ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 57/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 23 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 5426/19-3-2015 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Μετά την λήψη απόφασης του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, προσήλθε το µέλος της
Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος.
Μετά την λήψη απόφασης του 5ου θέµατος της Η.∆. προσήλθε το µέλος της Ο.Ε. κ.
Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. το µέλος της Ο.Ε. κ. Βλάχος
Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη
εκποίηση αγροτεµαχίου στην Τ/Κ
Μαραντοχωρίου.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας µε την αριθ.10/2014 είχε αποφασίσει την εκποίηση ενός
αγροτεµαχίου στην ειδική θέση «Καρυές» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου ∆.Ε.Απολλωνίων .
Η εκποίηση γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 186 του ∆. κ Κ. κώδικα . Οι
όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 θα
καταρτιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
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Εισηγούµαι τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας ως εξής :
«Ο ∆ήµος Λευκάδας διακηρύσσει δηµοπρασία φανερή , πλειοδοτική , προφορική για την
εκποίηση αγροτεµαχίου στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου ∆.Ε.Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας
που
βρίσκονται στην ειδική θέση «Καρυές» , σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους :
1) Τόπος και τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η ∆ηµοπρασία είναι πλειοδοτική , φανερή , προφορική και θα διεξαχθεί στα γραφεία του
∆ήµου Λευκάδας – ∆ιοικητήριο (αίθουσα συνεδριάσεων) την
_________ 2015 ηµέρα
______________ ,µε ώρα λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών την 10:30 π.µ. και λήξη της
δηµοπρασίας την 11:00 π.µ.
Τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας - Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς _______€
Οι προσφορές κατατίθενται την ηµέρα της δηµοπρασίας ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
2) Στοιχεία ακινήτου
Το ακίνητο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου στην ειδική θέση «Καρυές». Είναι συνολικής
εκτάσεως 2.482,97 τ.µ. σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Σκλαβενίτη
Γεωργίου το οποίο θεωρήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Λευκάδας.
3) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στην δηµοπρασία, είναι τα παρακάτω:
∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας και υπεύθυνη ∆ήλωση των ενδιαφεροµένων περί του ότι
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταµείου Π. και ∆. σε ποσοστό 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς ,δηλαδή _______€.
Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην αρµόδια επιτροπή και
να προσκοµίσει σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση νόµιµα θεωρηµένη .
Κάθε ενδιαφερόµενος θα συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο
πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας. Εάν ο συµµετέχων είναι νοµικό
πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλλει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Προκειµένου για Α.Ε πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας, στο οποίο να
αποφασίζετε η
συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του
διαγωνισµού.
β. Προκειµένου περί άλλων Ν.Π α]Πρακτικό που θα αποφασίζετε η συµµετοχή στην
δηµοπρασία και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συµµετέχει στην διαδικασία της δηµοπρασίας.
4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης 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.
Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγµατική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το προς εκποίηση ακίνητο .
5) Σύνταξη συµβολαίου
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής ή του αρµόδιου
Συµβολαιογράφου , περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να
προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συµβολαίου . Τα συµβολαιογραφικά έξοδα
καθώς και κάθε φόρος ή τέλος µεταβίβασης βαρύνουν τον πλειοδότη αγοραστή.

6) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
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Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε ευθύνη των υπηρεσιών του ∆ήµου στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου µας, στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆.Ε.
Απολλωνίων και στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ.. Μαραντοχωρίου .
7) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται :
1) οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης .
2) Κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη
διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και εγγυητής αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης.
Στις περιπτώσεις (β & γ) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν
ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου που
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας
προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.

8) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών ∆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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε., πρότεινε ως τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας, το ποσό των
1.100 ευρώ.
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:
Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκποίηση ενός αγροτεµαχίου στην ειδική θέση
«Καρυές» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου ∆.Ε.Απολλωνίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση.
Ως τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 1.100 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 57/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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