ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 43/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 338/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 26972/14-12-2015 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτηρίου που
στεγάζονται τα οκτώ (08) ενοικ. δωμάτια στην Τ.Κ. Αγ Νικήτα Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Στην δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου (κτήριο που στεγάζονται τα ενοικ. δωμάτια στην
Τ.Κ. Αγ. Νικήτα) την 08.12.2015 , μετά από την αριθ. 295/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης , κατατέθηκαν συνολικά δύο φάκελοι με
δικαιολογητικά και αναδείχθηκε τελικός πλειοδότης ο Φίλιππας Αναστάσιος του Μιχαήλ με τελική
προσφορά 5.100 € .
Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών σχετικό φάκελο με δικαιολογητικά υπέβαλε και ο
Αρβανίτης Βασίλειος του Σπυρίδωνα ο οποίος όμως αποκλείστηκε από την επιτροπή λόγω
εκπρόθεσμης κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης του εγγυητή σύμφωνα με το άρθρο 1 και 14 της
σχετικής διακήρυξης με πλειοψηφία των μελών της επιτροπής και συγκεκριμένα του Νικητάκη
Μάρκου ως Προέδρου και της Καρφάκη Μαριάννας μέλους της επιτροπής.
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Ο κ Βλάχος Κων/νος επίσης μέλος της επιτροπής διαφώνησε λέγοντας ότι για λίγα λεπτά
καθυστέρησης της κατάθεσης του δικαιολογητικού δεν έπρεπε να αποκλειστεί ο Αρβανίτης
Βασίλειος. Η θέση του καταγράφηκε λεπτομερώς στο πρακτικό της δημοπρασίας φωτοαν/φο του
οποίο επισυνάπτεται.
Εισηγούμαι στην Ο.Ε. να επικυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας από την οποία προκύπτει
ότι τελικός πλειοδότης είναι ο Φίλιππας Αναστάσιος του Μιχαήλ με τελικό ποσό 5.100 €.»
Στη συνέχεια διαβάστηκε η ένσταση που κατέθεσε ο κ. Αρβανίτης Βασίλειος
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κων/νος Βλάχος, ο οποίος επαναβεβαίωσε την άποψη που
κατέθεσε κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Με την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής
δημοπρασιών, έφυγε ο κ. Αρβανίτης για να επανέλθει και να καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση. Κακώς
απορρίφθηκε.
Ο κ. Σέρβος προτείνει να γίνει δεκτή η ένσταση του κ. Αρβανίτη Βασίλειου.
Ο κ. Γκογκάκης στη συνέχεια διατύπωσε την παρακάτω πρόταση:
1. Να απορριφθεί η ένσταση του κ. Βασιλείου Αρβανίτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο
πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού.
2. Με δεδομένο ότι πρόκειται για φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σκοπός της οποίας είναι η
επίτευξη όσον το δυνατόν μεγαλύτερου μισθώματος σε συνδυασμό με το ότι στη διαγωνιστική
διαδικασία συμμετείχε τελικά μόνο ένας και δεν υπήρξε επαρκής ανταγωνισμός και με
γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, κρίνω ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι ασύμφορο
για το Δήμο και για το λόγο αυτό προτείνω τη μη κατακύρωση του αποτελέσματος και την
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.»
Ο κ. Νικητάκης στη συνέχεια είπε, ότι παρόλο που συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ. Γκογκάκη, δεν
μπορεί να αλλάξει την απόφασή του ως Πρόεδρος της Επιτροπής δημοπρασίας, στην οποία
αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος υπέρ του κ. Φίλιππα Αναστάσιου.
Στη συνέχεια τέθηκαν σε ψηφοφορία οι προτάσεις του κ. Γκογκάκη και του κ. Νικητάκη.
Η πρόταση του κ. Γκογκάκη, ψηφίστηκε από τέσσερα μέλη της Ο.Ε. τους κ.κ. Γκογκάκη Γρηγόριο,
Σέρβο Κων/νο, Βλάχο Κων/νο και Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Ο κ. Νικητάκης, εμμένει στην άποψή του σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη
της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις παραπάνω προτάσεις, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Να απορριφθεί η ένσταση του κ. Βασιλείου Αρβανίτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο
πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού.
2. Με δεδομένο ότι πρόκειται για φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σκοπός της οποίας είναι η
επίτευξη όσον το δυνατόν μεγαλύτερου μισθώματος σε συνδυασμό με το ότι στη διαγωνιστική
διαδικασία συμμετείχε τελικά μόνο ένας και δεν υπήρξε επαρκής ανταγωνισμός και με
γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, κρίνεται ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
ασύμφορο για το Δήμο και για το λόγο αυτό δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας, αλλά αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 338/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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