Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:26/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:173/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.23851/
22.8.2013 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Γεωργάκης Βασίλης
4) Σκιαδά Ζωή
5) Πεντεσπίτης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.26-2013 τακτικής συνεδρίασης της
3ο ΘΕΜΑ
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
για επικύρωση πρακτικού του
διαγωνισµού για τη µίσθωση κτιρίου, για τη στέγαση του ιχθυοπωλείου του
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητ : Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος ∆ήµου

Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Σας γνωρίζουµε ότι την 29 Ιουλίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα διεξήχθει στα γραφεία του
∆ήµου Λευκάδας η δηµοπρασία , για την µίσθωση κτιρίου που θα χρησιµοποιηθεί για
την στέγαση ιχθυοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας , ενώπιον της επιτροπής που
ορίσθηκε από την µε αριθ. 26 /2013 απόφαση του Ο.Ε. ∆ήµου Λευκάδας και µε την
αριθ. 103/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας καθορίσθηκαν
οι σχετικοί όροι διακήρυξης .
Από το πρακτικό της επιτροπής προκύπτει ότι τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε :
Ο κ Τσώρος Νεκτάριος του Βασιλείου µε τελική προσφορά 310 ευρώ µηνιαίως .
∆εν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά το κύρος της δηµοπρασίας.
Παρακαλείται η Ο.Ε. να επικυρώσει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να επικυρώσει το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.

Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
Επικυρώνει το αποτέλεσµα της από 29 Ιουλίου 2013, δηµοπρασίας για την
µίσθωση κτιρίου που θα χρησιµοποιηθεί για την στέγαση ιχθυοπωλείου του ∆ήµου
Λευκάδας και κατακυρώνει στον µειοδότη Τσώρο Νεκτάριο του Βασιλείου µε τελική
προσφορά 310 ευρώ µηνιαίως .
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 173/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

