ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 330
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00,
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
26630/9-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 10 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. συµπλήρωσης της αριθ. 150/15 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφορικά µε την
τροποποίηση της από 17/12/1999 σύµβασης µεταξύ ∆ήµου και ∆ηµοσίου για την παραχώρηση της χρήσης και
εκµετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού λιµένα Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος

1

Ο εντεταλµένος σύµβουλος, κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο:
«Με την αριθ. 150/15 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε η τροποποίηση της από
17/12/1999 σύµβασης µεταξύ ∆ήµου και ∆ηµοσίου για την παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης
της ζώνης του τουριστικού λιµένα Λευκάδας και εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ήµαρχος να υπογράψει την
σύµβαση αυτή.
Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης το Υπουργείο Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Τουρισµού, µε το
αριθ. 23802/19-11-2015 έγγραφό του, έστειλε την τροποποιηµένη σύµβαση να την υπογράψει ο
∆ήµαρχος, αλλά διαπιστώσαµε ότι δεν συµφωνεί µε αυτήν που ψήφισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι έχει προστεθεί ένας ακόµη όρος που αφορά στο άρθρο 5 της από
17/12/1999 σύµβασης που τιτλοφορείται «αντάλλαγµα».
Ο όρος που έχει προστεθεί έχει ως ακολούθως: «Στο άρθρο 5 της από 17/12/1999 σύµβασης
παραχώρησης που τιτλοφορείται «αντάλλαγµα» ορίζεται ότι το αντάλλαγµα για το 18ο έτος παραχώρησης
(όπως θα καθοριστεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης) θα έχει επιπλέον προσαύξηση κατά 4.266,6
€ για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό 11 (προφανώς εννοείται το σχετικό 11 του σκεπτικού που
αναγράφεται στη σύµβαση). Το µίσθωµα του 19ου έτους παραχώρησης θα καθοριστεί σύµφωνα µε τους
ου
όρους της σύµβασης έχοντας ως βάση το προσαυξηµένο µίσθωµα του 18 έτους και ούτω καθεξής.»
Το σχετικό 11 του σκεπτικού της σύµβασης αναφέρεται στην ανάγκη αναπροσαρµογής του ετήσιου
τιµήµατος που καταβάλλει ο ∆ήµος στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, επειδή λόγω της νέας χωροθέτησης που έγινε
µε την αριθ. 9946/15.6.2006 απόφαση του Υπουργείου, αυξήθηκε ο χώρος εκµετάλλευσης και ο αριθµός
των θέσεων ελλιµενισµού από 482 σε 609 χωρίς να προσαρµοστεί συµβατικά το ετήσιο τίµηµα. ∆ηλαδή η
αναπροσαρµογή του ετήσιου τιµήµατος (και εποµένως και του υπό συζήτηση συµπληρωµατικού όρου),
προκύπτει ως λογική συνέπεια λόγω της αύξησης του χώρου χρήσης και εκµετάλλευσης που έγινε µε την
αριθ. 9946/15.6.2006 απόφαση του Υπουργείου, καθότι σύµφωνα µε την από 17/12/1999 αρχική
σύµβαση, το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραχώρησε στο ∆ήµο προς χρήση και εκµετάλλευση την περιοχή της
ζώνης του τουριστικού λιµένα που χωροθετήθηκε µε την αριθ. Τ/2346/13-5-98 απόφαση του Υπ.
Ανάπτυξης.
Ο συµπληρωµατικός όρος κρίνεται κατά την άποψή µου νοµικά βάσιµος και εύλογος και εισηγούµαι
την αποδοχή του και την συµπλήρωση της αριθ. 150/15 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι µία
(21) ψήφους αποφασίζει:
Την συµπλήρωση της αριθ. 150/15 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το άρθρο 5
της από 17/12/1999 σύµβασης µεταξύ ∆ήµου και ∆ηµοσίου για την παραχώρηση της χρήσης και
εκµετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού λιµένα Λευκάδας ως ακολούθως:
«Στο άρθρο 5 της από 17/12/1999 σύµβασης παραχώρησης που τιτλοφορείται «αντάλλαγµα» ορίζεται ότι
το αντάλλαγµα για το 18ο έτος παραχώρησης (όπως θα καθοριστεί σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης) θα έχει επιπλέον προσαύξηση κατά 4.266,6 € για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό
11. Το µίσθωµα του 19ου έτους παραχώρησης θα καθοριστεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης
έχοντας ως βάση το προσαυξηµένο µίσθωµα του 18ου έτους και ούτω καθεξής.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.330/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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