ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 142/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 11908/12-6-15 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος (αναπληρωµατικός) *
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. των παρατάξεων της
µειοψηφίας, κ. Σκληρός Φίλιππος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη, σε
επίσηµη αποστολή δηµοτικής αντιπροσωπείας στη Κίνα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 12ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού
παραλίας ∆.Ε. Λευκάδας - Απολλωνίων - Ελλοµένου - για τοποθέτηση οµπρελλών – ξαπλωστρών
- θαλάσσιων µέσων αναψυχής.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος τµήµατος εσόδων Οικ. Υπηρεσίας ∆. Λευκάδας

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Κατά την διεξαχθείσα δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας για την
τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών - θαλασσίων µέσων αναψυχής καντινών ( αριθ. 121/2015
απόφαση της Ο.Ε.) που έγινε την Τρίτη 09.06.2015 προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα :
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∆.Κ. Λευκάδας
1. Περιοχή Μύλοι-Γύρα-Κάστρο.
Μία (01) θέση στην περιοχή Γύρα 80 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.760€ για τοποθέτηση
οµπρελών ξαπλωστρών τελικός πλειοδότης η Γουρνάκη Ιωάννα του Ανδρέα µε 1.810,00€
Μία θέση στην περιοχή «ΚΑΣΤΡΟ» 80 Μ2 µε κατώτατο µίσθωµα 1.200€ για τοποθέτηση
οµπρελών ξαπλωστρών τελικός πλειοδότης η Γουρνάκη Ιωάννα του Ανδρέα µε 1.250,00€
Μία θέση για Καντίνα στην περιοχή ΚΑΣΤΡΟ µε κατώτατο µίσθωµα 1.000 € και σε ακριβή χώρο που
θα υποδειχθεί από το ∆ήµο
∆εν προσήλθε κανείς
Μία θέση για Καντίνα στην περιοχή Γυράπετρα µε κατώτατο µίσθωµα 1.000€ και σε ακριβή χώρο
που θα υποδειχθεί από το ∆ήµο
∆εν προσήλθε κανείς
Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων
1.Περιοχή Πευκούλια.
Μια θέση 80 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 960 € για τοποθέτηση οµπρελών - ξαπλωστρών ,
τελικός πλειοδότης η Γιαννουλάτου Νικολέτα του Νικολάου 1.010,00€
Μία θέση για καντίνα µε κατώτατο µίσθωµα 800€ . ∆εν προσήλθε κανείς.
Τοπική Κοινότητα Καλαµιτσίου
2.Περιοχή Καβαλικευτά.
Ένα τµήµα 30 Μ2 µε κατώτατο µίσθωµα 360€ για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών. ∆εν
προήλθε κανείς .
Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου
1.Περιοχή Επισκόπου
Τµήµα Α 30 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 400 € για τοποθέτηση οµπρελών . Τελικός
πλειοδότης ο Σάντας Χαρίλαος του ∆ηµητρίου 450,00€.
Θέση Μαγγανά έµπροσθεν ξενοδοχείου Γαλήνη 05 τ.µ. ΠΟΣΤΟ για Θ.Μ.Α. 400,00€ .
Τελικός πλειοδότης ο Θερµός Νικόλαος του Σπυρίδωνος 400,00€
∆.Ε. Ελλοµένου
∆.Κ. Νυδριού.
Θέση : Κάβος 40 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.350 € για θαλάσσια µέσα αναψυχής . Τελικός
πλειοδότης ο Καββαδάς Γεώργιος του Χρυσοστ. 1.350,00€
Θέση: Σούδα Κατσέλη 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια
Τελικός πλειοδότης ο Πάλµος ∆ιονύσιος του Σπυρ. 400,00€

µέσα αναψυχής .

Θέση Μπολέικα πλησίον χειµάρρου 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µέσα
αναψυχής . Τελικός πλειοδότης ο Κούρτης Αθανάσιος του Γεωργίου 400,00€.
