Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:133/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 2η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.18544/28.6.2013 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Σκιαδά Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.20-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για
επικύρωση πρακτικού της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού και
παραλίας.
Εισηγ:Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος Δήμου
O Eσηγητής αναφέρει:
“Την 26/06/2013. κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής
του άρθρου 1 του ΠΔ 271/81 για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων
αιγιαλού και παραλίας, σε συνέχεια των με αριθ. 83 & 119/2013 απoφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με τις οποίες καταρτίστηκαν οι όροι
διακήρυξης , αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:
Δ.Κ. Λευκάδας
1. Περιοχή Μύλοι-Γύρα-Κάστρο.
1Μία (01) θέση περιοχή αποκλειστικά για θαλάσσια μέσα αναψυχής και
ειδικότερα για το άθλημα της αετοσανίδας εκτάσεως 2000 τ.μ. (100 μέτρων μήκους
επί 20 μέτρων πλάτους σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2127/11.07.2011 έγγραφο του
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος περί « Καθορισμού Όρων και Προϋποθέσεων
Διενέργειας Καινοφανούς Θαλασσίου Μέσου Αναψυχής Αετοσανίδα για εκμίσθωση
– Ατομική Αναψυχή» επί του αιγιαλού και της παραλίας σε συνέχεια του θαλασσίου

διαδρόμου που θα ορίσει η Λιμενική αρχή , με κατώτατο μίσθωμα 2 ,00 € το τ.μ.
( κατώτατο μίσθωμα για τα 2000 τ.μ. 4.000 € ) για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής για το άθλημα της αετοσανίδας (kitesurf). Η ακριβής οριοθέτηση της
θέσης θα γίνει σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή.
Τελικός πλειοδότης ο Στράτος Χρήστος του Ιωάννη τελική προσφορά 4.000 €
2Μία θέση «ΚΑΣΤΡΟ» 80 Μ2 με κατώτατο μίσθωμα 960€ για τοποθέτηση
ομπρελών ξαπλωστρών.
Τελικός πλειοδότης η Γουρνάκη Ιωάννα του Ανδρέα με τελική προσφορά
960,00€
Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων
1.Περιοχή Πευκούλια.
Ένα (01) Τμήμα Α 80 τ.μ. με κατώτατο μίσθωμα 960 € για τοποθέτηση ομπρελών
- ξαπλωστρών
Δεν προσήλθε κανείς .
Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου
2.Περιοχή Καβαλικευτά.
Ένα τμήμα 30 Μ2 με κατώτατο μίσθωμα 360€ για τοποθέτηση ομπρελών
ξαπλωστρών.
Δεν προσήλθε κανείς.
Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου
1.Περιοχή Επισκόπου
Ένα (01) τμήμα Α 30 τ.μ. με κατώτατο μίσθωμα 360 € για τοποθέτηση
ομπρελών .
Τελικός πλειοδότης ο Σάντας Χαρίλαος του Δημητρίου με τελική προσφορά
360,00€
Δ.Ε. Ελλομένου
Δ.Κ. Νυδριού.
Θέση: ΩΝΑΣΗ 20 Μ2 (10Χ2) με κατώτατο μίσθωμα 560 € για τοποθέτηση
ομπρελών ξαπλωστρών.
Τελική πλειοδότης η Βερυκίου Ευστρατούλα του Δημητρίου με τελική προσφορά
560,00€
Θέση: ΚΑΒΟΣ ΜΠΟΛΕΙΚΑ 20 τ.μ. (10Χ2) με κατώτατο μίσθωμα 560 €
για
τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών.
Τελική πλειοδότης η Βερυκίου Ευστρατουλα του Δημητρίου με τελική προσφορά
560,00€
Θέση: ΜΠΟΛΕΙΚΑ 10 τ.μ. (5Χ2) με κατώτατο μίσθωμα 280 € για τοποθέτηση
ομπρελών ξαπλωστρών
Τελικός πλειοδότης ο Καββαδάς Ευστάθιος του Νικολάου με τελική προσφορά
280,00€.
Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμων

Θέση:ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 12 Μ2 (12Χ1)με κατώτατο μίσθωμα 336 € για
τοποθέτηση ξαπλωστρών ομπρελών.
Τελικός δικαιούχος ο Ρεκατσίνας Ευάγγελος του Άγγελου με τελική
προσφορά 336,00€.
Θέση :ΑΧΙΛΛΕΑ ΘΕΙΑΚΟΥ 20 Μ2 (20Χ1) με κατώτατο μίσθωμα 560 €
τοποθέτηση ξαπλωστρών ομπρελών.
Δεν προσήλθε κανείς

