ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 312
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 27063/15-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Χαλικιάς Ευάγγελος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (30) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό δηµοτικών συµβούλων στις επιτροπές διενέργειας δηµοπρασιών για
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων και εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την
εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειµένου ο ∆ήµος µας να προχωρήσει στην εκποίηση ή εκµίσθωση ακινήτων κλπ., θα
πρέπει το ∆.Σ. να αποφασίσει για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών, σύµφωνα µε τις δ/ξεις
του Π.∆/τος 270/81 (ΦΕΚ-77 Α΄) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων».
Α) ∆ιενέργειας δηµοπρασιών
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆/τος 270/81 συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ. και
αποτελείται από τον ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής και δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους. Στην
απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.
Εάν ο ∆ήµαρχος δεν επιθυµεί να είναι ο ίδιος Πρόεδρος, τότε πρέπει να οριστεί ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, δηλαδή τρεις συνολικά ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Η επιτροπή συνεδριάζει µε παρόντες τον Πρόεδρο και όλα τα µέλη της.
Β) Εκτίµησης ακινήτων.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις των άρθρων 7 παρ. 1 & 9 παρ. 2 του Π.∆. 270/81 η δηµοπρασία για
την εκποίηση ή µίσθωση ακινήτων ενεργείται µετά από προηγούµενη καταµέτρηση και εκτίµηση των
ακινήτων, από τριµελή επιτροπή η οποία ορίζεται από το ∆.Σ. και αποτελείται από δύο ∆ηµοτικούς
Συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος και έναν µηχανικό
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε απόφαση
∆ηµάρχου.
Κατόπιν των παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να ορίσει τους αντίστοιχους
δηµοτικούς συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους για την κάθε επιτροπή.»
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ.Κων/νος ∆ρακονταειδής, πρότεινε για την επιτροπή διενέργειας
διαγωνισµών τον Αντιδήµαρχο κ. Μάρκο Νικητάκη, ως Πρόεδρο της επιτροπής, µε αναπληρωτή του
τον κ. Φίλιππα Γεώργιο.
Ο κ. Μαργέλης πρότεινε την κα Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή τον κ. Βικέντιο Νικόλαο.
Ο κ. Αραβανής πρότεινε τον κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο, µε αναπληρωτή τον κ. Σκληρό Φίλιππο.
Για την επιτροπή εκτίµησης ακινήτων ο ∆ήµαρχος κ.Κων/νος ∆ρακονταειδής, πρότεινε τον
Αντιδήµαρχο κ. Μάρκο Νικητάκη, ως Πρόεδρο της επιτροπής, µε αναπληρωτή του τον κ. Φίλιππα
Γεώργιο.
Ο κ. Μαργέλης πρότεινε την κα Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή τον κ. Βικέντιο Νικόλαο.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία,
µειοψηφούντων των κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρας και Γράψα Αθανάσιου, αποφασίζει:
Α. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆/τος 270/81,
αποτελούµενη από τους εξής:
1. κ. Νικητάκη Μάρκο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωτή του τον κ. Φίλιππα Γεώργιο.
2. κα Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή τον κ. Βικέντιο Νικόλαο.
3. κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο, µε αναπληρωτή τον κ. Σκληρό Φίλιππο.
Β. Συγκροτεί επιτροπή εκτίµησης ακινήτων, σύµφωνα µε τις δ/ξεις των άρθρων 7 παρ. 1 & 9 παρ. 2
του Π.∆. 270/81, αποτελούµενη από τους εξής:
1. κ. Νικητάκη Μάρκο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωτή του τον κ. Φίλιππα Γεώργιο.
2. κα Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή τον κ. Βικέντιο Νικόλαο.
3. Ένας µηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας µε τον αναπληρωτή του, θα οριστεί µε
απόφαση ∆ηµάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.312/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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