Τοπική Κοινότητα Πλατυστόµων
Θέση : Βόρεια Λιµάνι Περιγιαλίου 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µέσα
αναψυχής . Τελικός πλειοδότης η Αραβανή Ουρανία του Θεοδ. 400,00€
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7.Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου
Θέση: ∆εσίµι 12 Μ2 µε κατώτατο µίσθωµα 400 € για εκµετάλλευση ξαπλωστρών οµπρελών. Τελικός
πλειοδότης ο Πάλµος Σπυρίδων του Πάνου 450,00€
Θέση : ∆εσίµι 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής . Τελικός πλειοδότης
ο Πάλµος Σπυρίδων του Πάνου 400,00€
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
Θέση : Γαζή Ελευθερίου 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής. Τελικός
πλειοδότης ο Κατωπόδης Βασίλειος του Θεοφ. 400,00€
Τοπική Κοινότητα Βλυχού
Θέση Καρνάγιο 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής. ∆εν προσήλθε
κανείς.
Θέση Ξέρα 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µές αναψυχής. ∆εν προσήλθε κανείς.
Τοπική Κοινότητα Χαραδιάτικων
Θέση Στενό 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής . Τελικός πλειοδότης
ο Μορις Κέλβιν του Αντ. 400,00€
Τοπική Κοινότητα Πόρου
Θέση Ρούδα 10 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 350€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής . Τελικός πλειοδότης
ο Ζαµπάτης Ζώης του Λάµπρου 400,00€
∆.Ε. Απολλωνίων
2.Τοπικές Κοινότητες Αθανίου - ∆ραγάνου
2.Περιοχή Γιαλός
∆ηµοπρατηθήκαν 4 τµήµατα 90 τ.µ. έκαστο (45 Χ2) µε κατώτατο µίσθωµα 2.000 €.
Στο Α Τµήµα τελικός πλειοδότης η Κορφιάτη Αννα Μαρία του Μαριαν 2.100 ,00€
Στο Β Τµήµα τελικός πλειοδότης ο Μελάς Παναγιώτης του Νικολάου 2.100€
Στο Γ Τµήµα τελικός πλειοδότης ο Παγκράτης Ιωάννης του Κων/νου 2.100€
Στο ∆ Τµήµα. ∆εν προσήλθε κανείς .
3.Περιοχή Εγγρεµνοί
∆ηµοπρατηθήκαν 3 τµήµατα 90 Μ2 (45 Χ2) µε κατώτατο µίσθωµα 2.000 €.
Στο Α Τµήµα τελικός πλειοδότης η Ροµποτή Ελένη του Σοφοκλή 2.100€
Στο Β Τµήµα τελικός πλειοδότης οι Ροµποτή Ελένη και Καραβίας Σπυρίδων 2.100€
Στο Γ Τµήµα τελικός πλειοδότης ο Καραβίας Σπυρίδων του Γεωργίου 2.100€
4.Τοπική Κοινότητα Βασιλικής – Πόντης
Θέση Αξόπετρα – Πόντη 25 τ.µ. κατώτατο µίσθωµα 800€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής . Τελικός
πλειοδότης ο Μπελεγρίνος Παναγιώτης του Παύλου 850,00€ .
5.Τοπική Κοινότητα Κοντάραινας
1.Περιοχή Αγιοφίλι
Τµήµα 120 (30χ 4) µε κατώτατο µίσθωµα 2.500€ για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών. Τελικός
πλειοδότης ο Καββαδίας Βασίλειος του Σπυρίδωνος 12.800,00€
Κατατέθηκαν ενστάσεις ( αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται)
Α) από τους Ροµποτή Νικόλαο του Νικολάου , Κορφιάτη Αννα Μαρία και Μελετιάδη Μιχαήλ µε το
σκεπτικό ότι δεν θα έπρεπε να δηµοπρατηθούν θέσεις στο Γιαλό Αθανίου έµπροσθεν των χώρων
που οι ανωτέρω έχουν ενοικιάσει από την ΕΤΑ∆ .Α.Ε.
Β) από τους Σπυρίδωνα Καραβία του Γεωργίου και Κωνσταντίνου Ροµποτή του Ξενοφώντα
επειδή όπως υποστηρίζουν η ∆ θέση στην περιοχή Εγγρεµνών που δεν δηµοπρατήθηκε , επειδή
δεν συµφώνησε η Κτηµατική Υπηρεσία , δεν προσδιορίζεται επακριβώς και τους δηµιουργεί σύγχυση.
