ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 150
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 14643/8-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Πολίτης Σπυρίδων
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι ∆.Σ., κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Πολίτης
Σπυρίδων προσήλθαν πριν τη συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Κοντογεώργης Ηλίας, Κατωπόδη
Ευανθία, Σταµατέλου ∆ήµητρα απεχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος
ου
απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απεχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1
της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13ης/15
Συνεδρίασης του ∆ηµ.
Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ.. για τροποποίηση της από 17/12/1999 σύµβασης παραχώρησης της χρήσης και εκµετάλλευσης του
τουριστικού λιµένα Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος ∆ήµου
.
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Στη συνέχεια η κα Μαυρέτα Καρύδη δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθαν εις γνώση µου τα αριθ' 25612/2014 και αριθ'10486/21/5/2015 έγγραφα του τµήµατος συµβάσεων
και ελέγχου Τουριστικών λιµένων της ∆ιεύθυνσης χωροταξικού σχεδιασµού και υποδοµών
∆ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών

της Γενικής

Ναυτιλίας και Τουρισµού, στα

οποία µεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του νόµου 3852/2010, µε τον οποίο οι ∆ήµοι υπεισήλθαν στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
συµβάσεων κατασκευής, παραχώρησης και εκµετάλλευσης τουριστικών λιµένων που είχαν καταρτισθεί από
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και σε συνέχεια ο ∆ήµος Λευκάδας είναι υπόχρεος για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την από 17-12-1999 σύµβαση παραχώρησης που είχε συναφθεί µεταξύ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Βάσει του άρθρου 10 αυτής, ο ∆ήµος
Λευκάδας υποχρεούται να εκδώσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ποσού
τουλάχιστον 15.721,16 ευρώ, που αντιστοιχεί στο αντάλλαγµα του τρέχοντος έτους δεδοµένου ότι η εγγυητική
επιστολή που είχε κατατεθεί στην άνω υπηρεσία του τµήµατος συµβάσεων και ελέγχου Τουριστικών λιµένων
από την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας επιστράφηκε όταν άλλαξε ο φορέας διαχείρισης.
Επιπλέον προσκοµίστηκε εγγυητική επιστολή ,διότι η µη προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής αποτελεί
παράβαση όρου της σύµβασης και δύναται να οδηγήσει σε καταγγελία της σύµβασης από πλευράς Ελληνικού
∆ηµοσίου, σε εφαρµογή του άρθρου 13.
Περαιτέρω διασαφηνίζεται ότι για να προχωρήσει η ως άνω υπηρεσία στην έκδοση των απαιτούµενων αδειών
για τη λειτουργία της µαρίνας Λευκάδας θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση της από 17-12-1999 σύµβασης
παραχώρησης, ως προς τους όρους της ασφάλισης και της ενσωµάτωσης των διαµορφωµένων µε την 11-82006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 803/∆'/18-9-2006) έργων της µαρίνας. Συγκεκριµένα Θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση από το ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας δυνάµει της οποίας θα εξουσιοδοτείται ο νόµιµος εκπρόσωπος του
∆ήµου Λευκάδας ο οποίος θα συνυπογράψει µετά του εκπροσώπου του Ελληνικού ∆ηµοσίου τους όρους
τροποποίησης της από 17-12-1999 σύµβασης η οποία θα περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού
εγγράφου και η οποία θα περιέχει τα εξής:
Αφενός µεν
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού..
Αφετέρου δε, ο ∆ήµος Λευκάδας (ΑΦΜ 997916281) νοµίµως εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Λευκάδας
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος και για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας, νόµιµα
εξουσιοδοτηµένος µε την υπ'αριθ... απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ'.....Πράξη της ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα ∆/νης Περιφέρειας...όπου είναι
καταχωρηµένη .... η απόφασή του.
Αφου έλαβαν υπόψη:
1.Τις διατάξεις του ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α'11-10-2004) αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού.
2.Τις διατάξεις του Π.∆ 112/2014 (ΦΕΚ179/29-8-2014)Οργανισµός Υπουργείου Τουρισµού.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆ 24/2015(ΦΕΚ 20/Α'/27-01-2015) <<Σύσταση και µετονοµασία
Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων>>
4.Το

