ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 279
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
22834/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Μαργέλης Γεώργιος
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Μικρώνης Ζώης
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπρατζουκάκης Νικόλαος
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Μελάς Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
Γαζής Αναστάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε απευθείας εκµίσθωση αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Κάθισµα
Καλαµιτσίου ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήµαρχος.
Ο κ. Αραβανής εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την αριθ.149/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι για την
δηµοπράτηση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας για την περιοχή Κάθισµα Τ.Κ. Καλαµιτσίου.
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Ο διαγωνισµός διεξάχθηκε στις 5/7/2011 και σύµφωνα µε τα πρακτικά της δηµοπρασίας
δεν παρουσιάσθηκε κανείς να προσφέρει.
Στην συνέχεια ο κ.∆ήµαρχος Λευκάδας µε την αριθ.20824/6-7-2011 απόφαση ∆ηµάρχου
Λευκάδας καθορίστηκε επανάληψη του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της
αριθ.149/2011 απόφασης της Ο.Ε. το οποίο αναφέρει ότι «η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται
οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν πλειοδότης µε τους ίδιους όρους».
Η επαναληπτική δηµοπρασία διεξάχθηκε στις 14/7/2011 και σύµφωνα µε τα πρακτικά της
δηµοπρασίας δεν παρουσιάσθηκε κανείς να προσφέρει και απέβει άγονος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.) «Η εκµίσθωση ακινήτων των
ΟΤΑ γίνεται δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα επαναλαµβάνεται .Αν και η δεύτερη δηµοπρασία
δεν φέρει αποτέλεσµα ,η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους
όρους τους καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούµαι την απευθείας εκµίσθωση των τµηµάτων αιγιαλού
παραλίας µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων.
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ.Βεργίνης και είπε:
Να αποδεχθούµε ότι η κατοχή χρήσης δεν είναι νόµιµη αλλά αναπόφευκτη και να
καλέσετε αυτούς που έχουν τις οµπρέλες και αν δεν θελήσουν να πληρώσουν, να τους
αποβάλλετε.
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ.∆ρακονταειδής και είπε:
Η λύση στο Κάθισµα είναι και το είχαµε προτείνει, να εκµεταλλευθεί ο ∆ήµος δύο κοµµάτια
και το 70% της παραλίας να µείνει ελεύθερη για τον κόσµο.
Η επίκληση του άρθρου 192 για απευθείας ανάθεση είναι παράνοµη.
Φέτος το Κάθισµα να µείνει κενό και από τον Σεπτέµβρη να ξεκινήσει η διαδικασία ώστε
να εκµεταλλευθεί ο ∆ήµος 500 τ.µ παραλίας ,να βγάλει περισσότερα χρήµατα και να αφήσει και
περισσότερο ελεύθερο χώρο κοινόχρηστο.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ.Αραβανής Γεράσιµος και είπε:
Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει ,δεν είναι επιχείρηση να πουλά άµµο. ∆εν θα
πάρουµε µέρος στην ψηφοφορία.
Τέλος τον λόγο πήρε ο κ.Ελευθέριος Αραβανής και είπε ότι πρέπει η εκµίσθωση των
τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας να γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης όπως
καθορίστηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου σε προηγούµενη απόφασή της.
Σας γνωρίζω ότι υπάρχουν δύο αιτήσεις δηµοτών και προτείνω να γίνει δεκτή του
κ.Καράµπαλη Βασίλειου του Γεωργίου γιατί πληρεί τους όρους της διακήρυξης και να απορριφθεί
του κ.Βλάχου γιατί δεν πληρεί τους ανωτέρω όρους.
Μετά τα παραπάνω το ∆.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και αφού
προχώρησε σε ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της εισήγησης του κ.Αραβανή ψήφησαν 18
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κατά της εισήγησης ψήφησαν 8, οι Μαργέλης Γ.,Καββαδάς Α. , Γαβρίλης
∆. , Στραγαλινός Β. , ∆ρακονταειδής Κ. , Κονιδάρης Κ. , Μπρατζουκάκης Ν. , Μικρώνης Ζ.
Αποχή δήλωσαν οι κ. Βεργίνης Ξ. , Αραβανής Γ. , Λιβτσάνος Γ. και
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Κατά

πλειοψηφία αποφασίζει

1.Την απευθείας εκµίσθωση των τµηµάτων αιγιαλού παραλίας µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του Ν.3463/06.
2. Να γίνει δεκτή η αίτηση του κ.Καράµπαλη Βασίλειου του Γεωργίου γιατί πληροί τους
όρους της διακήρυξης
3.Να απορριφθεί η αίτηση του κ.Βλάχου γιατί δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 279/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

