Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:15/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:116/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 1η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.15554/27.5.2011 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 ∆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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάντα- Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.15-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Επικύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου µε οκτώ (8)
δωµάτια στην Τ/Κ Αγίου Νικήτα.
Εισηγητής: κ.Στέφανος ΡοµποτήςΥπάλληλος ∆ήµου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή σχετικά µε το παραπάνω θέµα, ότι
Στις 24/5/2011 διεξήχθηκε επαναληπτική φανερή δηµοπρασία για την εκµίσθωση
ακινήτου µε 4 δωµάτια στην Τ.Κ Αγίου Νικήτα, µετά την αριθ:81/2011 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Στην δηµοπρασία έλαβε µέρος ένας (1) ενδιαφερόµενος και συγκεκριµένα: η
εταιρεία «Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε» µε εκπρόσωπό της την Κυριάκου Αγλαϊα.
Σύµφωνα µε το πρακτικό πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Μάριος
Λάζαρης & Σια Ο.Ε» µε εκπρόσωπό της την Κυριάκου Αγλαϊα που προσέφερε το
ποσό των 6.100 €.
Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούµαι για την έγκριση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις δ/ξεις εδαφ.δ παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/2006
(∆ΚΚ) και εδαφ.ε παρ.1 του άρθρου 72 Ν.3852/2010».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , προτείνει:

Την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας που διεξήχθηκε στις
24/5/2011 για την εκµίσθωση ακινήτου µε 8 δωµάτια που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου
Νικήτα, σύµφωνα µε το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε η κ.Αγλαϊα Κυριάκου
εκπρόσωπος της εταιρείας «Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε» που προσέφερε το ποσό
των 6.100 € (ετήσιο µίσθωµα).
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- τις δ/ξεις εδαφ.δ παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) και εδαφ.ε
παρ.1 του άρθρου 72 Ν.3852/2010 καθώς και το από 24/5/2011 πρακτικό
διενέργειας του διαγωνισµού
Οµόφωνα αποφασίζει
Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που διεξήχθηκε στις
24/5/2011 για την εκµίσθωση ακινήτου µε 8 δωµάτια που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου
Νικήτα, σύµφωνα µε το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε η κ.Αγλαϊα Κυριάκου
εκπρόσωπος της εταιρείας «Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε» που προσέφερε το ποσό
των 6.100 € (ετήσιο µίσθωµα).
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:116 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

