Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:37/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:306/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
31503/7.12.2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Μαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.37-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής
για επανάληψη της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση δημοτικών κτημάτων στις περιοχές Δ.Ε.Απολλωνίων και
Δ.Κ.Λευκάδας, με τους ίδιους όρους διακήρυξης.
Εισηγ:κ.Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“ Σύμφωνα με την αριθ. 393/2012 απόφαση του Δ.Σ. ο Δήμος μας προτίθεται να
εκμισθώσει στις περιοχές των Δ.Ε. Απολλωνίων και Λευκάδας αγροτεμάχια και
ελαιοστάσια ( που έχει στην κυριότητά του) , για την καλλιέργειά τους.
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ./τος 270/81, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 195 του Δ. κ Κ κώδικα για τη εκμίσθωση ακινήτων από το Δήμο,
απαιτείται δημοπρασία, οι όροι δε της δημοπρασίας καθορίζονται από την
Οικονομική Επιτροπή.
Με την 296/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
καθοριστήκαν οι όροι διακήρυξης και ορίσθηκε ημέρα δημοπρασίας η 10.12.2012
ημέρα Δευτέρα. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη

διαδικασία κατάθεσης

των προσφορών το μέλος της επιτροπής κ Στραγαλινός

Βασίλειος Δ.Σ. αποχώρησε από την επιτροπή.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 πρα. 1 του Ν. 2690/99 «Στα
τριμελή συλλογικά όργανα , για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία και των
τριών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών» η δημοπρασία δεν ολοκληρώθηκε.
Προτείνεται η επανάληψη
της δημοπρασίας μετά από απόφαση της Ο.Ε.
λαμβάνοντας υπόψιν της τους όρους διακήρυξης που καθορίσθηκαν με την 296/2012
απόφαση ”.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την επανάληψη της
δημοπρασίας για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Την επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση στις περιοχές των Δ.Ε.
Απολλωνίων και Λευκάδας αγροτεμάχων και ελαιοστάσιων, με τους ίδιους όρους
διακήρυξης που καθορίσθηκαν με την 296/2012 απόφαση της.
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 19-12-12 ώρα 10.00 π.μ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 306/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

