Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:28/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:177/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.25499/
06.9.2013 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Στη Συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο κος Δημήτρης Γαβρίλης, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, σύμφωνα με την αρ.1/2013 απόφασής της, λόγω σοβαρού κωλύματος
του Προέδρου κ.Στέλιου Ρόκκου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Γαβρίλης Δημήτρης :Αντιπρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σκιαδά Ζωή (αναπ/κό μέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.28-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας,
για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στην Τ/Κ Αθανίου και Τ/Κ
Βασιλικής και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγ: Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής αναφέρει:
«. Την 03/09/2013., κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής του
άρθρου 1 του ΠΔ 271/81 για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού
και παραλίας, και σύμφωνα με τις 83 & 119 & 150/2013 απoφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με τις οποίες καταρτίστηκαν οι όροι
διακήρυξης , αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:
Τ.Κ. Αθανίου
1.Περιοχή Εγκρεμνών
Τελικός πλειοδότης για την δεύτερη (2η) θέση (πρώτη αριστερά του σημείου
καθόδου ) ο Καραβίας Σπυρίδων του Γεωργίου με τελική προσφορά 1.800 €

Τ.Κ. Βασιλικής
1. Λιμάνι Βασιλικής
Τελικός πλειοδότης για το Α΄ τμήμα ο Αργυρός Σταμάτης του Ευσταθίου με τελική
προσφορά 800 € .
Τελικός πλειοδότης για το Β΄ τμήμα ο Πολίτης Θεόδωρος του Σπυρογιάννη με τελική
προσφορά 800 €.
Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας.
Παρακαλείται η Ο.Ε. να επικυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας προκειμένου
να
εκδοθούν
τα
σχετικά
μισθωτήρια
σε
εκτέλεση
της
με
αριθ.Δ
10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.03.2013 ΚΥΑ» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Aντιπρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση του πρακτικού της παραπάνω δημοπρασίας την 3-9-13 και την κατακύρωση
του αποτελέσματος.
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
Εγκρίνει το πρακτικό της από 3-9-13 διεξαχθείσας δημοπρασίας ενώπιον της
επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 271/81 για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων
χώρων αιγιαλού και παραλίας, στην Τ/Κ Αθανίου και Τ/Κ Βασιλικής για το έτος 2013
και κατακυρώνει στους τελικούς πλειοδότες:
Τ.Κ. Αθανίου
1.Περιοχή Εγκρεμνών
Τελικός πλειοδότης για την δεύτερη (2η) θέση (πρώτη αριστερά του σημείου
καθόδου ) ο Καραβίας Σπυρίδων του Γεωργίου με τελική προσφορά 1.800 €
Τ.Κ. Βασιλικής
1. Λιμάνι Βασιλικής
Τελικός πλειοδότης για το Α΄ τμήμα ο Αργυρός Σταμάτης του Ευσταθίου με τελική
προσφορά 800 € .
Τελικός πλειοδότης για το Β΄ τμήμα ο Πολίτης Θεόδωρος του Σπυρογιάννη με τελική
προσφορά 800 €.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμβάσεων..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 177/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

