Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:20/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:177/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
18540/12.7.2012 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
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]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.20-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον.Επιτροπής για την έγκριση του από 5-7-12 πρακτικού της
Επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 271/81 για την εκμίσθωση των
παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού και παραλίας, σε συνέχεια της με αριθ. 52
& 79/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγ: κ.Πολίτης Αγγελος
υπαλ/λος Δήμου

O εισηγητής ανέφερε ότι :
«Την 05/07/2012., κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής του
άρθρου 1 του ΠΔ 271/81 για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού
και παραλίας, σε συνέχεια της με αριθ. 52 & 79/2012 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης ,
αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:

Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων
1.Περιοχή Πευκούλια.
Τμήμα Α 80 τ.μ. με κατώτατο μίσθωμα 800 € για τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών δεν προσήλθε κανείς .
Τμήμα Β 80 τ.μ. με κατώτατο μίσθωμα 800 € για τοποθέτηση ομπρελών –
ξαπλωστρών δεν προσήλθε κανείς .
2.Περιοχή Καβαλικευτά.
Ένα τμήμα 30 Μ2 με κατώτατο μίσθωμα 360€ για τοποθέτηση ομπρελών
ξαπλωστρών δεν προσήλθε κανείς .
Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
1-Θέση :ΑΧΙΛΛΕΑ ΘΕΙΑΚΟΥ 20 Μ2 (20Χ1) με κατώτατο μίσθωμα 560€
τοποθέτηση ξαπλωστρών ομπρελών δεν προσήλθε κανεις.

για

2- Θέση:ΜΠΟΛΕΙΚΑ) 10 Μ2 (10Χ1)με κατώτατο μίσθωμα 320 € για θαλάσσια
μέσα αναψυχής, δεν προσήλθε κανείς .
3- Θέση:ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 10 Μ2 ( 10Χ1) με κατώτατο μίσθωμα 320 € για
θαλάσσια μέσα αναψυχής δεν προσήλθε κανείς.
Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ
Θέση :ΚΑΡΝΑΓΙΟ 10 Μ2 (10Χ1) με κατώτατο μίσθωμα 320 €
θαλάσσια μέσα αναψυχής δεν προσήλθε κανείς.

για

Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
1 – Θέση : Ακτή έμπροσθεν Ο.Τ. 73 , 130 τ.μ. (4.160€) για θαλάσσια μέσα
αναψυχής και 60 τ.μ. για ξαπλώστρες ανάδοχος είναι το CLUB VASS ΕΠΕ.
2 – Θέση : Ακτή έμπροσθεν Ο.Τ. 73 ,20 Τ.Μ. (640,00€) για θαλάσσια μέσα
ανάδοχος είναι ο Κυριακός Γεώργιος .
Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ
Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ – ΔΡΑΓΑΝΟΥ
Περιοχή ΓΙΑΛΟΣ
1 - Το πρώτο τμήμα στην παραλία γιαλός ( 115/2012 απόφαση οικ.
Επιτροπής Δήμου Λευκάδας) 90 τ.μ. ( 45Χ2) δεν προσήλθε κανείς
Περιοχή Εγκρεμνοί
2- Το 2ο τμήμα στην παραλία εγκρεμνοί (115/2012 απόφαση οικ.
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας) 90 τ.μ. (45 χ 2) δεν προσήλθε κανείς
Τοπική Κοινότητα Ευγήρου
1.Περιοχή Συβότων

1- Θέση 1η , 70 τ.μ. για τραπεζοκαθίσματα με κατώτατο μίσθωμα 2.240€ ανάδοχος
είναι ο Φατούρος Ιωάννης του Νικ.
Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας και εισηγούμαι την
επικύρωση του αποτελέσματος”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
επικύρωση του από 5-7-12 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου και
την κατακύρωση του, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση..
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
Την επικύρωση του από 5-7-12 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ
271/81 για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού και
παραλίας,κατόπιν της με αριθ. 52 & 79/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, ως έχει στην παραπάνω εισήγηση.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των μισθωτηρίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 177/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

