ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 31/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 249/2015

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου του
έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ. 20785/25-9-2015 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 έξι
(6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Σταματέλου Δήμητρα
7.
8.
9.

1. Σέρβος Κων/νος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4.
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.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και
κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος της Η.Δ. ήταν εκτός αιθούσης.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε μετά την εκφώνηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και πριν
την ανάγνωση της εισήγησης.
Το μέλος της Ο.Ε.κ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,

ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας, με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στην Δ/Ε
Λευκάδας για απόθεση αδρανών υλικών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως
εξής:
«Στην δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Ε. Λευκάδας , με σκοπό την απόθεση αδρανών
υλικών που έγινε σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1059/20.01.2015 διακήρυξη δημοπρασίας και μετά από
πρόσκληση στον κ. Ροντογιάννη Σπυρίδωνα του Γερασίμου ( ως μοναδικού υποψηφίου του οποίου το ακίνητο
κρίθηκε κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή) σας γνωρίζω ότι δεν προσήλθε ο ενδιαφερόμενος.
Εισηγούμαι στην Ο.Ε. να κηρυχθεί άγονη η δημοπρασία της 16.03.2015 διότι δεν προσήλθε σε αυτή κανένας
ενδιαφερόμενος .»
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:
Κηρύσσει άγονη την δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 16/3/2015 για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Ε.
Λευκάδας , με σκοπό την απόθεση αδρανών υλικών που έγινε σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1059/20.01.2015
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διακήρυξη δημοπρασίας και μετά από πρόσκληση στον κ. Ροντογιάννη Σπυρίδωνα του Γερασίμου ( ως
μοναδικού υποψηφίου του οποίου το ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή), διότι δεν
προσήλθε σε αυτή κανένας ενδιαφερόμενος .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 249/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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