Απόσπασµα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της µε αριθ:21/2012 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:187/2012
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 31η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
20622/27.7.2012 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ(8) 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 ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.21-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
“Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου, για την δηµοπράτηση κοινόχρηστου χώρου στην
πλατεία της παραλίας της πόλης της Λευκάδας, για τοποθέτηση
ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΚΑΡΟΥΖΕΛ, σύµφωνα µε την αρ.175/12
απόφασής της”.
Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης
υπάλληλος ∆ήµου
Ο Εισηγητής ανέφερε τα εξής:
“ Κατόπιν της αρ.175/12 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση
των όρων διεξαγωγής δηµοπρασίας κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία της
παραλίας της πόλης της Λευκάδας, για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών
ΚΑΡΟΥΖΕΛ,διεξήχθη η δηµοπρασία την 17.07.2012 για την δηµοπράτηση τµήµατος
της πλατείας της παραλίας στην ∆.Κ. Λευκάδας
για τοποθέτηση παιδικών
ψυχαγωγικών παιχνιδιών προέκυψε ότι :
Για το τµήµα των ψυχαγωγικών παιχνιδιών ο µοναδικός που προσήλθε αλλά και
τελικός πλειοδότης είναι ο κ Πολίτης ∆ηµήτριος µε τελικό ποσό προσφοράς τα
2.000, 00€, για 100τ.µ ,το οποίο θα καταβάλλεται εφ’ άπαξ πριν την σύνταξη του
συµφωνητικού .

∆εν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους της δηµοπρασίας και προτείνεται η
επικύρωση του αποτελέσµατος”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας την 17.07.2012 για την
δηµοπράτηση τµήµατος της πλατείας της παραλίας στην ∆.Κ. Λευκάδας για
τοποθέτηση παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών και την κατακύρωση στον µοναδικό
και τελικό πλειοδότη κ Πολίτη ∆ηµήτριο µε τελικό ποσό προσφοράς τα 2.000, 00€,
για 100τ.µ ,
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
Επικυρώνει
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας την 17.07.2012 για την
δηµοπράτηση τµήµατος της πλατείας της παραλίας στην ∆.Κ. Λευκάδας για
τοποθέτηση παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών και κατακυρώνει στον µοναδικό και
τελικό πλειοδότη κ Πολίτη ∆ηµήτριο µε τελικό ποσό προσφοράς τα 2.000, 00€, για
100τ.µ ,το οποίο καταβάλλεται εφ’ άπαξ πριν την σύνταξη του συµφωνητικού .
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 187/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

