ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 71/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 5495/24-3-17 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3.
4. Καββαδάς Θωµάς
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για καθορισµό όρων διακήρυξης εκµίσθωσης του
χώρου του αποκαταστηµένου ΧΑ∆Α ∆.Κ. Λευκάδας µε σκοπό την κοπή προς εκµετάλλευση του
αυτοφυούς χόρτου.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την αριθ. 115/2017 απόφασή του το ∆.Σ. Λευκάδας αποφάσισε την εκµίσθωση του
χώρου του αποκαταστηµένου ΧΑ∆Α ∆.Κ. Λευκάδας µε σκοπό την κοπή προς εκµετάλλευση του
αυτοφυούς χόρτου επειδή υπήρξαν σχετικά αιτήµατα από ιδιώτες.
Η εκµίσθωση γίνεται µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 Ν. 3463/2006
και του Π.∆. 270/81.
Εισηγούµαι στην Ο.Ε. τους όρους διακήρυξης της σχετικής δηµοπρασίας ως εξής :
«∆ηµοπρασία φανερή , πλειοδοτική και προφορική για την εκµίσθωση του αποκαταστηµένου
ΧΑ∆Α ∆.Κ. Λευκάδας ,για το τρέχον έτος µε αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκµετάλλευση του
αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).
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1) Τόπος και τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η ∆ηµοπρασία είναι πλειοδοτική , φανερή , προφορική και θα διεξαχθεί στα γραφεία του
∆ήµου Λευκάδας – ∆ιοικητήριο (αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η του µηνός Απριλίου, έτους 2017
ηµέρα Τρίτη, µε ώρα λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών την 11:30 και λήξη της δηµοπρασίας
την 12:00.
Τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας - Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 300,00€
2 Στοιχεία ακινήτου
Το ακίνητο βρίσκεται στην ∆.Κ. Λευκάδας στη θέση παλιές αλυκές και αφορά την έκταση του
αποκαταστηµένου ΧΑ∆Α , στο χώρο του οποίου φύεται το προς εκµετάλλευση χόρτο .
3) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στην δηµοπρασία, είναι τα παρακάτω:
1.-∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας και υπεύθυνη ∆ήλωση των ενδιαφεροµένων περί του ότι
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
2.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
ταµείου Π. και ∆. σε ποσοστό 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς ,δηλαδή 30,00€.
3.- Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης της
δηµοπρασίας και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην αρµόδια επιτροπή και
να προσκοµίσει σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση νόµιµα θεωρηµένη .
Κάθε ενδιαφερόµενος θα συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη
θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καταθέτοντας στην επιτροπή του διαγωνισµού
αντίγραφο δελτίου ταυτότητας , ΑΦΜ και υπεύθυνη δήλωση περί του ότι αποδέχεται τον ορισµό του
ως εγγυητή σχετικά .
Εάν ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλλει,
επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Προκειµένου για Α.Ε πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας, στο οποίο να
αποφασίζετε η
συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του
διαγωνισµού.
β. Προκειµένου περί άλλων Ν.Π πρακτικό που θα αποφασίζετε η συµµετοχή στην
δηµοπρασία και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συµµετέχει στην διαδικασία της δηµοπρασίας.
4) Υποχρεώσεις µισθωτή
Οι δαπάνες κοπής και συλλογής καθώς και κάθε απαιτούµενη εργασία για την απόδοση του
χώρου στην πρότερη κατάσταση βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή ο οποίος είναι υπεύθυνος και
υπόχρεος για κάθε τυχόν ζηµία που προκύψει στο ακίνητο ή στις εγκαταστάσεις από τις ανωτέρω
δραστηριότητες.
Ο µισθωτής υποχρεούται να ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας για
κάθε εργασία που θα εκτελεί και συγκεκριµένα πριν και µετά την κοπή , συλλογή και δέσιµο του
χόρτου ούτως ώστε να ελέγχεται ο χώρος για τυχόν φθορές από τις εργασίες αυτές.
Επίσης έλεγχος θα γίνει και κατά την λήξη της σύµβασης και την παράδοση του χώρου στις
αρµόδιες υπηρεσίας του ∆ήµου. Τυχόν φθορές στο ακίνητο από τις ως άνω εργασίες θα
αποκαθίστανται από τον µισθωτή µε υπόδειξη και επίβλεψη των υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας και
σε περίπτωση άρνησης του αυτές θα του καταλογίζονται. Το καταλογισθέν χρηµατικό ποσό θα
βεβαιώνεται στα ταµεία του ∆ήµου Λευκάδας σε βάρος του µισθωτή.
5) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει
αντίστοιχη αρµοδιότητα.
Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγµατική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το προς διάθεση χόρτο.
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6) Προθεσµία καταβολής του Τιµήµατος
Το τίµηµα καταβάλετε σε µία δόση αµέσως µετά την επικύρωση
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και πριν την υπογραφή της σύµβασης .
7) Σύµβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή
εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Η Μίσθωση του χώρου ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει την 30 Νοεµβρίου
2017.
8) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε ευθύνη των υπηρεσιών του ∆ήµου στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου µας .
9) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται :
1) οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης .
2) Κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη
διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και εγγυητής αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης σε διάρκεια δέκα (10) ηµερών ( άρθρο 7)
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης.
Στις περιπτώσεις (β & γ) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν
ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου που
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας
προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.
10) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών ∆ήµου Λευκάδας,
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ∆ιεύθυνση Αντ.Τζεβελέκη –∆ιοικητήριο Τηλέφωνο 2645360563 FAX
2645360586
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
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:
Τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση του χώρου του αποκαταστηµένου ΧΑ∆Α
∆.Κ. Λευκάδας, µε σκοπό την κοπή προς εκµετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
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Ηµεροµηνία δηµοπράτησης ορίζεται η 11η του µηνός Απριλίου, έτους 2017 ηµέρα Τρίτη, µε
ώρα λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών την 11:30 και λήξη της δηµοπρασίας την 12:00.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 70/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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