ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 15/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 114/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 26 του µήνα Μαΐου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 9645/22-5-2015 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σταµατέλου ∆ήµητρα
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σέρβος Κων/νος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν την εκφώνηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος
και συµµετέχει στην διαδικασία.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε
επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο οποίος είπε:
«Στην δηµοπρασία που έγινε σήµερα την 26.05.2015 για την εκµίσθωση τµήµατος πλατείας
παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας , ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος µε αποτέλεσµα η δηµοπρασία να αποβεί άγονη.
Σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας ( αριθ. πρωτ. 8864/12.05.2015) που
συντάχθηκαν σύµφωνα µε την αριθ. 99/2015 απόφαση της Ο.Ε. ∆ήµου Λευκάδας , στο άρθρο 10
προβλέπεται επανάληψη της δηµοπρασίας οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο αν δεν παρουσιασθεί
πλειοδότης.
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Επειδή τα χρονικά περιθώρια που αφορούν
την παραχώρηση του χώρου είναι ιδιαίτερα
περιορισµένα εισηγούµαι στην Ο.Ε. να λάβουµε σήµερα σχετική απόφαση περί της µείωσης του
ποσού εκκίνησης της δηµοπρασίας από 1.500€ σε 1.100€ επειδή δεν παρουσιάστηκε σε αυτή
κανένας πλειοδότης .
Να τεθεί η παρούσα απόφαση υπόψιν του κ ∆ηµάρχου προκειµένου να εφαρµοστούν άµεσα τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 της µε αριθ. πρωτ. 8864/12.05.2015 σχετικής διακήρυξης περί επανάληψης
της δηµοπρασίας.»
Η κα ∆ήµητρα Σταµατέλου στη συνέχεια είπε: ∆ιαφωνώ µε την πρόταση. Να µην µειωθεί το µίσθωµα.
Ούτως ή άλλως, είναι µικρό το ποσό των 1.500 ευρώ, για την εµπορική δραστηριότητα που
αναπτύσσεται στην πλατεία της παραλίας και µάλιστα µέσα στον Αύγουστο.
Ο κ. Γκογκάκης πρότεινε στη συνέχεια να µειωθεί το µίσθωµα στα 1.300 ευρώ.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και ο κ. Σέρβος Κων/νος, συµφωνούν για µείωση του µισθώµατος στα 1.100
ευρώ.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) µέλη της επιτροπής, οι κ.κ. Νικητάκης Μάρκος,
Σέρβος Κων/νος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Βλάχος Κων/νος και Γκογκάκης Γρηγόρης.
Κατά ψήφισε η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα.
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,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
1α.Κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό, για την εκµίσθωση τµήµατος πλατείας παραλίας ∆.Κ.
Λευκάδας, για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου, αφού σύµφωνα µε το από 26-5-2015 πρακτικό
δηµοπρασίας δεν προσήλθε κανένας πλειοδότης και
1β.Την επανάληψη της δηµοπρασίας σύµφωνα µε οριζόµενα στο άρθρο 10 της µε αριθ. πρωτ.
8864/12.05.2015 σχετικής διακήρυξης
2.Την µείωση του ποσού εκκίνησης της ανωτέρω δηµοπρασίας, από 1.500€ σε 1.100€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 114/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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