ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:151/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 10371/25-5-18 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 17.04.2018 με
σκοπό την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου
Λευκάδας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του
άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Την 26/2/2018 κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία, με σκοπό την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004, ενώπιον της
επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 55/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας, σε συνέχεια της
με αριθ. 20/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία καταρτίστηκαν
οι όροι διακήρυξης
και την από 17/04/2018 επαναληπτική αυτής, δεν παρουσιάστηκε κανένας
ενδιαφερόμενος και η δημοπρασίες κατέληξαν άγονες.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της με αριθ. πρωτ:1908/01.02.2018 σχετικής διακήρυξης «Αν και η
δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα , η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι
Α) όπως η δημοπρασία που διεξήχθη την 26/2/2018 και η επαναληπτική αυτής την 17/04/2018 κηρυχθούν
άγονες, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος
Β)
όπως εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικητάκης Μάρκος προκειμένου να εκδώσει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχετικών προσφορών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
σύμφωνα με το άρθρο 12 της σχετικής διακήρυξης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
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1. Κηρύσσει την από 26/2/2018 και την από 17/04/2018 επαναληπτική δημοπρασία, με σκοπό την εκποίηση
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας με τελικό σκοπό
την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του
Π.Δ.116/2004, άγονες, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο, προκειμένου να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή σχετικών προσφορών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με απευθείας
ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 12 της σχετικής διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 151/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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