Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:35/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:296/2012
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30498/23.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ νθηώ (8) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3)Γαδήο Αλαζηάζηνο
4) άληα-Μαθξή Αηθ.
5) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο
7) Γαβξίιεο Γεκήηξεο
8)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΔ
Πεληεζπίηεο Νίθνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
άληα Δπηπρία, Τπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
4ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.35-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα εθκίζζσζε
δεκνηηθώλ θηεκάησλ ζηηο πεξηνρέο Γ.Δ.Απνιισλίσλ θαη Γ.Κ.Λεπθάδαο
Δηζεγεη:θ.Αγγεινο Πνιίηεο-ππάιιεινο Γήκνπ
Ο Δηζεγεηήο αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ύκθσλα κε ηελ αξηζ. 393/2012 απόθαζε ηνπ Γ.. ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη
λα εθκηζζώζεη ζηηο πεξηνρέο ησλ Γ.Δ. Απνιισλίσλ θαη Λεπθάδαο αγξνηεκάρηα θαη
ειαηνζηάζηα ( πνπ έρεη ζηελ θπξηόηεηά ηνπ) , γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο.
ύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ Π.Γ./ηνο 270/81, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 195 ηνπ Γ. θ Κ θώδηθα γηα ηε εθκίζζσζε αθηλήησλ από ην Γήκν,
απαηηείηαη δεκνπξαζία, νη όξνη δε ηεο δεκνπξαζίαο θαζνξίδνληαη από ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Eηζεγνύκαη

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ

δηαθήξπμεο, ζύκθσλα κε ηελ

ηζρύνπζα λνκνζεζία”.
Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
-ηελ εηζήγεζε ,ηηο δ’μεηο ηνπ Π.Γ.270/81 θαη ηνπ άξζξνπ 195 ηνπ Γ. Κ. Κ θώδηθα ,
-ηηο δ’μεηο ηνπ Π.Γ.270/81 θαζώο θαη ηελ κε αξηζ. 392 απόθαζε ηνπ Γ.. Λεπθάδαο

-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθσλα απνθαζίδεη
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Δλόηεηεο Απνιισλίσλ θαη

Λεπθάδαο , γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο θαη ηελ απόδνζε ζην Γήκν καο αλάινγνπ
ηηκήκαηνο , σο εμήο:

1) Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ-κηζζώκαηνο
Σ.Κ. ΔΤΓΖΡΟΤ
1) ΚΑΜΠΟ (6 αγξνηεκάρηα)
( δύν ειαηνζηάζηα) .

2) ΣΔΡΗΩΣΖ (1 αγξνηεκάρην)

3) ΑΗ ΩΣΖ

Σ.Κ. ΤΒΡΟΤ
1) ΚΟΘΡΑΗΝΑ ( 1 αγξνηεκάρην) 2) Κακπέξε Λάθνο (1 αγξνηεκάρην)
Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΠΔΣΡΟΤ
1) ΞΑΜΖΛΗΑ ( 1 αγξνηεκάρην)

2) ΠΟΝΣΗΚΗΑ ( 1 αγξνηεκάρην)
Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΖΛΗΑ

1) ΜΠΑΜΠΑΚΗΑ ( 1 αγξνηεκάρην)
Σ.Κ. ΑΘΑΝΗΟΤ
1) ΒΑΣΗΑ (1 αγξνηεκάρην) 2) ΣΡΗΑΛΗ ( 2 αγξνηεκάρηα) 3) ΑΛΩΝΗΑ ( 1 αγξνηεκάρην)
4) ΓΤΟ ΓΔΝΣΡΑ (1 αγξνηεκάρην) 5) ΥΡΗΣΟΤΝΑ ( 1 αγξνηεκάρην) 6) ΚΟΤΛΟΤΡΗ
( 1 αγξνηεκάρην) 7) ΑΓ. ΚΖΡΗΚΟ (1 αγξνηεκάρην)
Σ.Κ. ΜΑΡΑΝΣΟΥΩΡΗΟΤ
1) ΛΑΓΓΑΓΗΑ ( 1 αγξνηεκάρην) 2) ΠΖΛΗΟ (1 αγξνηεκάρην) 3) ΠΑΝΩ ΣΡΗΜΜΑΣΑ
( 1 αγξνηεκάρην) 4) ΚΑΣΩ ΣΡΗΜΜΑΣΑ ( 1 αγξνηεκάρην) 5) ΠΑΛΗΑΜΠΔΛΑ
( 1 αγξνηεκάρην) 6) ΚΟΤΣΟΤΝΑ ( 1 αγξνηεκάρην) 7) ΦΟΤΡΝΑΡΖ ΛΑΥΗΓΑ
( 1 αγξνηεκάρην) 8) ΑΓ ΝΗΚΟΛΑΟ ( 1 αγξνηεκάρην) 9) ΚΟΚΚΗΝΟΠΖΛΗ
( 1 αγξνηεκάρην) 10) ΚΣΖΜΑ ΦΣΔΡΖ ( 1 αγξνηεκάρην) 11) ΑΓ ΣΑΞΗΑΡΥΖ
( 1 αγξνηεκάρην) 12) ΥΑΛΚΟΜΑΣΗΝΑ ( 1 αγξνηεκάρηα) 13) ΥΟΗΡΟΜΑΝΓΡΗΑ
( 1 αγξνηεκάρην) 14) ΜΔΑ ΣΑΞΗΑΡΥΖ ( 1 αγξνηεκάρην) 15) ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ
( 1 αγξνηεκάρην) 16) ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ ( 1 αγξνηεκάρην) 17) ΚΛΖΡΟΤ Φ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ
( 1 αγξνηεκάρην) 18) ΜΔΓΑΛΔ ΛΤΓΗΔ (1 αγξνηεκάρην) 19) ΜΠΟΣΑΝΗΑ
( 1 αγξνηεκάρην) 20) ΚΑΡΤΑ – ΕΑΜΠΔΛΖ ( 1 αγξνηεκάρην) 21) ΚΑΡΤΑ ΕΑΜΠΔΛΖ
( 1 αγξνηεκάρην) 22) ΡΔΜΟΤΝΣΑ ( 1 αγξνηεκάρην)

