Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:30/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:249/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του
µήνα Oκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
29868/30.09.2011 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2 ) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαζής Αναστάσιος
6] Mαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης ∆ηµήτρης
3.Μπραντζουκάκης Νικολ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.30-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση για εισήγηση προς το ∆.Σ. , για επανεξέταση της αρ.299/11
απόφασής του σχετικά µε µίσθωση χώρου για στάθµευση οχηµάτων στο
ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ.
Εισηγητής: κ.Ελευθ. Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής.
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι ,
Κατόπιν της αρ.299/10-8-11 απόφασης του ∆.Σ., µε την οποία αποφασίστηκε η
εκµίσθωση χώρου για στάθµευση αυτοκινήτων στη περιοχή ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ, η
Οικονοµική Επιτροπή , σύµφωνα µε το άρθρο 72 Ν.3852/2010, αποφάσισε για την
κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου έκτασης 415Μ2,
στη περιοχή ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ, µε την αρ.205/12-8-11 απόφασή της και όρισε
ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας την 6-9-11, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία , σχετικά µε το περιθώριο των ηµερών από τη δηµοσίευση έως
τη διεξαγωγή της.
Σύµφωνα µε το αρ.πρ.606/14-9-11 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελ/νήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, στο οποίο υποβλήθηκε η 205/11
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, δεν είναι σύννοµη κατά το µέρος που αφορά

στη χρονική διάρκεια της σύµβασης στο άρθρο 1 της σχετικής διακήρυξης, επειδή, το
χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της µίσθωσης 31/12/13 δεν ταυτίζεται µε την τριετία
που αναφέρεται στη διακήρυξη αλλά είναι πολύ µικρότερο και δεν µπορεί να έχει
αναδροµική ισχύ.
Επειδή η παραπάνω δυσχέρεια δηµιουργήθηκε λόγω του ότι η απόφαση του ∆.Σ. για
την εκµίσθωση του παραπάνω ακινήτου , ελήφθη στις 10-8-11 και σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, που ορίζει τα χρονικά διαστήµατα από τη δηµοσίευση µέχρι τη
διεξαγωγή της δηµοπρασίας, κατέληξε η εν λόγω δηµοπρασία να διενεργηθεί σε
χρόνο που ούτως ή άλλως δεν θα είχε κανένα νόηµα για τον όποιο ενδιαφερόµενο
εκµισθωτή , καθώς η θερινή περίοδος του τρέχοντος έτους έχει τελειώσει και ως εκ
τούτου δεν υπάρχει λόγος µίσθωσης για την περίοδο του 2011.
Προτείνω λοιπόν στην Επιτροπή, να εισηγηθεί προς το ∆.Σ., την επανεξέταση της
αρ.299/11 απόφασής του.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να εισηγηθεί προς το ∆.Σ., την επανεξέταση της αρ.299/11 απόφασής του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:249 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

