ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 265/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 28299/31-10-2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κούρτης Γεώργιος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για αναπροσαρµογή µισθώµατος, µετά από αίτηση του Ηρακλή Γκουνέλα, µισθωτή
χώρου στάθµευσης στο Πόρτο Κατσίκι.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Πολίτης Άγγελος, δηµοτικός υπάλληλος
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθ. 52/2014 απόφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του χώρου στάθµευσης στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθαναίου. Στην
δηµοπρασία που έγινε την 12.03.2014 τελικός πλειοδότης αναδείχθηκε ο Ηρακλής Γκουνέλας µε
τελική προσφορά 30.500€. Μετά όµως από ένσταση που υπεβλήθη , από άλλο συµµετέχοντα στην
δηµοπρασία η Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας µε την αριθ. 78/2014 απόφασή της δεν κατακύρωσε
,υπέρ του τελικού πλειοδότη Ηρακλή Γκουνέλα , το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και αποφάσισε την
επανάληψή της.
Στην συνέχεια ο τελικός πλειοδότης προσέφυγε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων κατά της 78/2014 απόφασης της Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας . Η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων µε την αριθ. πρωτ. 6625/309/20.05.2014 απόφασή της
δέχθηκε την προσφυγή του Ηρακλή Γκουνέλα και ακύρωσε την µε αριθ. 78/2014 απόφαση της Ο.Ε.
του ∆ήµου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.
Στην συνέχεια η Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας µε την αριθ. 168/2014 απόφασή της κατακύρωσε το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπέρ του Ηρακλή Γκουνέλα και κατόπιν συντάχθηκε το µε αριθ.
πρωτ. 18.06.2014 συµφωνητικό µίσθωσης.
Κατεβλήθη δε από τον µισθωτή το ποσό των 12.250,00 € την 18.06.2014
, σύµφωνα µε τους
όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας , που αντιστοιχεί στο ½ του συνολικού τιµήµατος ενώ το
υπόλοιπο ποσό 12.250,00 πρέπει καταβληθεί µέχρι 30.10.2014 .

1

Ο τελικός πλειοδότης Ηρακλής Γκουνέλας µε την αριθ. 27396/17.10.2014 αίτησή του ζητά την
αναλογική , του χρόνου καθυστέρησης της υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης , µείωση του
µισθώµατος κατά 10.000,00€ για το έτος 2014 , επειδή χωρίς υπαιτιότητά του καθυστέρησε η έναρξη
λειτουργίας µε αποτέλεσµα τα προσδοκώµενα από την λειτουργία της επιχείρησής έσοδα να έχουν
σαφή υστέρηση.
Έχοντας υπόψιν µας τα ανωτέρω και
- Επειδή η περίπου τρίµηνη καθυστέρηση υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης δεν έγινε
µε υπαιτιότητα του µισθωτή
- Επειδή η καθυστέρηση αυτή πράγµατι µείωσε τα προσδοκώµενα έσοδα από την λειτουργία
του χώρου στάθµευσης και µετέφερε την τελική υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης από
τον Μάρτιο του 2014 στις 18.06.2014
- Επειδή η κύρια λειτουργία του χώρου στάθµευσης γίνεται τους θερινούς µήνες όπου και τα
απολεσθέντα έσοδά της επιχείρησης από την καθυστέρηση υπογραφής του συµφωνικού
εκτιµάται ότι αντιστοιχούν περίπου σε ένα µήνα πραγµατικής λειτουργίας και ειδικά στην
αρχή της τουριστικής περιόδου
Εισηγούµαι στην Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας
Να γίνει εν µέρει αποδεκτή η αίτηση του µισθωτή του χώρου στάθµευσης στο Πόρτο Κατσίκι Ηρακλή
Γκουνέλα για µείωση του µισθώµατος
Να µειωθεί αναλογικά το µίσθωµα µόνο για το έτος 2014 ,(περίπου ένα µήνας λειτουργίας από
τους έξι που είναι η πραγµατική λειτουργία λόγο εποχιακής χρήσης) , στο ποσό των 5.000,00€ για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω».
Ο κ. Γκογκάκης στη συνέχει είπε, ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του ∆ήµου και δεν πρέπει να γίνει
δεκτό το αίτηµα. Αν δεχτούµε, θα είναι µόνο για ένα µήνα, από 29/5/2014 που ακυρώθηκε η απόφαση
της Ο.Ε. µέχρι 18/6/2014 που υπογράφτηκε το συµφωνητικό.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ανέπτυξαν τις
απόψεις τους.
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. στη συνέχεια, πρότεινε την αναβολή του θέµατος για να εξεταστεί η σύµβαση
που έχει υπογραφεί µε τον κ. Γκουνέλα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αναβολή του θέµατος για να εξεταστεί η σύµβαση που έχει υπογραφεί µε τον κ. Γκουνέλα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 265/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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