Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:24/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:208/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 12η του
μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.24411/8.08.2011 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Αντρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση για την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση ακινήτου στον οικισμό Λυγιάς, για χώρο στέγασης των γραφείων
του Τ/Σ/ Κατούνας.
Εισηγητής: κ.Στέφ. Ρομποτής
Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Στις 10-8-11 πραγματοποιήθηκε, φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης
ακινήτου στον οικισμό Λυγιάς Τ/Κ Κατούνας, το οποίο θα χρησιμεύσει για τη στέγαση
γραφείων του Τ/Σ Κατούνας, σύμφωνα με την αρ.157/2011 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Στη δημοπρασία έλαβε μέρος μόνο ένας και συγκεκριμένα ο κ.Παπαδάτος Ζώης που
πρόσφερε για το ποσό των 350,00€, το ακίνητο του οποίου είχε κριθεί κατάλληλο
από την αρμόδια Επιτροπή.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής.
Εισηγούμαι την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και της αρ,20845/7-7-11 διακήρυξης του Δήμου
Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε 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 του φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση
ακινήτου στον οικισμό Λυγιάς Τ/Κ Κατούνας, για τη στέγαση γραφείων του Τ/Σ
Κατούνας και τη σύναψη συμβολαίου μίσθωσης με τον κ.Παπαδάτο Ζώη για το ποσό
των 350,00€ , διάρκειας μίσθωσης τριών ετών .
Το ποσό θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του Δήμου.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:208 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