ηελ Γ.Δ. Λεπθάδαο πξνηείλεηαη λα εθκηζζσζνύλ ηα εμήο αγξνηεκάρηα :

Σ.Κ. ΑΠΟΛΠΑΗΝΑ
1) ΦΡΤΝΗ (1 ειαηώλαο πεξίπνπ 10 ζηξεκκάησλ)
( 1 ειαηώλαο 8,5 ζηξεκκάησλ)

2) ΚΑΡΦΑΚΗ

Σν ηίκεκα θαζνξίδεηαη γηα κελ ηα ειαηνζηάζηα ζε πνζνζηό 20% επί ηεο
παξαγσγήο ηνπ ειαηόιαδνπ ( από ην θάζε ειαηνζηάζην ) γηα δε ηα αγξνηεκάρηα
επίζεο ζε πνζνζηό 20% επί ηεο παξαγσγήο ζην αλάινγν ρξεκαηηθό πνζό.
2) Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο – Γηνηθεηήξην
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηελ 10 Γεθεκβξίνπ 2012 εκέξα Γεπηέξα κε ώξα
έλαξμεο ηελ 10ε πξσηλή γηα θαηάζεζε πξνζθνξώλ γηα όια ηα αγξνθηήκαηα θαη
κε ηελ ζεηξά πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηελ παξνύζα απόθαζε.
Ώξα ιήμεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 11ε πξσηλή , όπνπ ζα θιείλεη κε ηε
ζεηξά εθθώλεζεο ε δεκνπξαζία γηα θάζε έλα αθίλεην.
Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη αλεμάξηεηε θαη μερσξηζηή γηα θάζε αγξνηεκάρην ή
ειαηνζηάζην.
3) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε
έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.
4) ύκβαζε
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο
δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη
επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από
απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε
ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.
5) Γηάξθεηα Μίζζσζεο
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε κία θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν κε
δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ηνπ ρξόλνπ κίζζσζεο θαη αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ηνπ
ηηκήκαηνο εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν , κε απόθαζε ηνπ ηνπ Γ..
6) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο
Σν εηήζην κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία δόζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζπγθνκηδήο.

7) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία, είλαη ηα παξαθάησ:
Α.Τπεύζπλε Γήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη
απνδέρεηαη απηνύο αλεπηθύιαθηα.
8) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή
Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ
κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή
θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά
επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Δπίζεο ν εθκηζζσηήο δελ ζα επεκβαίλεη ζε θιάδεκα ή
παξόκνηεο εξγαζίεο επί ησλ δέληξσλ ηνπ θάζε θηήκαηνο ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.
9) Κξαηήζεηο
Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο.
10) Λήμε κίζζσζεο
Ο εκκηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην
κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε
απνδεκίσζε.
11) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή
απαγνξεύεηαη απνιύησο.
12) Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε επζύλε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαζώο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ. Απνιισλίσλ .
Δπίζεο λα ελεκεξσζνύλ κε ηελ ίδηα αλαθνίλσζε νη Πξόεδξνη ησλ Σ.Κ. ζηελ
πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ηα αθίλεηα.
13) Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ
παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ κεηνδόηεο.
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο
ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ

κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο
ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε
θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ
ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο
νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα απμεζεί κε
απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ
δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο,
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο,
δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία
πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
14) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
Γήκνπ Λεπθάδαο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο Γηεύζπλζε Αλη.Σδεβειέθε –
Γηνηθεηήξην Σειέθσλν 2645360563 FAX 2645360586
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο
ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 296/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

