ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 54/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 15 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4442/10-3-17 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Καββαδάς Θωµάς
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό όρων διακήρυξης για την µίσθωση τµηµάτων πλατείας
παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας για παιδικά παιχνίδια – καρουζέλ.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε την αριθ. 167/2016 απόφαση του ∆.Σ. ο ∆ήµος µας προτίθεται να προβεί στην
ενοικίαση τεσσάρων (4) τµηµάτων της πλατείας της παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας µε την διαδικασία της
δηµοπρασίας προκειµένου οι ανάδοχοι να αναπτύξουν παιδικά παιχνίδια – καρουζέλ κ.λ.π. για το
έτος 2017
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Π.∆./τος 270/81, για τη µίσθωση ακινήτων από το ∆ήµο, απαιτείται
δηµοπρασία, οι όροι δε της δηµοπρασίας καθορίζονται από την Οικονοµική Επιτροπή.
Θέτω υπόψη σχέδιο των όρων της διακήρυξης.

Η Οικονοµική επιτροπή αφού λάβει υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του Π.∆.270/81 , την µε
αριθ. 167/2016 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας καθώς και την µε αριθ. 33/2016 απόφαση της
επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, προτείνεται να αποφασίσει τον καθορισµό των
όρων διακήρυξης για δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική µε σκοπό την παραχώρηση,
τεσσάρων (04) ανεξαρτήτων τµηµάτων στην πλατεία της παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας , όπως οι
χώροι αυτοί αποτυπώνονται σε τοπογραφικό σκαρίφηµα που συνέταξε ο µηχανικός του
∆ήµου Λευκάδας Θωµάς Βουκελάτος και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος που περιγράφεται
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παρακάτω και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν σχετικό
ενδιαφέρον.
Α) Το ετήσιο µίσθωµα (τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας) ορίζεται στο ποσό των 15,00 € ανά τ.µ.
δηλαδή, 2.700,00 € για το Α τµήµα (180 τ.µ.) 2.250,00 € για το Β τµήµα (150 τ.µ.) , 1.511,25 € για το
Γ τµήµα ( 100 τ.µ.), και 450 ,00€ για το ∆ τµήµα (30 τ.µ.) το οποίο θα καταβάλλεται εφ’ άπαξ πριν την
σύνταξη του συµφωνητικού .
Β. Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Αντ.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο Λευκάδας στις 6 Απριλίου
2017 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 10:00 πµ έως 10:30 π.µ. για την κατάθεση των δικαιολογητικών στην
αρµόδια επιτροπή.
Το κάθε τµήµα θα δηµοπρατείται ανεξάρτητα .
Για το Α τµήµα ώρα έναρξης 10:30 και λήξη δηµοπρασίας η 11:00 .
για το Β τµήµα ώρα έναρξης 11:05 και λήξη δηµοπρασίας η 11:30.
για το Γ τµήµα ώρα έναρξης 11:35 και λήξη της δηµοπρασίας η 12:00 και
για το ∆ τµήµα ώρα έναρξης 12:05 και λήξη της δηµοπρασίας 12:30
Ο τελικός πλειοδότης κάθε τµήµατος δεν θα µπορεί να συµµετάσχει στην δηµοπράτηση επόµενου
τµήµατος .
Η εγγυητική επιστολή, η οποία θα είναι ανεξάρτητη για κάθε τµήµα, θα µπορεί να κατατεθεί και πριν
την έναρξη της κάθε δηµοπρασίας.
Σε περίπτωση επανάληψης της δηµοπρασίας (άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης) δεν ισχύει ο
περιορισµός της προσφοράς για µόνο ένα τµήµα από τον κάθε τυχόν πλειοδότη.
Γ. Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται κατά την παραπάνω
ορισθείσα ηµέρα και ώρα. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης ώρας στην
διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δηµοπρασίας και
πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετέχει στην δηµοπρασία, επειδή
δεν πληρεί τους προβλεπόµενους όρους από την διακήρυξη αναγράφεται στα πρακτικά, σύµφωνα µε
τους παρακάτω όρους:
΄Αρθρο 1
Η εκµίσθωση ακινήτου θα αφορά µόνο την χρησιµοποίησή του ως χώρος τοποθέτησης και
λειτουργίας παιδικών παιχνιδιών ή καρουζέλ ή τροχοπέδιλων.
