Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:22/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:183/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του
μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.22799/22.07.2011 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Αντρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4]Γαζής Αναστάσιος
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6]Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Μαργέλης Γεώργιος
8] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.22-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας
εκμίσθωσης ακινήτου για κατάστημα πώλησης αλιευμάτων από το Δήμο
Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Αγγελος Παπαδόπουλος
Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011, έγινε η Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για χρήση
Καταστήματος Πώλησης Αλιευμάτων από το Δήμο Λευκάδας.
Με την 82/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι
διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση καταστήματος
πώλησης αλιευμάτων στην πόλη της Λευκάδας.
Με την 14367/23-5-2011 δήλωση, ο κ. Τσώρος Νεκτάριος εκδήλωσε το ενδιαφέρον
του για τη μίσθωση του ακινήτου του επί της οδού Βαλαωρίτου 18 (εμβαδού 50 m2)
αποδεχόμενος τους όρους διακήρυξης. Να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο
κατάστημα λειτουργεί μέχρι σήμερα το κατάστημα πώλησης αλιευμάτων.
Με το από 21 Ιουνίου 2011 πρακτικό, η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων,
γνωμοδότησε για την καταλληλότητα του συγκεκριμένου ακινήτου και ως εκ τούτου
ορίσθηκε για την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011, η σχετική Δημοπρασία.
Το μίσθωμα καθορίστηκε στα 370,00 €/μήνα για περίοδο δύο (2) χρόνων.

Παρακαλώ για την έγκριση του Πρακτικού ώστε να ακολουθήσει το Συμφωνητικό
Μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του κ. Τσώρου Νεκτάριου».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των παραπάνω
πρακτικών και τη σύναψη του συμφωνητικού του Δήμου Λευκάδας με τον κ. Τσώρο
Νεκτάριο, στην τιμή των 370,00 €/μήνα για περίοδο δύο (2) χρόνων.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδία έσοδα του Δήμου.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
την έγκριση του Πρακτικού της από 8-7-11 δημοπρασίας και τη σύναψη του
συμφωνητικού του Δήμου Λευκάδας με τον κ. Τσώρο Νεκτάριο, στην τιμή των
370,00 €/μήνα για περίοδο δύο (2) χρόνων. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδία έσοδα
του Δήμου.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:183 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

