όχι από αναγοµωµένα ή 
ανακατασκευασµένα µεταχειρισµένα συµβατά αναλώσιµα.»…» 

� Για την εταιρεία µε τον δ.τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.» 
1ον) για τις  παρατηρήσεις στο αριθ. 19341/21-06-2017 έγγραφο επιτροπής, προσκοµίσθηκαν(µε το 
αριθ. 20186/29-06-2017 έγγραφο της εν λόγω εταιρείας):  
α) το αριθ. 4224/03-05-2017 πιστοποιητικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, µε 
επισηµασµένη την µε αριθ. ΚΑ∆: 51641200(ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης, & β)το µε αριθ. 
ΑΜΑΕ:16967/01/Β/88/208, θεωρηµένο καταστατικό της επιχείρησης, και στο οποίο είχε επισηµανθεί 
στο άρθρο 4 αυτού (Σκοπός της Εταιρείας):…α)η εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, συσκευών γραφείου, ειδών τηλεφωνίας και γενικότερα ειδών τηλεπικοινωνιών και 
συναφών ειδών καθώς και ανταλλακτικών και αναλωσίµων αυτών., και ως εκ τούτου αίρεται η 
συγκεκριµένη παρατήρηση, 
Στο σηµείο αυτό , η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των προσκοµισθέντων, 
από τις ως άνω αναφερόµενες εταιρείες, εγγράφων απαντήσεων επί των, εγγράφως, ζητηθέντων 
διευκρινίσεων της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , και ως εκ τούτου και τον έλεγχο των τεχνικών 
προδιαγραφών, αποφάσισε οµοφώνως: 
1ον)Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας (αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς) για τους ως 
κάτωθι αναφεροµένους οικονοµικούς φορείς, και αναλυτικά: α) για την εταιρεία µε την επωνυµία 
«Rethink Α.Ε.Β.Ε.», β) για την εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» γ) για την ατοµική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» και δ) για την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»   
Στη συνέχεια η επιτροπή, και για τους ως άνω αναφεροµένους λόγους, προχώρησε στο επόµενο 
στάδιο του διαγωνισµού(άνοιγµα υποφακέλου οικονοµικής προσφοράς) για  τις ως κάτωθι 
αναφερόµενες εταιρείες και αναλυτικά: 
α)για την  ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» ο υποφάκελος  
«Οικονοµική Προσφορά», της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 18781/19-06-2017 
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β)για την  εταιρεία µε την επωνυµία «Rethink Α.Ε.Β.Ε.» ο υποφάκελος  «Οικονοµική Προσφορά», της 
προσφοράς µε αριθ. πρωτ.:18804/19-06-2017 
γ) για την  εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά», της 
προσφοράς µε αριθ. πρωτ.:18832/19-06-2017 
δ)για την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», ο υποφάκελος 
«Οικονοµική Προσφορά», της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.:19250/21-06-2017 
µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους και διεπίστωσε ότι: 
1ον)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» προσέφερε το ποσό 
των 11.606,21€(χωρίς ΦΠΑ) και  14.391,70€(µε ΦΠΑ), µε ποσοστό έκπτωσης 71,18%, 
Σηµειώνεται ότι στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς της εν λόγω ατοµικής επιχείρησης, η 
προσφερόµενη τιµή για  το υπ.  αριθ. 49 υπό προµήθεια είδος(PANASONIC KX-FAT 88X) παρουσίαζε 
απόκλιση(υπέρβαση) από εκείνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 11/2017 Μελέτης ,και 
αναλυτικά ως εξής: η προσφερόµενη τιµή από την εν λόγω ατοµική επιχείρηση ήταν 30,50€ ανά τεµάχιο 
έναντι της αναγραφόµενης, στην αριθ. 11/2017 µελέτη, των 30,00€.  
2ον)η εταιρεία µε την επωνυµία «Rethink Α.Ε.Β.Ε.» φέρεται να προσφέρει το ποσό των 
14.497,00€(χωρίς ΦΠΑ) και  17.976,28€(µε ΦΠΑ),  
Σηµειώνεται ότι στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
α)στο υπ. αριθµ.2 υπό προµήθεια είδος (LEXMARK E 460) ,είχε αναγραφεί λανθασµένα ως σύνολο  το 
ποσό των 365,87€(γινόµενο της ποσότητας των δέκα τεµαχίων χ  την προσφερόµενη τιµή των 
36,59€/ανά τεµάχιο) αντί του ορθού των 365,90€, β) στο υπ. αριθµ.13 υπό προµήθεια είδος(SAMSUNG 
ML – D 111) είχε αναγραφεί λανθασµένα ως σύνολο  το ποσό των 58,54€( γινόµενο της ποσότητας των 
τεσσάρων τεµαχίων χ  την προσφερόµενη τιµή των 14,63€/ανά τεµάχιο)αντί του ορθού των 58,52€, γ) 
στο υπ. αριθµ.14 υπό προµήθεια είδος(ΗΡ 505 Χ) είχε αναγραφεί λανθασµένα ως σύνολο  το ποσό 
των 181,47€(γινόµενο της ποσότητας των τεσσάρων τεµαχίων χ  την προσφερόµενη τιµή των 
45,37€/ανά τεµάχιο) αντί του ορθού των 181,48€,  & δ) στο υπ. αριθµ. 41 υπό προµήθεια 
είδος(LEXMARK F 260) είχε αναγραφεί λανθασµένα ως σύνολο  το ποσό των 57,08€(γινόµενο της 
ποσότητας των τριών τεµαχίων χ  την προσφερόµενη τιµή των 19,03€/ανά τεµάχιο) αντί του ορθού των 
57,09€. 
Οι ως άνω αναφερθείσες διαφοροποιήσεις µεταβάλλουν το αναγραφόµενο(στο έντυπο της οικονοµικής  
προσφοράς της εν λόγω εταιρείας) ποσό(χωρίς ΦΠΑ), και αναλυτικά ως εξής: το ορθό σύνολο της 
προσφοράς της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 14.497,03€(χωρίς ΦΠΑ) και  17.976,31€(µε 
ΦΠΑ) 
3ον) η εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προσέφερε το ποσό των 16.033,90€(χωρίς ΦΠΑ) και 19.882,04€(µε 
ΦΠΑ) , µε ποσοστό έκπτωσης 60,00%, 
Σηµειώνεται ότι στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς της εν λόγω ατοµικής επιχείρησης, η 
προσφερόµενη τιµή για  το υπ.  αριθ. 44 υπό προµήθεια είδος(LEXMARK χ ε 220) παρουσίαζε 
απόκλιση(υπέρβαση) από εκείνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 11/2017 Μελέτης ,και 
αναλυτικά ως εξής: η προσφερόµενη τιµή από την εν λόγω ατοµική επιχείρηση ήταν 59,70€ ανά τεµάχιο 
έναντι της αναγραφόµενης, στην αριθ. 11/2017 µελέτη, των 43,00€ 
4ον) η ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»  προσέφερε το 
ποσό των 11.275,61€(χωρίς ΦΠΑ) και  13.981,76€(µε ΦΠΑ), µε ποσοστό έκπτωσης 72,00%, 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή του διαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη την αριθ. 275/17083/02-06-
2017 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού  διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» , και µετά διαλογική συζήτηση, 
οµοφώνως έκρινε: 
1ον) ως µη παραδεκτή, και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, την οικονοµική προσφορά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «Rethink Α.Ε.Β.Ε.» 
2ον)ως παραδεκτές τις οικονοµικές προσφορές, της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» & της εταιρείας µε την επωνυµία «COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» & της ατοµικής 
επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
α)την µε  αριθ. : 275/17083/02-06-2017 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού  διαγωνισµού για 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» και την µε  αριθµ. 
152/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε 
αριθµ. 11/2017 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 
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2017» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη 
χαµηλότερη τιµή,  
β)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες οικονοµικές προσφορές, που κρίθηκαν ως παραδεκτές 
εκτιµώµενη ότι τόσο το  περιεχόµενό τους όσο  και οι αξιολογούµενες οικονοµικές  προσφορές ήταν 
συµφέρουσες σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιες ή παρεµφερείς προµήθειες 
δ)το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε και συµβάλλει τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, 
ε) το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον  δεν θα µπορεί να 
επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης  από το ποσοστό που επιτυγχάνεται µε τον διαγωνισµό 
στ)το γεγονός ότι µη ανάδειξη αναδόχου θα δηµιουργούσε σοβαρότατα προβλήµατα στην εν γένει 
λειτουργία του ∆ήµου µας , 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1.Την  ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - 
ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. 
ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 72,00% επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 11/2017 Μελέτης και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 13.981.76€ 
έναντι ποσοστού έκπτωσης71,18%(συνολική προσφορά µε ΦΠΑ: 14.391,70€) της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»   και έναντι  ποσοστού έκπτωσης 
60,00%( συνολική προσφορά µε ΦΠΑ: 19.882,04€)της εταιρείας µε την επωνυµία «COSMOS 
BUSINESS SYSTEMS ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε πέντε (5) αντίγραφα 

