Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:19/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:161/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 6η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.20179/06.07.2011 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 επτα (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κ.Σταµατέλου, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.19-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την επικύρωση αποτελέσµατος
διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου στην περιοχή ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ Τ.Κ.
Αθανίου ∆ήµου Λευκάδας για χώρο στάθµευσης οχηµάτων.
Εισηγητής: κ. Στέφανος Ροµποτής
Υπάλληλος ∆ήµου

Ο Εισηγητής ανέφερε στα µέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:
«Στις 28-06-2011 πραγµατοποιήθηκε φανερός πλειοδοτικός διαγωνισµός
εκµίσθωσης ακινήτου εµβαδού 1500µ2 στην περιοχή ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ Τ.Κ Αθανίου
∆ήµου Λευκάδας, το οποίο θα χρησιµεύσει ως χώρος στάθµευσης οχηµάτων.
Στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος 3 ενδιαφερόµενοι και συγκεκριµένα οι: Κατωπόδης
Γεράσιµος, Κατωπόδης ∆ηµήτριος και Κορφιάτης Νικόλαος και πλειοδότης
αναδείχθηκε ο Κατωπόδης Γεράσιµος που προσέφερε το ποσό των 13.700€,
σύµφωνα µε το πρακτικό του παραπάνω διαγωνισµού.
Εισηγούµαι την επικύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του Π.∆.270/81 και της αριθµ.17960/15-06-2011 ∆ιακήρυξης ∆ήµου
Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του αποτελέσµατος
του πλειοδοτικού διαγωνισµού που πραγµατοποιήθηκε στις 28-06-2011 για την
εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 1500 µ2 στην περιοχή ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ Τ.Κ Αθανίου
που θα χρησιµεύσει ως χώρος στάθµευσης οχηµάτων σύµφωνα µε το οποίο

πλειοδότης αναδείχθηκε ο Κατωπόδης Γεράσιµος που προσέφερε το ποσό των
13.700€.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 , µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που πραγµατοποιήθηκε στις 28-062011 για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 1500µ2 στην περιοχή ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ
Τ.Κ Αθανίου ∆ήµου Λευκάδας για να χρησιµεύσει ως χώρος στάθµευσης οχηµάτων,
σύµφωνα µε το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο Κατωπόδης Γεράσιµος που
προσέφερε 13.700€.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:161 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