Η µίσθωση θα αφορά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή του συµφωνητικού έως 31.09.2017
.
Το συνολικό εµβαδόν της πλατείας είναι 3.230 τ.µ. . Θεωρώντας εσωτερικό της πλατείας µερικά
µέτρα από την περίµετρο ( πέντε έως δέκα) η έκταση ( του εσωτερικού) είναι µεγαλύτερη από 1.100
τ.µ. (1.100 τ.µ. είναι το εσωτερικό πλακόστρωτο που περικλείεται από τα παρτέρια). Άρα το συνολικό
προς παραχώρηση εµβαδό είναι 460,75 τ.µ. για παιγνίδια κ.λπ.
Ο προς παραχώρηση χώρος είναι µικρότερος του 40% ( σχετικ. η 90/2015 απόφαση ∆.Σ.)
Τα τµήµατα έχουν ως εξής :
Α΄ έκταση : 180 τ.µ.
Β΄έκταση : 150 τ.µ.
Γ’ έκταση : 100,75τ.µ.
∆΄έκταση : 30 τ.µ. (Τα τµήµατα είναι αποτυπωµένα στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα που
συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου)
Άρθρο 2
∆εκτοί στο διαγωνισµό είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ΕΠΕ, Ο.Ε κλπ).
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή επί
ποινή αποκλεισµού:
α) ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&∆ ή εγγυητική επιστολή
Τραπέζης ποσού ίσου προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς
β) δηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λευκάδας.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς
ανεπιφύλακτα.
Εάν ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλλει,
επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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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 α) Πρακτικό που θα αποφασίζεται η συµµετοχή στην
δηµοπρασία και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συµµετέχει στην διαδικασία της δηµοπρασίας.
β)δηµοτική ενηµερότητα για όλα τα µέλη του Ν.Π.
΄Αρθρο 3
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή
δηµοπρασίας προ της έναρξης του διαγωνισµού και να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο
πληρεξούσιο έγγραφο , άλλως θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Όποιος συµµετέχει στην δηµοπρασία θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο
οποίος θα υπογράψει το πρακτικό της ∆ηµοπρασίας καθώς και την σύµβαση µίσθωσης, καθίσταται
δε εξολοκλήρου υπεύθυνος µε τον µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής
θα πρέπει να προσκοµίσει στην επιτροπή δηµοπρασίας δηµοτική ενηµερότητα.
Άρθρο 4
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την σειρά εκφωνήσεως µετά
του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η
υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η κάθε προφορική προσφορά, πρέπει να είναι κατά πενήντα (50)
ΕΥΡΩ τουλάχιστο µεγαλύτερη από την προηγούµενη.
Άρθρο 5
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο ή λόγω ακύρωσης των πρακτικών από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άρθρο 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 δε 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 εγκατάστασης, 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.
Άρθρο 7
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του
µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
Άρθρο 8
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η άδεια χρήσης να παραδώσει τον χώρο στη κατάσταση
που τον παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 9
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από το
µισθωτή.
‘Αρθρο 10
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν
πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε απόφαση του ∆.Σ όταν:
Α) Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας δεν εγκριθεί από την Ο.Ε λόγω ασύµφορου του
επιτευχθέντος αποτελέσµατος η σφάλµατος στην διενέργεια της δηµοπρασίας.
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Β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή την σύµβαση µίσθωσης.
Γ) Όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης.
Στις περιπτώσεις (Β) και (Γ) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου
πλειοδότη και του εγγυητή του.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν ποσό στο όνοµα αυτού, το
οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆.Σ.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περίληψη διακήρυξης η οποία αναφέρεται
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστο ηµέρες προ της ηµέρας
διενέργειας της δηµοπρασίας διεξάγεται δε µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
Άρθρο 11
∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Λευκάδας
( ∆ιοικητήριο) , περίληψη δε της διακήρυξης σε (02) εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νοµού µας. Τα δε
έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον µισθωτή που θα προκύψει από την έγκριση του αποτελέσµατος
θα καταβληθεί δε µε την υπογραφή της σύµβασης.»
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:
Την έγκριση των όρων διακήρυξης για την µίσθωση τµηµάτων πλατείας παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας
για παιδικά παιχνίδια – καρουζέλ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 54/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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