Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:176/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 13η του
μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.21117 /
08.07.2011 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 οκτώ (8) 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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ.Σταματέλου, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση διαγωνισμού
μίσθωσης ακινήτων ως χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγητής:κ.Στέφανος Ρομποτής
Υπάλληλος του Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
«Στις 11/7/2011 πραγματοποιήθηκε φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης
ακινήτων στην Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως χώροι
στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγούμαι την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σύμφωνα με τις
δ/ξεις του Π.Δ.270/81 και της αριθ:12027/10.5.2011 Διακήρυξης Δήμου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
επικύρωση του αποτελέσματος της παραπάνω δημοπρασίας.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει
την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις
11-7-11, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ.270/81 και της αριθ:12027/10.5.2011
Διακήρυξης Δήμου Λευκάδας, ως εξής:
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικήτα
1]Ο Φίλιππας Παντελής προσέφερε το ποσό των 1.200 € για το ακίνητό του
εμβαδού 1.000,00 Μ2.
2]Ο Ευστάθιος Βερύκιος προσέφερε το ποσό των 1.200 € για το ακίνητό τους
εμβαδού 1.000,00 Μ2.
Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου (οικισμός Νικιάνας)
1]Η Σκληρού Ζωή προσέφερε το ποσό των 1.600 € για το ακίνητό του
εμβαδού 800,00 Μ2.
Όλοι οι παραπάνω αναδείχθηκαν μειοδότες.
Για τα ακίνητα με εμβαδόν 4.000 Μ2 και 1.000 Μ2 Τ.Κ Αγίου Νικήτα και δεν
παρουσιάσθηκε κανείς να προσφέρει.
Eξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:176 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

