ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 178/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 18476/3.7.14
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο της Η.∆. : της αριθ.22/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας της 1/7/2014 για την
εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας ∆.Ε. Λευκάδας & Απολλωνίων.
Εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
“Την 01/07/2014 κατά τη διεξαχθείσα δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του
άρθρου 1 του Π∆ 271/81 για την εκµίσθωση των παραχωρούµενων χώρων αιγιαλού
και παραλίας, σε συνέχεια της µε αριθ. 155 /2014 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης,
αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:
Για την ∆.Ε. Λευκάδας :
∆.Κ. Λευκάδας
1. Περιοχή Μύλοι-Γύρα-Κάστρο.
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Μία (01) θέση στην περιοχή Γυράπετρα 100 τ.µ. τελικός πλειοδότης η Γουρνάκη
Ιωάννα φυσικό πρόσωπο µε ΑΦΜ 102254582, µε τελική προσφορά 1.500 € για
τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών,
Μία θέση για Καντίνα µέχρι 30 τ.µ. στην περιοχή Κάστρο µε κατώτατο µίσθωµα
1.000 €, δεν υπήρξε ενδιαφερόµενος
Μία θέση για Καντίνα µέχρι 30 τ.µ. στην περιοχή Γυράπετρα µε κατώτατο µίσθωµα
1.000 €, δεν υπήρξε ενδιαφερόµενος
Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων
.Περιοχή Πευκούλια.
Μία θέση για Καντίνα µέχρι 30 τ.µ. στην περιοχή Πευκούλια µε κατώτατο µίσθωµα
800 €, δεν υπήρξε ενδιαφερόµενος .
Τοπική Κοινότητα Καλαµιτσίου
Περιοχή Καβαλικευτά.
Ένα τµήµα 30 τ.µ µε κατώτατο µίσθωµα 360 € για τοποθέτηση οµπρελών
ξαπλωστρών, δεν υπήρξε ενδιαφερόµενος.

Στην ∆.Ε. Απολλωνίων προτείνεται η δηµοπράτηση των εξής τµηµάτων αιγιαλού
και παραλίας
Τοπικές Κοινότητες Αθανίου
Περιοχή Εγγρεµνοί
Για την Α΄ θέση 90 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο Ροµποτής Κων/νος του Ξεν. φυσικό
πρόσωπο µε ΑΦΜ 047232557, µε τελική προσφορά 1.800€
Για την Β΄ θέση 90 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο Καραβάις Σπυρίδων του Γεωργ.
φυσικό πρόσωπο µε ΑΦΜ 046824798, µε τελική προσφορά 2.200€
Για την Γ θέση 90 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο Καραβίας Σπυρίδων του Γεωργ.
φυσικό πρόσωπό µε ΑΦΜ 046824798, µε τελική προσφορά 2.100€
Για τη ∆ θέση 90 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο Ντζιφέρης Ιωάννης του Ηλία, φυσικό
πρόσωπο µε ΑΦΜ 065018340, µε τελική προσφορά 1.800€
4.Περιοχή Εγκρεµνοί
Μία θέση για καντίνα µέχρι 30 τ.µ. κοντά στο σηµείο καθόδου και σε ακριβή χώρο
που θα υποδειχθεί από το ∆ήµο µε κατώτατο µίσθωµα 1.000€, δεν υπήρξε
ενδιαφερόµενος.

Υπήρξαν συνολικά πέντε (05) ενδιαφερόµενοι .
Υποβλήθηκε δε µία ένσταση από τον Νικηφόρο Ροµποτή του ∆ηµοσθ.
επειδή η επιτροπή δεν έκανε δεκτά τα δικαιολογητικά του εγγυητή του και συνεπώς
δεν έλαβε µέρος στην δηµοπρασία, λόγω του ότι δεν προσκόµισε µέσα στο
προβλεπόµενο χρονικό όριο ,δηλαδή ώρα 11:00 τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Καλώ την Ο.Ε. να λάβει γνώση και να εξετάσει την ένσταση σχετικά .
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Εισηγούµαι στην Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας όπως , αφού εξεταστεί η
ένσταση που υπεβλήθη, να προχωρήσουµε στην κατακύρωση του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας, ως ανωτέρω.”

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας της 1/7/2014 για την
εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας ∆.Ε. Λευκάδας & Απολλωνίων, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Την απόρριψη της ένστασης του κ. Νικηφόρου Ροµποτή του ∆ηµοσθένη,
σύµφωνα µε την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών, η οποία δεν έκανε δεκτά τα
δικαιολογητικά του εγγυητή του και συνεπώς δεν έλαβε µέρος στην δηµοπρασία ,
λόγω του ότι δεν προσκόµισε µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό όριο ,δηλαδή ώρα
11:00 τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 178/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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