Π.∆

25/2015(ΦΕΚ

21/Α'27-01-2015)<<∆ιορισµός

Αντιπροέδρου

της

Κυβέρνησης

,Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών>>.
5.Την Υ5/27.01.2015(ΦΕΚ 21Α'/27.1.2015) <<∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και
Υφυπουργών>>.
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6Την Υ99/20.02.2015 (ΦΕΚ 299/Β'/27.02.2015) Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
7.Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α'/7-6-2010)για τη <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης>> και ιδίως του άρθρου 238,παρ.2.
8.Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ του ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α'/19-7-1993)περί δηµιουργίας και λειτουργίας
τουριστικών λιµένων,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.Την µε αριθ. Τ/2346/13/5/1998 (ΦΕΚ 377/∆'/3-6-1998) Υπουργική Απόφαση περί χωροθέτησης τουριστικού
λιµένα στη θέση <<Αλυκές>> Νοτιοδυτικά της πόλης της Λευκάδας, Ν.Λευκάδας, όπως τροποποιήθηκε µε την
αριθµ.9946/11-8-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 803/∆'18-9-2006),
10.Την απο 17-12-1999 σύµβαση παραχώρησης της χρήσης και εκµετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού
λιµένα Λευκάδας στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας.
Την µε αριθ......απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας,που εγκρίθηκε µε την αριθ.
......πράξη της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης και ∆/νσης ∆ιοίκησης Περιφέρειας........
Συµφώνησαν και έκαναν απο κοινού δεκτές τις ακόλουθες τροποποιήσεις της από 17-12-1999, σύµβασης
παραχώρησης της χρήσης και εκµετάλλευσης του τουριστικού λιµένα Λευκάδας.
1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. α του άρθρου 1 της από 17-12-1999 σύµβασης παραχώρησης που
τιτλοφορείται <<αντικείµενο σύµβασης>>,....<<Η δυναµικότητα

του τουριστικού λιµένα είναι (482) θέσεις

ελλιµενισµού >> τροποποιείται ως εξής <<Η δυναµικότητα του τουριστικού λιµένα είναι εξακόσιες εννιά (609)
θέσεις ελλιµενισµού>>.
2Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 2 της απο 17-12-1999 σύµβασης παραχώρησης προστίθεται το εξής: Το
σύνολο των θαλάσσιων και χερσαίων έργων του τουριστικού λιµένα Λευκάδας περιγράφονται στην παρούσα
σύµβαση και στις υπ'αριθµ.9946/11-8-2006 Υπουργικές Αποφάσεις χωροθέτησης και τροποποίησης
χωροθέτησης αντίστοιχα,του τουριστικού λιµένα Λευκάδας και αποτυπώνονται στα συνοδά των ανωτέρω
αποφάσεων τοπογραφικά διαγράµµατα.
Τα εµβαδά των νοµίµως υφισταµένων χερσαίων εγκταστάσεων της µαρίνας,όπως έχουν αδειοδοτηθεί µε τις
σχτικές οικοδοµικές άδειες,δύνανται να καλύπτουν τα µέγιστα οριζόµενα ανά Ο.Τ στην µε αριθµ.Τ/2346/13-51998 (ΦΕΚ 377/∆'/3-6-1998) Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης του τουριστικού λιµένα Λευκάδας>>.
3. Το

άρθρο

11

της

απο

17-12-1999

σύµβασης

παραχώρησης

που

τιτλοφορείται

<<Ασφάλειες>>,αντικαθίσταται ως εξής:
α.Ο φορέας διαχείρισης η ο µισθωτής του τουριστικού λιµένα υποχρεούται να ασφαλίσει την αστική ευθύνη του
έναντι κάθε τρίτου,καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.Ως
τρίτοι θεωρούνται και οι πλοιοκτήτες των ελλιµενιζοµένων στον τουριστικό λιµένα τουριστικών σκαφών.
Το ∆ηµόσιο,ως κύριος του τουριστικού λιµένα, δεν θα έχει καµία συµµετοχή στην κάλυψη οποιασδήποτε
ζηµιάς.
β.Ο φορέας διαχείρισης η ο µισθωτής του τουριστικού λιµένα συνάπτει τα ανωτέρω ασφαλιστήρια µε δική του
ευθύνη και επ'ονόµατι του Ελληνικού ∆ηµοσίου και διατηρεί τις ασφαλίσεις σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της
παραχώρησης.
γ.Με το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτεται και η ευθύνη του προστήσαντος ('αρθρο 922 του ΑΚ).
δ.Αντίγραφα των εν λόγω ασφαλιστηρίων συµβολαίων υποβάλλονται στη ∆/νση χωροταξικού σχεδιασµού και
υποδοµών εντός προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερών,απο την υπογραφή της παρούσας.Ανανεώσεις των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων πρέπει να γίνονται εµπρόθεσµα και αντίγραφά τους θα πρέπει να κατατίθενται
στη ∆/νση χωροταξικού σχεδιασµού και υποδοµών.
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ε.Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου σε έργα και εγκαταστάσεις που έχουν ασφαλιστεί και ο
κίνδυνος αυτός συµπεριλαµβάνεται στις ασφαλιστικές καλύψεις- η ασφαλιστική αποζηµίωση θα εισπράττεται
απο τον φορέα διαχείρισης,ο οποίος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζηµία εντός προθεσµίας που θα
συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών,κατόπιν εκτιµήσεως των ειδικών συνθηκών.Σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας αυτής,το ∆ηµόσιο έχει κατα του φορέα διαχείρισης απαίτηση ίση µε την
ασφαλιστική αποζηµίωση την οποία αυτός εισέπραξε η θα εισέπραττε εάν επιδείκνυε την οφειλόµενη κατά τις
περιστάσεις επιµέλεια.Το ∆ηµόσιο µπορεί να επιδιώξει την απαίτηση του αυτή κατά τις διατάξεις δηµοσίων
εσόδων.
Επιπλέον ,το ∆ηµόσιο διατηρεί ακέραιες τις αξιώσεις του κατά του φορέα διαχείρισης για τυχόν µη
καλυπτόµενο απο την ασφάλεια η την εγγύηση κίνδυνο,καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση.
5.Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της από 17-12-1999 σύµβασης παραχώρησης της χρήσης και
εκµετάλλευσης της ζώνης τουριστικού λιµένα Λευκάδας.
Προς τούτο
Εισηγούµαι περαιτέρω, να εισαχθεί το παρόν θέµα άµεσα για συζήτηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου
Λευκάδας και αφενός να τροποποιηθούν τα ως άνω άρθρα όπως ανωτέρω αναλυτικά περιέγραψα και
αφετέρου να χορηγηθεί εξουσιοδότηση και νοµιµοποίηση στον ∆ήµαρχο Λευκάδας να υπογράψει την
τροποποίηση της από 17-12-1999 σύµβασης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι επτά (27)
ψήφους, αποφασίζει:

