ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 210/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 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. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9693/18-6-20 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
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.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για
καθαριότητας.

επανάληψη της δηµοπρασίας για την εκποίηση των κατεστραµµένων κάδων
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Άγγελο Πολίτη, υπάλληλο
του Τµ. Εσόδων ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών του ∆ήµου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την αριθ.380/2019 απόφαση του ∆.Σ. αποφασίστηκε η εκποίηση των κατεστραµµένων κάδων
καθαριότητας (δηλαδή κάδοι που δεν είναι επισκευάσιµοι ) οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους αµαξοστασίων ή
χώρους ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας στις ∆.Ε. Λευκάδας, Απολλωνίων Ελλοµένου, Καρυάς και Σφακιωτών.
Ακολούθησε δηµοπρασία η οποία επικυρώθηκε µε την αριθ. 8/2020 απόφαση της Ο.Ε. ∆ήµου Λευκάδας.
Ακολούθησε έγγραφη ειδοποίηση προς τον τελικό πλειοδότη Πασπαλιάρη Γεώργιο µε συστηµένη επιστολή η
οποία όµως επέστρεψε στο ∆ήµο µας επειδή ο παραλήπτης δεν ευρέθη στην δηλωθείσα από τον ίδιο διεύθυνση.
Μετά την καθυστέρηση λόγω τον προβληµάτων που προέκυψαν από την πανδηµία του νέου κορωνοιού και το
χρονικό περιθώριο που δόθηκε στον ανωτέρω αυτός δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί ούτε απαντούσε στις
επανειληµµένες µας τηλεφωνικές κλήσεις. Απάντησε όµως σε τηλεφωνική κλήση πιθανόν συνεργάτης του
ανωτέρω ( ο οποίος είχε παραστεί στην διαδικασία της δηµοπρασίας) και στον οποίο τέθηκε προθεσµία
προκειµένου να επικοινωνήσει µε τον Πασπαλιάρη Γεώργιο και να µας ενηµερώσει για τις προθέσεις του. Αφού
παρήλθε η προθεσµία και αυτός δεν επικοινώνησε προτείνεται να επαναληφθεί η δηµοπρασία σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παρ. β της µε αριθ. πρωτ. 24913/2019 σχετικής διακήρυξης.
Έχοντας υπόψιν
Α) τις δ/ξεις του το άρθρου 199 του ∆ κ Κ καθώς και του Π.∆./τος 270/81,
Β) τις µε αριθ. 379/2019 και 8/2020 αποφάσεις της Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας
Γ ) το µε αριθ. πρωτ. 4189/2020 «Πρόσκληση για σύνταξη συµφωνητικού» έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας προς τον Πασπαλιάρη Γεώργιο του ∆ηµητρίου το οποίο εστάλη µε συστηµένη
επιστολή

1

∆) το γεγονός ότι ο ανωτέρω µέχρι σήµερα δεν απάντησε στις επανειληµµένες οχλήσεις του ∆ήµου µας αλλά ούτε
και ο συνεργάτης του µας ενηµέρωσε σχετικά όπως τηλεφωνικά µας υποσχέθηκε
Εισηγούµαι την επανάληψη της δηµοπρασίας για την εκποίηση των κατεστραµµένων κάδων καθαριότητας
σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους οι οποίοι ελήφθησαν µε την αριθ. 379/2019 απόφασης της Ο.Ε. ∆ήµου
Λευκάδας όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 7 παρ. β , συµπληρώνοντας τον αποκλεισµό τυχόν συµµετοχής
του Πασπαλιάρη Γεωργίου του ∆ηµητρίου ο οποίος ως τελικός πλειοδότης δεν προσήλθε για την υπογραφή του
σχετικού συµφωνητικού αν και νόµιµα εκλήθη δυσχεραίνοντας τις εργασίες και τον προγραµµατισµό των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.»

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επανάληψη της δηµοπρασίας για την εκποίηση των κατεστραµµένων κάδων καθαριότητας σύµφωνα
µε τους αρχικούς όρους οι οποίοι ελήφθησαν µε την αριθ. 379/2019 απόφασης της Ο.Ε. ∆ήµου Λευκάδας όπως
ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 7 παρ. β , συµπληρώνοντας τον αποκλεισµό τυχόν συµµετοχής του Πασπαλιάρη
Γεωργίου του ∆ηµητρίου, ο οποίος ως τελικός πλειοδότης δεν προσήλθε για την υπογραφή του σχετικού
συµφωνητικού αν και νόµιµα εκλήθη, δυσχεραίνοντας τις εργασίες και τον προγραµµατισµό των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 210/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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