ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 94/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του έτους
2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 5491/22-3-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Καρφάκη Μαριάννα
4
5 Σέρβος Κων/νος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας για την
εκµίσθωση αδιάθετων τµηµάτων αιγιαλού παραλίας ∆.Ε. Λευκάδας-Απολλωνίων-Ελλοµένου, για τοποθέτηση
οµπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων µέσων αναψυχής – καντινών έτους 2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.∆. 270/81
2. Την υπ΄αριθ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (1636Β) ΚΥΑ
3. Την υπ΄αριθ. 77/2019 απόφαση της Ο.Ε.
4. Το γεγονός ότι κατά την διεξαχθείσα δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας για την
τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών - θαλασσίων µέσων αναψυχής καντινών (αριθ. 77/2019 απόφαση της
Ο.Ε.) που έγινε την Τρίτη 26.03.2019 προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα :
∆.Κ. Λευκάδας
● 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
∆.Ε. Ελλοµένου
∆.Κ. Νυδριού.
Θέση : Κάβος 15 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.000,00 € για θαλάσσια µέσα αναψυχής .
∆εν προσήλθε κανείς
Θέση: Σούδα Κατσέλη 15 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.000,00€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής .
∆εν προσήλθε κανείς.
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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 Πόρου
Θέση Ρούδα 15 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 800,00€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής . ∆εν προσήλθε κανείς

∆.Ε. Απολλωνίων
Τοπική Κοινότητα Αθανίου
1.Περιοχή «Γιαλός»
1α. Τµήµα 200 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών . ∆εν προσήλθε κανείς
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα η δηµοπρασία απέβη άγονη και
Εισηγούµαστε
1. Κηρύσσουµε την δηµοπρασία άγονη.
2. Την µη επαναδηµοπράτηση από το ∆ήµο Λευκάδας των θέσεων για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον
αφού σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (1636Β) οι ∆ήµοι θα πρέπει
να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας όσο και τις κατόπιν δηµοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης
ου
εντός του 1 τριµήνου εκάστου έτους.
η
Από την 1 Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από
τις Π∆ και ΑΓ ∆ηµόσιας Περιουσίας.»
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:
1. Κηρύσσει την δηµοπρασία για την εκµίσθωση αδιάθετων τµηµάτων αιγιαλού παραλίας ∆.Ε. ΛευκάδαςΑπολλωνίων-Ελλοµένου, για τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων µέσων αναψυχής – καντινών
έτους 2019 που έγινε την Τρίτη 26.03.2019, άγονη.
2. Την µη επαναδηµοπράτηση από το ∆ήµο Λευκάδας των θέσεων για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον
αφού σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (1636Β) οι ∆ήµοι θα πρέπει
να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας όσο και τις κατόπιν δηµοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης
ου
εντός του 1 τριµήνου εκάστου έτους.
η
Από την 1 Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από
τις Π∆ και ΑΓ ∆ηµόσιας Περιουσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 94/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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