Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:23/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:197/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 2η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.23408/29.07.2011 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΜεσσήνηΚερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Μαργέλης Γεώργιος
6] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
7] Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Αντρέας
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.23-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Επιτροπής για εκµίσθωση χώρου για στάθµευση αυτοκινήτων,
στη περιοχή ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος ΑραβανήςΠρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
Με την αρ.161/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επικυρώθηκε το
αποτέλεσµα του από 28-6-11 διαγωνισµού για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού
1500µ2, στη περιοχή ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ, για να χρησιµεύσει ως χώρος στάθµευσης
οχηµάτων και κατακυρώθηκε στον πλειοδότη Κατωπόδη Γεράσιµο.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Απολλωνίων, µας µετέφερε αίτηµα του παραπάνω
πλειοδότη, µε το οποίο ζητάει την εκµίσθωση χώρου στο διπλανό οικόπεδο, για την
καλύτερη λειτουργία του πάρκινγκ .
Τη δικαιοδοσία για να αποφασίσει σχετικά µε την παραπάνω εκµίσθωση καθώς και
τον καθορισµό των όρων αυτής, έχει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αυτό προτείνω την
εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα αποφασίζει
Την εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ. για να αποφασίσει σχετικά µε την εκµίσθωση
χώρου για στάθµευση αυτοκινήτων, στη περιοχή ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ, καθώς και τον
καθορισµό των όρων αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:197 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

