Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:17/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:162/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
10734/15.6.2012 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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.17-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την επικύρωση των πρακτικών
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού
και παραλίας, στη περιοχή ΚΑΘΙΣΜΑ.
Εισηγητ: κ.Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι :
«Την 12/06/2012., 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 της με αριθ. 141/2012 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης ,
αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:

Δ.Κ. Λευκάδας έγινε η δημοπράτηση των εξής τμημάτων αιγιαλού και παραλίας στην
Τ.Κ. Καλαμιτσίου ,περιοχή
«ΚΑΘΙΣΜΑ»
1 – Για το Α τμήμα ανάδοχος αναδείχτηκε ο Γράψας Γεώργιος του Ηλία με τελική
προσφορά 21.100 €.
_2 – Για το Β τμήμα της παραλίας ανάδοχος αναδείχτηκε οι Α. Βλάχου & ΣΙΑ Ε.Ε. με
τελική προσφορά 12.500 €
_3 _ Για το Γ τμήμα ανάδοχος αναδείχθηκε ο Θεοχάρης Νίκανδρος του Βασιλείου με
τελική προσφορά 10.000€
_4 _ Για το Δ τμήμα ανάδοχος αναδείχθηκε ο Καράμπαλης Βασίλειος του Γεωργίου
με τελική προσφορά 7.500€.
Η έκταση του κάθε τμήματος είναι 500 τ.μ. με διαστάσεις 20 χ 25 βάση του σχετικού
τοπογραφικού διαγράμματος που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα των όρων
διακύρηξης της δημοπρασίας
Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία δεκαεπτά (5) συμμετέχοντες.
Στην υπηρεσία μας, υποβλήθηκε η από 13-6-12 ενσταση του Κων/νου Βεργίνη
του Γεωργίου η οποία έλαβε αρ.πρ. 15433/13-6-12, στην οποία αναφέρεται ότι
πρέπει να γίνει ακύρωση της διαδικασίας της ανωτέρω δημοπρασίας και των
αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτή και αιτείται τη διενέργειά της εκ' νέου
θεωρώντας ότι επετράπη μη νόμιμα η συμμετοχή συγκεκριμένων ιδιωτών στη
δημοπρασία, κατά παράβαση του άρθρου 13 της διακήρυξης.
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλείτε η Οικονομική Επιτροπή, για την
κατακύρωση του δημοπρασίας, και να αναθέσει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω
ενέργειες, για την υπογραφή της σύμβασης”.

Στη παρούσα Συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο κος Βεργίνης Κων/νος, ο οποίος
κατέθεσε και προφορικά την ενστασή του.
Στη συνέχεια ο εισηγητής κ.Αγγελος Πολίτης , διάβασε στην Επιτροπή την ένσταση
του κ.Βεργίνη Κων/νου.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής , απάντησε στην ένσταση του
κ.Βεργίνη σχετικά με
το άρθρο 13 της διακήρυξης , αναφέροντας ότι ο
συγκεκριμένος ιδιώτης για τον οποίο και έχει καταθέσει την ένστασή του, έχει
εξοφλήσει σχετικό πρόστιμο που του επεβλήθη για παράβαση που αναφέρεται στο
προαναφερθέν άρθρο της διακήρυξης και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει λόγος για μή
συμμετοχή του στη δημοπρασία την 12-6-12.
Στο σημείο αυτό ο κος Μπραντζουκάκης Νίκος, μέλος της Επιτροπής ανέφερε ότι
ίσως να χρειάζεται κάποια διόρθωση στο άρθρο 13 της διακήρυξης, ώστε να είναι πιο
ξεκάθαρο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-την παραπάνω ένσταση του κ.Βεργίνη Κων/νου
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Με επτά (7) ψήφους υπέρ και δύο (2) παρών των κ.Μπραντζουκάκη .Νικου και
Μαργέλη Γεώργιου
την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας την 12-6-12 και την κατακύρωση της
ως έχει στη παραπάνω εισήγηση.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

