Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:21/2012 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:189/2012
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 31η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
20622/27.7.2012 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 οκτώ(8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.21-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
“Απόφαση Οικον. Επιτροπής για µη επικύρωση της δηµοπρασίας για την
εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας στην Τ.Κ. Βασιλικής, κατόπιν της
αριθ. πρωτ. 412/20.06.2012 απόφασή της Αποκ. ∆ιοίκ. Πελοποννήσου –
∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου που ακυρώνει την µε αριθ. 116/2012 σχετική
απόφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου ”.
Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης
υπάλληλος ∆ήµου
Ο Εισηγητής ανέφερε τα εξής:
“Η Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας έλαβε την µε αριθ. 116/2012 απόφασή της περί
δηµοπράτησης δύο τµηµάτων αιγιαλού παραλίας στην Τ. Κ. Βασιλικής . Η
δηµοπρασία διεξήχθη την 30/5/ 2012 .
Κατά της απόφασης της Ο.Ε. µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της
δηµοπρασίας υποβλήθηκε στην Αποκ. ∆ιοίκ. Πελοποννήσου – ∆υτ. Ελλάδας &
Ιονίου ένταση και ενηµερώθηκε για το λόγο αυτό η υπηρεσία µας.
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε την αριθ. πρωτ. 412/20.06.2012 απόφασή της ,
δέχθηκε την ένσταση και ακύρωσε την µε αριθ. 116/2012 απόφαση της Ο.Ε. Του
∆ήµου µας.
Για το λόγο αυτό προτείνεται στην Ο.Ε. του ∆ήµου να µην επικυρώσει τα πρακτικά

της δηµοπρασίας.”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να µην
επικυρώσει τα πρακτικά της δηµοπρασίας που διεξήχθη την 30-5-12 για τα τµήµατα
αιγιαλού παραλίας στην Τ. Κ. Βασιλικής κατόπιν και της αριθ. πρωτ. 412/20.06.2012
απόφασή τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία ακύρωσε την µε αριθ.
116/2012 απόφαση της Ο.Ε.
Σε αυτό το σηµείο ο κ.Μαργέλης πρότεινε να διερευνηθεί αν µπορεί ο ∆ήµος σε
παρόµοιες περιπτώσεις ,να ασκεί ασφαλιστικά µέτρα, εναντίον αυτών που
καταλαµβάνουν τους χώρους αυτούς.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση ,
οµόφωνα αποφασίζει
∆εν επικυρώνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας που διεξήχθη την 30-5-12 για τα
τµήµατα αιγιαλού παραλίας στην Τ. Κ. Βασιλικής κατόπιν και της αριθ. πρωτ.
412/20.06.2012 απόφασή τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία ακύρωσε
την µε αριθ. 116/2012 απόφαση της Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 189/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

