ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 245/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα 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: 11305/9-7-20
έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Μαργέλη Μαρία
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την
παραχώρηση, δύο (02) ανεξαρτήτων τµηµάτων στην πλατεία της παραλίας Κ. Λευκάδας και την χρησιµοποίησή
τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι .
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της
Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Την 08/07/2020, διεξήχθη δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π∆ 271/81 για την για
την εκµίσθωση δύο (02) ανεξαρτήτων τµηµάτων στην πλατεία της παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας και
την
χρησιµοποίησή τους ως χώρους για τοποθέτηση και λειτουργία καρουζέλ , ηλεκτροκίνητο τρενάκι .
Η δηµοπρασία διεξήχθη σε συνέχεια της µε αριθ. 211/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας , µε την οποία καταρτίστηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης .
Στην δηµοπρασία ζήτησαν να λάβουν µέρος συνολικά τρεις (03) ενδιαφερόµενοι αλλά η επιτροπή
διενέργειας της δηµοπρασίας έκρινε ότι ο ένας κε των τριών δεν µπορούσε να συµµετέχει διότι στα
δικαιολογητικά που κατέθεσε και συγκεκριµένα στην υπεύθυνη δήλωση ανέγραψε ότι θα τοποθετήσει παιχνίδια τα
οποία δεν επιτρέπονταν και δεν προβλέπονταν στους όρους διακήρυξης και συγκεκριµένα στο άρθρο 1 της
σχετικής διακήρυξης της δηµοπρασίας
και ως εκ τούτου έλαβαν µέρος δύο ενδιαφερόµενοι για τις δύο θέσεις
και τελικοί πλειοδότες ανεδείχθησαν οι :
Α΄ έκταση : 100 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο MUCAJ FESTIM του KADRI µε ΑΦΜ 101386870 και τελική
προσφορά 850,00€.
Β΄ έκταση : 150 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο Πολίτης ∆ηµήτριος του Ροδόλφου µε ΑΦΜ 027488916 και τελική
προσφορά 1.250,00€.
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Ενστάσεις κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκαν
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή, την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας , που διεξήχθη την 08.07.2020 για την εκµίσθωση δύο (02) ανεξαρτήτων τµηµάτων στην πλατεία
της παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας και την χρησιµοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ ,
ηλεκτροκίνητο τρενάκι
µε τελικούς πλειοδότες ως εξής :
Α΄ έκταση : 100 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο MUCAJ FESTIM του KADRI µε ΑΦΜ 101386870 και τελική
προσφορά 850,00€.
Β΄ έκταση : 150 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο Πολίτης ∆ηµήτριος του Ροδόλφου µε ΑΦΜ 027488916 και τελική
προσφορά 1.250,00€.

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 επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, που διεξήχθη την 08.07.2020 για την εκµίσθωση
δύο (02) ανεξαρτήτων τµηµάτων στην πλατεία της παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας και την χρησιµοποίησή τους ως
χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι, µε τελικούς πλειοδότες ως εξής :
Α΄ έκταση : 100 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο MUCAJ FESTIM του KADRI µε ΑΦΜ 101386870 και τελική
προσφορά 850,00€.
Β΄ έκταση : 150 τ.µ. τελικός πλειοδότης ο Πολίτης ∆ηµήτριος του Ροδόλφου µε ΑΦΜ 027488916 και τελική
προσφορά 1.250,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 245/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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