ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 49ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:363/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22960/9-11-2018 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Θερµός Ευάγγελος (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό όρων διακήρυξης για την εκποίηση
κατεστραµµένων υδροµέτρων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθ. 319/2018 απόφαση του ∆.Σ. αποφασίστηκε η εκποίηση των κατεστραµµένων
uδροµέτρων, δηλαδή υδρόµετρα τα οποία αντικαταστάθηκαν λόγω βλάβης και δεν δύναται να επισκευαστούν
τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη του ∆ήµου µας.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις των άρθρων 199 και 186 του ∆ κ Κ καθώς και του Π.∆./τος 270/81, για τη
εκποίηση κινητών από το ∆ήµο, απαιτείται δηµοπρασία οι όροι της οποίας καθορίζονται από την Οικονοµική
Επιτροπή.
Η επιτροπή εκτίµησης που συστήθηκε µε την αριθ. 23/2018 απόφαση του ∆.Σ. κατόπιν επιτόπιας
επίσκεψής της εκτίµησε ότι η αξία των κατεστραµµένων υδροµέτρων ανέρχεται (τιµή εκκίνησης) σε 0,80 € το
τεµάχιο .
Θέτω υπόψη σχέδιο των όρων της διακήρυξης.
« Προκηρύσσουµε δηµοπρασία , φανερή πλειοδοτική και προφορική η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία του
∆ήµου Λευκάδας - ∆ιοικητήριο για την εκποίηση των κατεστραµµένων υδροµέτρων του ∆ήµου Λευκάδας.
Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για την εκποίηση των κατεστραµµένων υδροµέτρων τα οποία φυλάσσονται
στην αποθήκη του ∆ήµου Λευκάδας – ∆ιοικητήριο και είναι 700 τεµάχια :
1) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Λευκάδας ∆ιοικητήριο (αίθουσα συνεδριάσεων
Ο.Ε. στον Α όροφο) την 05 ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη µε ώρα λήξης για την κατάθεση των
δικαιολογητικών συµµετοχής την 10:00 πρωινή και έναρξη της δηµοπρασίας την 10:10 µε λήξη την 10.30
πρωινή.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 0,80€ ανά τεµάχιο .
Οι προσφορές κατατίθενται την ηµέρα της δηµοπρασίας ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
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2) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
3) Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε
οριστικά.
4) Προθεσµία καταβολής του Τιµήµατος
Το τίµηµα καταβάλετε σε µία δόση αµέσως µετά την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
και πριν την παραλαβή των κατεστραµµένων υδροµέτρων .
5) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στην δηµοπρασία, είναι τα παρακάτω:
1- Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς
ανεπιφύλακτα.
2- Ταυτότητα ενδιαφεροµένου
36) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε ευθύνη των υπηρεσιών του ∆ήµου στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου µας καθώς επίσης στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας .
7) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
πλειοδότης .
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια
∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της
δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή
τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της
διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
8) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από γραφείο Εσόδων – Περιουσίας της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ∆ιεύθυνση Αντ.Τζεβελέκη –
∆ιοικητήριο Τηλέφωνο 2645360563 FAX 2645360586
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση» .
Εισηγούµαι την ψήφιση των προτεινόµενων όρων 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:
Τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για την εκποίηση κατεστραµµένων υδροµέτρων, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 363/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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