για

Θέση : ΑΡΜΕΝΟ 40 τ.μ. (20Χ2) με κατώτατο μίσθωμα 1.120 €
για
τοποθέτηση ξαπλωστρών ομπρελών.
Τελικός πλειοδότης ο Καρτάνος Μαρίνος του Κων/νου με τελική προσφορά
1.120,00€
7.Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου
Θέση: ΔΕΣΙΜΙ 12 Μ2 (12Χ1) με κατώτατο μίσθωμα 336 € για
εκμετάλλευση ξαπλωστρών ομπρελών.
Τελικός πλειοδότης ο Πάλμος Σπυρίδων του Πάνου με τελική προσφορά
336,00€.
Δ.Ε. Απολλωνίων
2.Τοπικές Κοινότητες Αθανίου - Δραγάνου
1.Περιοχή Πόρτο Κατσίκι
Ένα (01) τμήμα 120 Μ2 (60 Χ 2) με κατώτατο μίσθωμα 15.000 €
Τελική πλειοδότης η Κουζίδη Ευρυδίκη του Αντωνίου με τελική προσφορά
15.200,00€
3.Περιοχή Γιαλός
Τέσσερα (04) τμήματα 90 Μ2 (45 Χ2) με κατώτατο μίσθωμα 1.800 €. Τα
τμήματα αυτά θα είναι 2 δεξιά και 2 αριστερά του σημείου καθόδου με το 1 ο τμήμα να
ξεκινά νότια (πλευρά εγγρεμνών) .
Τελικοί πλειοδότες :
1ο τμήμα Κορφιάτης Ζώης του Φωτίου με τελική προσφορά 1.800 ,00€
2ο τμήμα Μελά Αικατερίνη του Γεωργίου με τελική προσφορά 1.800,00 €
3ο τμήμα Μελά Ανδρομάχη του Βασιλείου με τελική προσφορά 2.800,00€
4ο τμήμα Μελετιάδης Μιχάλης του Κων/νου με τελική προσφορά 3.000,00 €
4.Τοπική Κοινότητα Κοντάραινας
1.Περιοχή Αγιοφίλι
Ένα (01) τμήμα 120 Μ2 (30 Χ 4) με κατώτατο μίσθωμα 2.400€ για τοποθέτηση
ομπρελών ξαπλωστρών.
Τελικός πλειοδότης ο Αρβανίτης Αντώνιος του Παύλου με τελική προσφορά
2.600,00€ .
Συνολικά υπήρξε ενδιαφέρον για τις 15 από τις 17 θέσεις .
Υποβλήθηκε μία ένσταση από τους Αγγελο Καβαδδά, Σέρβο Μιχάλη κ.λπ.,η οποία
τίθεται σε γνώση της επιτροπής και αφορά στην θέση «Μύλοι – Γύρα – Κάστρο» για τα
θαλάσσια μέσα αναψυχής και ειδικότερα για το άθλημα της αετοσανίδας ,σχετικά με την
περίληψη της διακήρυξης η οποία δημοσιεύτηκε και στην τοπική εφημερίδα και στην
οποία δεν αναγραφόνταν ότι οι προς δημοπράτηση θέσεις , αφορούσαν εκτός από
ομπρέλες και ξαπλώστρες και θαλάσσια μέσα.

Για τις λοιπές θέσεις δεν υπήρξαν ενστάσεις.
Παρακαλείται η Ο.Ε. να επικυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (λαμβάνοντας
υπόψιν της την ανωτέρω ένσταση σχετικά με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής) για να
ενημερωθεί σχετικά η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας και να εκδοθούν τα σχετικά
μισθωτήρια σε εκτέλεση της με αριθ. Δ 10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.03.2013 ΚΥΑ “.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να επικυρώσει το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, εκτός του
τμήματος που αφορά στη θέση «Μύλοι – Γύρα – Κάστρο», για τους λόγους που
αναφέρονται στην ένσταση αλλά και γιατί δεν έχει οριοθετηθεί από την Επιτροπή που
ορίζει η Λιμενική Αρχή, ο θαλάσσιος διάδρομος και κατ' επέκταση το τμήμα του
αιγιαλού και της παραλίας , όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
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

1.Δέχεται την ένσταση των Αγγελου Καβαδδά, Σέρβου Μιχάλη κ.λπ,
ενδιαφερομένων, για τη θέση «Μύλοι – Γύρα – Κάστρο», για θαλάσσια μέσα,για τους
λόγους που αναφέρονται σε αυτή και δεν επικυρώνει το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας την 26-6-013, για το συγκεκριμένο τμήμα.
2.Θα προβεί σε εκ νέου δημοπράτηση του τμήματος στη θέση «Μύλοι – Γύρα –
Κάστρο», για θαλάσσια μέσα, όταν οριοθετηθεί από την Επιτροπή που ορίζει η
Λιμενική Αρχή, ο θαλάσσιος διάδρομος και κατ' επέκταση το τμήμα του αιγιαλού και
της παραλίας , όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
3.Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 26-6-013, για τα
υπόλοιπα τμήματα του αιγιαλού και της παραλίας, ως έχουν στην παραπάνω
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 133/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