Α. Τις ακόλουθες τροποποιήσεις της από 17-12-1999, σύµβασης παραχώρησης της χρήσης και
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τρίτοι θεωρούνται και οι πλοιοκτήτες των ελλιµενιζοµένων στον τουριστικό λιµένα τουριστικών σκαφών.
Το ∆ηµόσιο,ως κύριος του τουριστικού λιµένα, δεν θα έχει καµία συµµετοχή στην κάλυψη οποιασδήποτε
ζηµιάς.
β.Ο φορέας διαχείρισης η ο µισθωτής του τουριστικού λιµένα συνάπτει τα ανωτέρω ασφαλιστήρια µε δική του
ευθύνη και επ'ονόµατι του Ελληνικού ∆ηµοσίου και διατηρεί τις ασφαλίσεις σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της
παραχώρησης.
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γ.Με το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτεται και η ευθύνη του προστήσαντος ('αρθρο 922 του ΑΚ).
δ.Αντίγραφα των εν λόγω ασφαλιστηρίων συµβολαίων υποβάλλονται στη ∆/νση χωροταξικού σχεδιασµού και
υποδοµών εντός προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερών,απο την υπογραφή της παρούσας.Ανανεώσεις των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων πρέπει να γίνονται εµπρόθεσµα και αντίγραφά τους θα πρέπει να κατατίθενται
στη ∆/νση χωροταξικού σχεδιασµού και υποδοµών.
ε.Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου σε έργα και εγκαταστάσεις που έχουν ασφαλιστεί και ο
κίνδυνος αυτός συµπεριλαµβάνεται στις ασφαλιστικές καλύψεις- η ασφαλιστική αποζηµίωση θα εισπράττεται
απο τον φορέα διαχείρισης,ο οποίος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζηµία εντός προθεσµίας που θα
συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλοµένων µερών,κατόπιν εκτιµήσεως των ειδικών συνθηκών.Σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας αυτής,το ∆ηµόσιο έχει κατα του φορέα διαχείρισης απαίτηση ίση µε την
ασφαλιστική αποζηµίωση την οποία αυτός εισέπραξε η θα εισέπραττε εάν επιδείκνυε την οφειλόµενη κατά τις
περιστάσεις επιµέλεια.Το ∆ηµόσιο µπορεί να επιδιώξει την απαίτηση του αυτή κατά τις διατάξεις δηµοσίων
εσόδων.
Επιπλέον ,το ∆ηµόσιο διατηρεί ακέραιες τις αξιώσεις του κατά του φορέα διαχείρισης για τυχόν µη
καλυπτόµενο απο την ασφάλεια η την εγγύηση κίνδυνο,καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της από 17-12-1999 σύµβασης παραχώρησης της χρήσης και
εκµετάλλευσης της ζώνης τουριστικού λιµένα Λευκάδας.

Β. χορηγεί εξουσιοδότηση και νοµιµοποίηση στον ∆ήµαρχο Λευκάδας κο Κων/νο ∆ρακονταειδή να υπογράψει
την τροποποίηση της από 17-12-1999 σύµβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 150/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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