ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 249/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 11305/9-7-20
έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Μαργέλη Μαρία
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας που έγινε την 07.07.2020 για
την εκµίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.µ. για χώρο στάθµευσης οχηµάτων στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της
Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Την 07/07/2020, διεξήχθη δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π∆ 271/81 για την
εκµίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.µ. για χώρο στάθµευσης οχηµάτων στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου
∆ήµου Λευκάδας .
Η δηµοπρασία διεξήχθη σε συνέχεια της µε αριθ. 213/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας , µε την οποία καταρτίστηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης .
Στην δηµοπρασία κατέθεσαν δικαιολογητικά συµµετοχής δύο ενδιαφερόµενοι . Οι Τανούσιας Αιµίλιος του
Περικλή και η Κουζίδη Ευρυδίκη του Αντ.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο Τανούσιας Αιµίλιος δεν προσκόµισε εγγυητική 800,00€ αλλά
80,00€ επικαλούµενος τυπογραφικό λάθος της διακήρυξης. Η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας αφού έλαβε
γνώση του ανωτέρω θέµατος καθώς και νοµική συµβουλή δεν δέχθηκε την εγγύηση του Τανούσια Αιµίλιου διότι αν
και αναγράφεται στην διακήρυξη το ποσό των 80,00€ το ποσό της εγγύησης προσδιορίζεται µε σαφήνεια στο 1/10
του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφορά ( δηλαδή 800,00€).
Στην δηµοπρασία λοιπόν έλαβε µέρος ένας ενδιαφερόµενος και συγκεκριµένα η Κουζίδη Ευριδίκη του
Αντωνίου .
Από το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας προέκυψε τελικός πλειοδότης η Κουζίδη Ευριδίκη του Αντωνίου
10.000,00 €
∆εν υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας ένσταση που να αφορά την διεξαγωγή της δηµοπρασίας .
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Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή, την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.µ. για χώρο στάθµευσης οχηµάτων στο Πόρτο
Κατσίκι
Τ.Κ. Αθανίου ∆ήµου Λευκάδας
στην τελικό µειοδότη Κουζίδη Ευριδίκη του Αντωνίου του µε
Α.Φ.Μ.051222014 .»
Κατά την συζήτηση του θέµατος η Ο.Ε. ενηµερώθηκε ότι έχει κατατεθεί ένσταση στο πρωτόκολλο του
∆ήµου.
Μετά τα ανωτέρω, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την αναβολή του θέµατος για νοµική γνωµάτευση από την
δικηγόρο του ∆ήµου, επί της ενστάσεως που κατατέθηκε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 249/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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