Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 18/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 131/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 6η του
µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
11994/02.05.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Καρτάνος Ιωάννης
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Μαργέλης Γεώργιος
2. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
3. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο ΤΗΣ Η.∆. : της αριθ.18-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τροποποίηση της αριθµ. 118/14
απόφασής της σχετικά µε την τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την µίσθωση
τµηµάτων παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας.
Εισηγητής : Ρόκκος Στυλιανός , Αντιδήµαρχος
Ο κ. Ρόκκος Στυλιανός , Αντιδήµαρχος , εισηγούµενος το θέµα στην Ο.Ε. διάβασε
την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής :
«Με την αριθµ. 118/14 απόφαση της Ο.Ε. καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την
µίσθωση τµηµάτων πλατείας παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας για παιδικά παιχνίδια
καρουζέλ.
Έχοντας, όµως, υπόψη µας το µε αριθ. πρωτ. 17449/2014 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµιµότητα της παραχώρησης των
χώρων που πρόκειται να παραχωρηθούν για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών
συµπληρώνουµε το άρθρο 6 της µε αριθ. 118 απόφασής µας «Περί όρων διακήρυξης
για την µίσθωση τµηµάτων πλατείας παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας για παιδικά παιχνίδια
– καρουζέλ ως εξής :
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Επίσης ο τελικός πλειοδότης θα πρέπει να συµµορφωθεί άµεσα µε την
κείµενη νοµοθεσία προκειµένου να αποκτήσει έγκαιρα άδεια λειτουργίας της
εγκατάστασής , πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητάς του , σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο Π.∆. 12/2005 , του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 , του άρθρου 29
παρ.1 Ν. 3377/05 , τα άρθρα 80 & 81 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός κ Κοινοτικός
Κώδικας).
Ο τελικός πλειοδότης θα φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν µη
συµµόρφωση του µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί αδειοδότησής του αλλά
και τυχόν κυρώσεις που ήθελε του επιβληθούν από την διενέργεια ελέγχων των
αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών».
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την τροποποίηση της αρίθµ. 118/14 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά µε τους όρους
διακήρυξης για την µίσθωση τµηµάτων πλατείας παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας για
παιδικά παιχνίδια -καρουζέλ, ως προς το άρθρο 6, το οποίο διαµορφώνεται ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 6
«Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε 10 ηµέρες από τη κοινοποίηση σ’
αυτόν της απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας, να προσέλθει
για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής άδειας χρήσης και πριν της υπογραφής
αυτής να καταβάλλει στο ∆ήµο. Λευκάδας ολόκληρο το µίσθωµα, διαφορετικά η
εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση,
ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος του και θα ευθύνεται για τη µικρότερη
διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τη προηγούµενη δηµοπρασία.
Επίσης ο τελικός πλειοδότης θα πρέπει να συµµορφωθεί άµεσα µε την κείµενη
νοµοθεσία προκειµένου να αποκτήσει έγκαιρα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασής ,
πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητάς του , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Π.∆. 12/2005 , του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 , του άρθρου 29 παρ.1 Ν. 3377/05 , τα
άρθρα 80 & 81 του Ν. 3463/2006 ∆ηµοτικός κ Κοινοτικός Κώδικας .
Ο τελικός πλειοδότης θα φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν µη συµµόρφωσή του
µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί αδειοδότησής του αλλά και τυχόν
κυρώσεις που ήθελε του επιβληθούν από την διενέργεια ελέγχων των αρµοδίων
οργάνων και υπηρεσιών».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 118/14 απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 131/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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