Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:35/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:295/2012
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30498/23.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ νθηώ (8) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3)Γαδήο Αλαζηάζηνο
4) άληα-Μαθξή Αηθ.
5) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο
7) Γαβξίιεο Γεκήηξεο
8)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΔ
Πεληεζπίηεο Νίθνο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
Σάληα Δπηπρία, Υπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
3ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.35-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα κίζζσζε
ηδησηηθήο έθηαζεο ζηε πεξηνρή Μύηηθα Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ηε θάιπςε
αλαγθώλ ύδξεπζεο ησλ λεζηώλ Καιάκνπ θαη Καζηνύ.
Δηζεγεη:θ.Αγγεινο Πνιίηεο-ππάιιεινο Γήκνπ
Ο Δηζεγεηήο αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“Σύκθσλα κε ηελ αξηζ. 392/2012 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ν Γήκνο καο έρεη αλάγθε
λα κηζζώζεη ζηελ πεξηνρή Μύηηθα Αηη/λίαο αθίλεην ππό ηελ κνξθή αγξνηεκαρίνπ ,
γηα ηελ ιεηηνπξγία γεώηξεζεο θαη αληιηνζηαζίνπ πξνο εμππεξέηεζε ησλ πδξεπηηθώλ
αλαγθώλ ησλ λήζσλ Καιάκνπ θαη Καζηνύ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Σύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ Π.Γ./ηνο 270/81, γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ από ην
Γήκν, απαηηείηαη δεκνπξαζία, ε νπνία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο, νη όξνη δε ηεο
δεκνπξαζίαο θαζνξίδνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Δηζεγνύκαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία”.
Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ηηο δ’μεηο ηνπ Π.Γ.270/81 θαζώο θαη ηελ κε αξηζ. 392 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. Λεπθάδαο

-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθσλα απνθαζίδεη
Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή
Μύηηθα Αηη/λίαο , πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία γεώηξεζεο θαη
αληιηνζηαζίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ λεζηώλ Καιάκνπ θαη
Καζηνύ, σο εμήο:
1) Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ-κηζζώκαηνο
Τν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Μύηηθα Αηη/λίαο
, λα έρεη έθηαζε από 40 σο 60 η.κ.Μ2, λα κελ είλαη βξαρώδεο θαη λα έρεη εύθνιε
πξόζβαζε ζε δξόκν. Ωο αλώηαην εηήζην κίζζσκα θαζνξίδεηαη ην πνζό ησλ 2.000 €
εηεζίσο .
2) Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο:
Α. Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο
θαηαηίζεληαη ζην Γήκν θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη ζηελ
επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί
ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε,
εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ
ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε αμηνιόγεζεο, καδί
κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ
θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. Σηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο απηήλ
κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
πξώηεο θάζεο. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην
νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ
εγγπεηή.
3) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
4) ύκβαζε
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο

δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο
δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη
επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από
απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε
ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
5) Γηάξθεηα Μίζζσζεο
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε
(05) ρξόληα κε δπλαηόηεηα
παξάηαζεο επί πιένλ πέληε (05) ρξόληα κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ, εθόζνλ απηό θξηζεί
αλαγθαίν από ηνλ Γήκν.
6) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο
Τν εηήζην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε 2 δόζεηο , θάζε εμάκελν.
7) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία, απηώλ πνπ ηα αθίλεηά ηνπο
θξίζεθαλ θαηάιιεια είλαη ηα παξαθάησ:
Α. Δγγπεηηθή επηζηνιή γηα ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ην
άξζξν 3 παξ.3 ηνπ ΠΓ 270/81. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα απνηειεί πνζνζηό
δέθα επί ηνηο εθαηόλ (10%) ηνπ νξίνπ αλώηεξεο πξνζθνξάο, ηνύηνπ ππνινγηδόκελνπ
πξνθεηκέλνπ κελ γηα ρξόλν κηθξόηεξν ηνπ έηνπο γηα νιόθιεξν ην ρξόλν ηεο
κίζζσζεο, πξνθεηκέλνπ δε γηα ρξόλν κεγαιύηεξν ηνπ έηνπο, ελόο έηνπο ηνπιάρηζηνλ.
Β. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα.
Γ.Υπεύζπλε Γήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη
απνδέρεηαη απηνύο αλεπηθύιαθηα.
8) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ,
ηηο ππέξ απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε,
πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε
απνδεκίσζε.
9) Κξαηήζεηο
Τν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο.
10) Λήμε κίζζσζεο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζηνλ
ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
11) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε
Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή
απαγνξεύεηαη απνιύησ

12) Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε επζύλε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαζώο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ. Αιηδίαο Γήκνπ
Ξεξνκέξνπ Αηη/λίαο .
13) Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ
παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ κεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο
ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο
ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε
θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ
ηειεπηαίνπ κεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο
νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε
απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ
δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο,
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο,
δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία
πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
14) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
Γήκνπ Λεπθάδαο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο Γηεύζπλζε Αλη.Τδεβειέθε –
Γηνηθεηήξην Τειέθσλν 2645360563 FAX 2645360586
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο
ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε“.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 295/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