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Εισηγούµαι στην Ο.Ε. την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας όπως αναλυτικά
αναφέρεται παραπάνω προκειµένου να συνταχθούν και υπογραφούν οι σχετικές συµβάσεις.
Σχετικά µε τις ενστάσεις προτείνω την απόρριψή τους µε το σκεπτικό ότι :
Α) Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β’ ΕΞ2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης , σύµφωνα µε την οποία παραχωρείται στο ∆ήµο µας
η απλή χρήση των υπαγόµενων στα διοικητικά του όρια αιγιαλών και παραλιών και ειδικότερα στο
άρθρο 10 προβλέπεται ότι πριν από την δηµοσίευση της διακήρυξης αποστέλλεται στην Κτηµατική
Υπηρεσία σχέδιο της προκήρυξης της δηµοπρασίας µαζί µε τα σχετικά για κάθε θέση τοπογραφικά
διαγράµµατα.
Η υπηρεσία µας µε το αριθ. 8631/11.05.2015έγγραφο διαβίβασε στην Κτηµατική Υπηρεσία
την µε αριθ. 96/2014 απόφαση του ∆.Σ. στην οποία αναλυτικά αναφέρονται οι θέσεις και οι όροι
παραχώρησης αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας.
Επίσης την 14.05.2015 µε το αριθ. πρωτ. 9042 η υπηρεσία µας απέστειλε και σχέδιο
διακήρυξης της δηµοπρασίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Η Κτηµατική υπηρεσία µε το αριθ. Π∆∆ΠΠ∆Ε. /ΑΓΛΕΥ 605/25.05.2015 έγγραφό της
απέστειλε στην υπηρεσία µας υποδείξεις και τροποποιήσεις επί του σχεδίου της προκήρυξης , τις
οποίες συµπεριλάβαµε στην µε αριθ. 121/2015 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά µε την κατάρτιση των
όρων διακήρυξης .
Σύµφωνα µε το Ν. 2971/2001 και το άρθρο 9 της ανωτέρω ΚΥΑ απ ευθείας παραχωρήσεις
αιγιαλού παραλίας ¨παρέχονται κατά προτεραιότητα σε όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις ,
κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς του κοινόχρηστο
χώρο . Στο «Γιαλό» Αθανίου δεν υπάρχουν εγκατεστηµένες επιχειρήσεις του προηγούµενου άρθρου
και συνεπώς δεν µπορεί να παραχωρηθεί απ ευθείας χώρος αιγιαλού.
Σχετικά µε την οριοθέτηση των θέσεων στην θέση «Εγκρεµνοί» σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµος µας
συµπεριέλαβε στην διακήρυξη τα τµήµατα όπως αυτά µας στάλθηκαν µε το ανωτέρω σχετικό
έγγραφο , από την Κτηµατική Υπηρεσία , όπου επίσης είχε υποβληθεί το σχετικό τοπογραφικό
διάγραµµα αντίγραφο του οποίου ζητήθηκε από τους ενιστάµενους πολλές φορές πριν την
δηµοπρασία και τους παράχθηκαν σχετικές πληροφορίες πριν και κατά την διάρκεια της
δηµοπρασίας.
Επίσης στην ανωτέρω απόφαση του ∆.Σ. αναφέρονται αναλυτικά όλες οι
λεπτοµέρειες και χρήσεις κάθε συγκεκριµένης θέσης.
Β) Όλοι οι ανωτέρω ενιστάµενοι εκτός του κ Μελετιάδη , συµµετείχαν στην διαδικασία της
δηµοπρασίας υποβάλλοντας στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας και αποδέχονται
αυτούς ανεπιφύλακτα.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα, αποφασίζει:
Την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού
παραλίας για την τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών - θαλασσίων µέσων αναψυχής καντινών,
που διεξήχθη την Τρίτη 09.06.2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Απορρίπτει τις ενστάσεις για τους λόγους που αναφέρονται στη εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 142/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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