Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:36/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:328/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
35603/2.12.2011 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νικόλαος
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.36-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων διενέργειας
διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικό χώρο στη Δ/Ε
Σφακιωτών.
Εισηγητής:κ.Ρομποτής Στέφανος
Υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Ο πρώην Δήμος Σφακιωτών μίσθωνε στην περιοχή της Τ.Κ Λαζαράτων ακίνητο με
αποθήκη, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης και φύλαξης των
οχημάτων του Δήμου καθώς επίσης χρησιμοποιούσε την αποθήκη για την φύλαξη
διαφόρων εργαλείων.
Ο Αντιδήμαρχος κ.Στέλιος Ρόκκος με έγγραφό του μας γνωρίζει ότι ο χώρος
αυτός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα και είναι απαραίτητος.
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ./τος 270/81, για τη μίσθωση ακινήτων από το
Δήμο, απαιτείται δημοπρασία, η οποία διεξάγεται σε δύο φάσεις, οι όροι δε της
δημοπρασίας καθορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή ».

Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε στην Επιτροπή ότι βρισκόμαστε στο
τέλος του έτους και η κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, καθώς και η μίσθωση
του ακινήτου, αν κριθεί αναγκαία, θα πρέπει να αφορά στο έτος 2012.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Δεν κρίνει αναγκαία την μίσθωση του ακινήτου, στην περιοχή της Τ.Κ Λαζαράτων
και για το λόγο αυτό δεν κρίνει σκόπιμη προς το παρόν , την κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης .
Αν για το νέο έτος, κριθεί απαραίτητη η μίσθωση του ανωτέρω χώρου ως
αποθηκευτικού, θα συζητηθεί εκ νέου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:328/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

