ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 374/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη 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: 16792/25-9-20
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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσµατος δηµοπρασίας που έγινε την 24.09.2020 για
µίσθωση ακινήτου µε σκοπό τη φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταµείου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στον κ.
Άγγελο Πολίτη, υπάλληλο του
Τµ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταµείου του ∆ήµου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Την 24/09/2020, διεξήχθη δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π∆ 271/81 για την
µίσθωση µίας σταβλικής εγκατάστασης από το ∆ήµο µας η οποία θα χρησιµοποιηθεί για φύλαξη και διατροφή
των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας.
Η δηµοπρασία διεξήχθη σε συνέχεια της µε αριθ. 338/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας , µε την οποία καταρτίστηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης .
Στην δηµοπρασία έλαβε µέρος ένας ενδιαφερόµενος ,ο Μπελεγρίνος Αναστάσιος του Θεοδοσίου ο οποίος
είναι και o τελικός πλειοδότης µε ΑΦΜ 142965927 και τελική προσφορά τα 15.000,00€ .
Ενστάσεις κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκαν
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή, την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας , που διεξήχθη την 24.09.2020 για την µίσθωση µίας σταβλικής εγκατάστασης από το ∆ήµο µας η
οποία θα χρησιµοποιηθεί για φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας, µε τελική προσφορά τα 15.000,00€ µε διάρκεια µίσθωσης µέχρι
31.03.2021.»
Στη συνέχεια, η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε: ∆εν έχω καταλάβει γιατί το συγκεκριµένο θέµα
βρίσκεται εκτός της µεγάλης δηµοπρασίας των 33.852 € και ψηφίζω παρών.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, είπε: ∆εν µπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία για
τα ανεπιτήρητα σε δέκα µέρες. Η σηµερινή απόφαση καλύπτει τον σταυλισµό των ζώων, πάνω από δέκα µέρες.
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
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις του Π∆ 271/81.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας , που διεξήχθη την 24.09.2020 για την µίσθωση µίας
σταβλικής εγκατάστασης από το ∆ήµο µας η οποία θα χρησιµοποιηθεί για φύλαξη και διατροφή των
ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας, στον κ.
Μπελεγρίνο Αναστάσιο του Θεοδοσίου µε ΑΦΜ 142965927 ο οποίος είναι και o τελικός πλειοδότης, µε τελική
προσφορά τα 15.000,00€ µε διάρκεια µίσθωσης µέχρι 31.03.2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 374/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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