Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:8/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:89/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 8557/30.3.2012
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 Διοίκησης-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)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
3) Γαζής Αναστάσιος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ
Η.Δ. : της αριθ.8-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για εξαίρεση της δημοπρασίας για τη
περιοχή Κάθισμα, κατόπιν της 79/12 απόφασης της Επιτροπής και διόρθωση
των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
«Σύμφωνα με την 79/12 απόφαση της παρούσας Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι
διακήρυξης δημοπρασιών για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας τα οποία θα
διατεθούν σε τρίτους με δημοπράτηση και τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων των
Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου , Λευκάδας , Απολλωνίων.
Προφανώς εκ παραδρομής, η τιμή ανά τ.μ., που αφορά στη δημοπράτηση των
θέσεων στη περιοχή Κάθισμα όπως αυτή καθορίστηκε από την 60/12 απόφαση του
Δ.Σ., δεν μεταφέρθηκε σωστά στην διατύπωση των όρων της διακήρυξης που
καταρτίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την 79/12 απόφασή της, διότι μετά
τα 200 μ. , το τίμημα είχε καθοριστεί από την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ., στα
15,00€ ανά τ.μ. και εσφαλμένα μεταφέρθηκε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης
σε 25,00€ ανά τ.μ. για την μία θέση στη περιοχή του Καθίσματος , με αποτέλεσμα να

συμπαρασύρει την ορθή διατύπωση της διακήρυξης όσον αφορά στη δημοπρασία
για την συγκεκριμένη παραλία του Καθίσματος.
Για το λόγο αυτό, προτείνω την εξαίρεση της δημοπρασίας για την παραλία του
Καθίσματος, από τη δημοπρασία που έχει προγραμματιστεί στις 9/4/12, για τις
υπόλοιπες παραλίες των Δ/Ε και την επαναφορά του θέματος στην αμέσως επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την εκ νέου κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης της δημοπρασίας, για την συγκεκριμένη παραλία του Καθίσματος ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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 ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με επτά (7) ψήφους υπέρ, ο κος Μπραντζουκάκης δηλώνει ότι απέχει,
την εξαίρεση της δημοπρασίας για την παραλία του Καθίσματος, από τη δημοπρασία
που έχει προγραμματιστεί στις 9/4/12, για τις υπόλοιπες παραλίες των Δ/Ε και την
επαναφορά του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την εκ νέου κατάρτιση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας,
για την συγκεκριμένη παραλία του Καθίσματος.
Η απόφαση 79/12 της Οικονομικής Επιτροπής, για τις υπόλοιπες παραλίες εκτός του
Καθίσματος, παραμένει ως έχει.
Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 89/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