Αργοστόλι 03/07/2017 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ_______ 

                                                          
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O  Α/ Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση στο σύνολό   του,  του  παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017  » 
β) Την  ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για 
το έτος 2017  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», η οποία 
προσέφερε  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 72,00% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 11/2017 
Μελέτης και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 13.981,76 € . 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν: Γάκης Μιχαήλ –Ανουσάκης Νικόλαος –
Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Μοσχονάς Αλέξανδρος- Γκισγκίνης Νικόλαος και Μιχαλάτος 
Θεόφιλος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   152/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 129/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων  διεξαγωγής (Α∆Α: 
Ω4ΒΓΩΕ5-6Ρ4  ). 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 19251/21-06-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 19251/21-06-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017  » προϋπολογισµού 49.934,61  
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
 
2. Κηρύττει  προσωρινό  Ανάδοχο   για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 
2017  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε  το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 72,00% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 11/2017 Μελέτης και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 13.981.76€ έναντι ποσοστού έκπτωσης71,18%(συνολική προσφορά µε ΦΠΑ: 
14.391,70€) της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»   και έναντι  
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ποσοστού έκπτωσης 60,00%( συνολική προσφορά µε ΦΠΑ: 19.882,04€)της εταιρείας µε την επωνυµία 
«COSMOS BUSINESS SYSTEMS ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» 
 
3. H παρούσα  απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες εκτός του προσωρινά Αναδόχου. 
4.  Στην συνέχεια  καλείται ο προσωρινά  ανάδοχος«ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» , να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα  δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 
75, 76 και 77σύµφωνα µε το άρθρο 11 της αρίθ. 275/17083/2-06-2017 ∆ιακήρυξης  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 
4412/2016  
  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

O  ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ   

Α/ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                              Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                             
                                                                                                               Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                        
                                                                                                             Ανουσάκης Νικόλαος       
                                                                                                                     Γάκης Μιχαήλ                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                 Μοσχονάς Αλέξανδρος   
                                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                  
  Μιχαλάτος Θεόφιλος  

 


