ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 212/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9693/18-6-20 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού & παραλίας στις
∆ηµοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλοµένου για το έτος 2020.
Εισηγητές: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Νικόλαος Τυπάλδος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Ο.Ε. τα εξής:
«Σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864 τΒ/15.05.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονοµικών, την µε αριθ.93 /2020 απόφαση του ∆.Σ.
Λευκάδας, το µε αριθ. πρωτ. 43284/18.06.2020 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Λευκάδας , θα πρέπει να
καταρτίσουµε τους όρους διακήρυξης για την δηµοπράτηση τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας για την τοποθέτηση οµπρελών ,ξαπλωστρών , καντινών , θαλασσίων
µέσων αναψυχής λαµβάνοντας υπόψη µας τις διατάξεις του Π.∆. 270/81.
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι στην Ο.Ε. την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση τµηµάτων αιγιαλού
και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας ως εξής:

« Για την ∆.Ε. Λευκάδας προτείνεται η δηµοπράτηση των εξής τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας :

Κοινότητα Λευκάδας
1. Περιοχή Μύλοι-Γύρα-Κάστρο.
Μία (01) θέση στην περιοχή Γύρα 200 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.200€ για τοποθέτηση οµπρελών
ξαπλωστρών.
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Μία θέση στην περιοχή «ΚΑΣΤΡΟ» 200 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.200€ για τοποθέτηση οµπρελών
ξαπλωστρών.
Μία θέση για Καντίνα στην περιοχή Γυράπετρα µε κατώτατο µίσθωµα 1.000€ και σε ακριβή χώρο που θα
υποδειχθεί από το ∆ήµο
Κοινότητα Τσουκαλάδων
1.Περιοχή Πευκούλια.
Μια θέση 100 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.200 € για τοποθέτηση οµπρελών - ξαπλωστρών
Κοινότητα Καλαµιτσίου
1.Περιοχή Μεγάλη Πέτρα
Ένα τµήµα 200 Μ2 µε κατώτατο µίσθωµα 1.000,00€ για τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλωστρών
2.Περιοχή Αβάλι .
Ένα τµήµα 200 Μ2 µε κατώτατο µίσθωµα 1.000,00€ για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών.

Κοινότητα Αλεξάνδρου
1.Περιοχή Επισκόπου
Ένα τµήµα 200,00 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.200 € για τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών.
Μία θέση για καντίνα στη θέση «Επίσκοπος» µε κατώτατο µίσθωµα 1.000,00€

2. Περιοχή Μαγγανά
Ένα τµήµα 15,00 τ.µ. για θαλάσσια µέσα αναψυχής στη θέση «Μαγγανά» µε κατώτατο µίσθωµα 500,00€.
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Κοινότητα Κατούνας
Περιοχή Παράδεισος

Να δηµοπρατηθεί µία θέση 15.τ.µ. για Θαλάσσια .Μέσα Αναψυχής µε κατώτατο µίσθωµα 500,00€

Στην ∆.Ε. Ελλοµένου προτείνεται η δηµοπράτηση των εξής τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας
Κοινότητας Νυδριού.
Θέση : Κάβος 15,00 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.000 € για θαλάσσια µέσα αναψυχής
Θέση: Σούδα Κατσέλη 15,00 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.000 € για θαλάσσια µέσα αναψυχής
Θέση : Βόρεια Λιµένα Νυδριού 15,00 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.000€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής
Θέση Μπολέικα πλησίον χειµάρρου 15,00 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 1.000€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής

Κοινότητα Κατωχωρίου
Θέση : ∆εσίµι 15,00 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 500€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής
Κοινότητα Νεοχωρίου
Θέση : Γαζή Ελευθερίου 15,00 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 500€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής

Κοινότητα Πόρου
Θέση Ρούδα 15 τ.µ. µε κατώτατο µίσθωµα 500€ για θαλάσσια µέσα αναψυχής

Στην ∆.Ε. Απολλωνίων προτείνεται η δηµοπράτηση των εξής τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας
Κοινότητα Κοντάραινας
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1.Περιοχή Αγιοφίλι
Να δηµοπρατηθεί ένα (01) τµήµατα 200,00 τ.µ. (20χ10) µε κατώτατο µίσθωµα 3.000€ για τοποθέτηση οµπρελών
ξαπλωστρών.

. Κοινότητα Αθανίου

1. Περιοχή Γιαλός
Προτείνεται να δηµοπρατηθεί ένα τµήµα 200,00 τ.µ. (100 ,00 µέτρα Χ 2,00µέτρα) µε κατώτατο µίσθωµα - τιµή
εκκίνησης της δηµοπρασίας 2.000,00€.

Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώµατος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος που περιγράφεται
παρακάτω και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον
Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Αντ.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο Λευκάδας στις 07/07/2020 ηµέρα Τρίτη
και από ώρα 09:30 π.µ έως 10:00 π.µ. για την ∆.Ε. Ελλοµένου , από 10:30 π.µ. έως 11:00 π.µ. για την ∆.Ε.
Λευκάδας και από ώρα 11:30 π.µ. έως 12:00 µ.µ. για την ∆.Ε. Απολλωνίων από την αρµόδια επιτροπή (άρθρο
1 του Π.∆. 270/81).
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα κατατίθενται µισή ώρα πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης της κάθε δηµοπρασίας.
Η δηµοπρασία, που 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 παραχώρηση τµηµάτων αφορά µόνο τη τοποθέτηση ξαπλωστρών-οµπρελών - καντινών και θαλασσίων
µέσων αναψυχής, θα έχει διάρκεια µίσθωσης µόνο για το τρέχον έτος, δηλαδή µέχρι 31.12.2020
Άρθρο 2
Από τη διαδικασία της δηµοπρασίας αποκλείονται εξ αρχής όλοι όσοι είχαν µετά από δηµοπρασία συνάψει
συµφωνητικό µίσθωσης και παρέβησαν άνω της µία φοράς αποδεδειγµένα (πρόστιµα, έγγραφα αστυνοµικών
αρχών κ.λ.π) τους όρους της µίσθωσης.
∆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:
1) ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&∆ ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου
προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ,
2) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λευκάδας για κάθε δηµοπρατούµενη θέση .
3) Aσφαλιστική ενηµερότητα καθώς και απόσπασµα Ποινικού Μητρώου
4) Υπεύθυνη δήλωση µε τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντος µε την οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των
όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα
5) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του συµµετέχοντος ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου ή
του εκπ/που εταιρείας ή Ν.Μ.
6) Βεβαίωση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Λευκάδας στην οποία θα εµφαίνεται αν έχουν επιβληθεί µέτρα
προστασίας εις βάρος των συµµετεχόντων.
7) Φορολογική Ενηµερότητα από την Αρµόδια ∆.Ο.Υ.
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 αποφασίζεται η συµµετοχή στο
διαγωνισµό , να ορίζεται και να εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του διαγωνισµού.
β. Προκειµένου περί άλλων Ν.Π
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1) Πρακτικό που θα αποφασίζετε η συµµετοχή στην δηµοπρασία και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα
συµµετέχει στην διαδικασία της δηµοπρασίας. 2) δηµοτικές ενηµερότητες για όλα τα µέλη του Ν.Π.
Κατά την διαδικασία κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, θα αποκλείονται όσοι τελικοί
πλειοδότες δεν έχουν εξοφλήσει στο ∆ήµο ή δεν έχουν ρυθµίσει οφειλές παρελθόντων ετών που αφορούν
σε χρήση χώρου αιγιαλού και παραλίας.
΄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 ή
εξουσιοδότηση επικυρωµένη για τα γνήσια της υπογραφής από την κατά το νόµο αρµόδια υπηρεσία,
άλλως θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.

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, όταν το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είναι µέχρι 1.000 €, επίσης η κάθε προφορική
προσφορά, πρέπει να είναι κατά εκατό (100) ΕΥΡΩ τουλάχιστο µεγαλύτερη από την προηγούµενη, όταν το
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είναι από 1.001 € και άνω.
Άρθρο 5
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 επί ποινή αποκλεισµού
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα καθώς και απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση µε πλήρη στοιχεία ότι αποδέχεται την ιδιότητά του και έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης της
δηµοπρασίας .
Άρθρο 6
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 7
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 σύµφωνα µε το
οριζόµενα στην αριθ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τ Β) ΚΥΑ άλλως 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 µε βεβαίωση του ποσού που θα προκύψει στην ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 8
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση
της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 9
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν έχει δικαίωµα εγκατάστασης στην θέση για την οποία πλειοδότησε αν
δεν προηγηθεί οριοθέτηση παρουσία του από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και πάντα µετά
την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης .
Στις άδειες χρήσης αιγιαλού που θα χορηγηθούν θα πρέπει εκτός των άλλων να αναγράφονται τα παρακάτω:
1) Ο χώρος πρέπει να τηρείται καθαρός, να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην ελεύθερη διέλευση των
λουοµένων και θα αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού.
2) Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα, τσιµεντοστρώσεις,
επιχωµατώσεις κλπ. καθώς και οποιαδήποτε επέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα και
θα προκαλεί ζηµιά στο περιβάλλον.
3) Ο µισθωτής υποχρεούται να αναρτήσει σε εµφανές σηµείο του παραχωρηµένου τµήµατος πινακίδα
που να φέρει τα στοιχεία του, το εµβαδόν του τµήµατος, ο αριθµός του µισθωτηρίου καθώς και το
αντάλλαγµα που εισπράττει από λουόµενους.
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4) Όταν διαπιστωθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µας παράβαση των ανωτέρω θα γίνονται συστάσεις και
σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης θα ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια.
Άρθρο 10
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η άδεια χρήσης να παραδώσει τον χώρο στη κατάσταση που το παρέλαβε,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 11
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή.
Άρθρο 12
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 ∆.Ε λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσµατος η σφάλµατος στην διενέργεια της δηµοπρασίας.
Β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνηθούν να
υπογράψουν τα πρακτικά, ή την σύµβαση µίσθωσης επίσης 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.
Στην περίπτωση (Β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του,
ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν ποσό στο όνοµα αυτού
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 13
Ενστάσεις για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας θα κατατίθενται στο ∆ήµο (γραφείο πρωτοκόλλου) µέχρι και την
εποµένη ηµέρα της δηµοπρασίας και θα εκδικάζονται από την Ο.Ε. κατά την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας.
Άρθρο 14
∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου µας καθώς και στα
γραφεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου & Απολλωνίων , περίληψη δε της διακήρυξης σε δύο (02)
εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νοµού µας. Τα δε έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν ισοµερώς τους µισθωτές που
θα προκύψουν από την έγκριση του αποτελέσµατος θα καταβληθούν δε πριν την υπογραφή της σύµβασης».

•
•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 και του Π/∆ 270/81.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού & παραλίας στις ∆ηµοτικές
Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλοµένου για το έτος 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 212/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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