ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 168/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 16318/12.6.14
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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 13ο της Η.∆. : της αριθ.21/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για κατακύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
χώρου στάθµευσης οχηµάτων στο Πόρτο Κατσίκι.
Εισηγητής : Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Την 12 Μαρτίου 2014 έγινε η δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρου στο Πόρτο
Κατσίκι κατά την οποία έλαβαν µέρος επτά ενδιαφερόµενοι. Μετά την πλειοδοσία
τελικός πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ Γκουνέλας Ηρακλής του Χρήστου µε τελική
προσφορά 30.500€ . Η τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας είχε ορισθεί µε την αριθ.
52/2014 απόφαση της Ο.Ε. σε 10.000€ .
Eίχε υποβληθεί ένσταση κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τον
επίσης συµµετέχοντα στην δηµοπρασία κ. Κατωπόδη Πέτρο επειδή επί του
πρακτικού δεν υπέγραψε ο εγγυητής του κ. Γκουνέλα Ηρακλή αµέσως µετά την λήξη
της δηµοπρασίας. Η Ο.Ε. του ∆ήµου µας µε την αριθ. 78/2014 απόφασή της είχε
αποδεχθεί την ένσταση του κ Κατωπόδη Πέτρου και είχε επαναπροκηρύξει την
δηµοπρασία. Επί της απόφασή αυτής υπεβλήθη ένσταση στην Αποκεντρωµένη
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∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου από τον κ. Γκουνέλα Ηρακλή. Η ανωτέρω
υπηρεσία µε την αριθ. πρωτ. 6625/29.05.2014 απόφασή της δέχεται την προσφυγή
του κ. Γκουνέλα Ηρακλή και ακυρώνει την 78/2014 απόφαση της Ο.Ε. ∆ήµου
Λευκάδας.
Λαµβάνοντας υπόψιν µας τα ανωτέρω
εισηγούµαι

Την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον κ. Γκουνέλα
Ηρακλή , τελικό πλειοδότη της δηµοπρασίας που διεξήχθη την 12.03.2014 για τη
εκµίσθωση χώρου στην θέση «Πόρτο Κατσίκι» Τ.Κ. Αθανίου , µε τελικό ποσό
30.500€.»

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον κ. Γκουνέλα
Ηρακλή , τελικό πλειοδότη της δηµοπρασίας που διεξήχθη την 12.03.2014 για τη
εκµίσθωση

χώρου στην θέση «Πόρτο Κατσίκι» Τ.Κ. Αθανίου , µε τελικό ποσό

30.500€. σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 168/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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