Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:17/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:119/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 12η του µήνα
Iουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.15617/7.6.2013
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».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα -Μακρή Αικατ.
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ EKTOΣ Η.∆. : της αριθ.17-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,
για
τροποποίηση της αρ.83/13
απόφασής της σχετικά µε τον “καθορισµό των όρων διακήρυξης για την
εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας για τις ∆/Ε ΛευκάδαςΑπολλωνίων-Ελλοµένου.
Εισηγ:κ.Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος ∆ήµου
O Eσηγητής αναφέρει:
“Με την αριθ: 120/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίσθηκαν τα
τµήµατα αιγιαλού & παραλίας τα οποία θα διατεθούν σε τρίτους µε δηµοπράτηση και
τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελλοµένου ,
Λευκάδας , Απολλωνίων.
Επίσης µε το αριθ. 01/2013 πρακτικό της επιτροπής που συστήθηκε µε την
αριθ. 120/2013 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας προτείνονται τα τµήµατα του αιγιαλού
που θα δηµοπρατηθούν για οµπρέλες-ξαπλώστρες και θαλάσσια µέσα αναψυχής το
έτος 2013.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010(ΦΕΚ.87/2010
τ.Α) στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι και η κατάρτιση των όρων
για την διεξαγωγή των δηµοπρασιών. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας έλαβε
την µε αριθ. 83/2013 απόφαση σχετικά µε κατάρτιση των όρων για δηµοπρασία
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Π.∆.270/81.

Όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ µε αριθ.πρωτ.. ∆10β1075164/2439ΕΞ2013 ,
άρθρο 10 η Κτηµατική Υπηρεσία Λευκάδας µε το αριθ. πρωτ. 2698/Φ1128/2013
έγγραφό της
δεν συµφωνεί µε το κατώτατο µίσθωµα στην περιοχή των
«Εγκρεµνών» καθώς και µε την δηµοπράτηση τριών θέσεων στο «Λιµάνι Βασιλικής»
επειδή , σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο δεν υπάρχουν 100 µ απόσταση από την
προηγούµενη παραχώρηση καθώς επίσης επισηµαίνει δυο ακόµη θέµατα σχετικά µε
την περιοχή «Μύλοι» και δυο θέσεις στην ∆.Ε. Ελλοµένου.
Για το λόγω αυτό και δεδοµένου ότι η διαδικασία για την δηµοπράτηση των χώρων
αιγιαλού & παραλίας µε σκοπό την τοποθέτηση οµπρελών & καθισµάτων έχει
καθυστερήσει λόγω του ότι η σχετική ΚΥΑ εκδόθηκε 2.5.2013
Ε ι σ η γ ο υ µ α ι την τροποποίηση της µε αριθ. 83/2013 απόφασης
της Ο.Ε. ως εξής:
1. εξαιρώντας από την διαδικασία των προς δηµοπράτηση χώρων την περιοχή των
«Εγκρεµνών» και του λιµανιού της Βασιλικής ,
2.να αλλάξει ο τίτλος στην θέση Μύλοι και να ορισθεί η θέση ως «Γύρα – Αι
Γιάννης» . Η θέση «Κάθισµα» δεν υπάρχει στην απόφαση καθώς επίσης εκδόθηκαν
οι ορθοφωτοχάρτες για την ∆.Ε. Ελλοµένου , όπως ορίζει το σχετικό έγγραφο της
Κτηµατικής Υπηρεσίας .
3.Να παραµείνει η ηµεροµηνία για την δηµοπράτηση των υπόλοιπων θέσεων,
όπως προβλέπεται στην 83/2013 απόφαση Ο.Ε. , η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 στις
ήδη ορισθείσες ώρες' .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
τροποποίηση της 83/13 απόφασής της καθορισµός των όρων διακήρυξης για
την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας για τις ∆/Ε ΛευκάδαςΑπολλωνίων-Ελλοµένου, όπως αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την τροποποίηση της µε αριθ. 83/2013 απόφασης της Ο.Ε. ως εξής:
1. εξαιρώντας από την διαδικασία των προς δηµοπράτηση χώρων την περιοχή των
«Εγκρεµνών» και του λιµανιού της Βασιλικής ,
2.να αλλάξει ο τίτλος στην θέση Μύλοι και να ορισθεί η θέση ως «Γύρα – Αι
Γιάννης» .
3.Να παραµείνει η ηµεροµηνία για την δηµοπράτηση των υπόλοιπων θέσεων,
όπως προβλέπεται στην 83/2013 απόφαση Ο.Ε. , η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 στις
ήδη ορισθείσες ώρες, µε τους ίδιους όρους που εγκρίθηκαν στην 83/13 απόφασή
της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 119/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

