ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 147/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
14945/30.5.2014 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
6. Πεντεπίτης Νικόλαος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Καρτάνος Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της Η.∆. : της αριθ.20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για επικύρωση δηµοπρασίας για
παραχώρηση χώρου πλατείας παραλίας Τ.Κ. Λευκάδας για διοργάνωση έκθεσης
βιβλίου.
Εισηγητής : Ρόκκος Στυλιανός , Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος κ. Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το
θέµα διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγησή του η οποία έχει ως εξής:
« Με την αριθ. 119 /2014 απόφασή µας είχαµε καθορίσει τους όρους για την
δηµοπράτηση χώρων στην πλατεία παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας για διοργάνωση
έκθεσης βιβλίου . Κατά την δηµοπρασία που έγινε την 20η Μαΐου 2014 εµφανίστηκε
ένας ενδιαφερόµενος ο οποίος πρόσφερε το ποσό των
1.500,00 € και συγκεκριµένα το Νοµικό Πρόσωπο «Επαγγελµατικό Σωµατείο
Εκδοτών - Βιβλιοπωλών Ελλάδας - Ε.Σ.Ε.Β.Ε.» µε ΑΦΜ 060381126 .
Ένσταση κατά της δηµοπρασίας δεν υπεβλήθη.
Εισηγούµαι την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας που
διεξήχθη την 20.05.2014 ,µε τελικό πλειοδότη το Νοµικό Πρόσωπο «Επαγγελµατικό
Σωµατείο Εκδοτών - Βιβλιοπωλών Ελλάδας - Ε.Σ.Ε.Β.Ε.» µε ΑΦΜ 060381126
που εκπροσωπείται από τον κ Λογοθέτη Γεώργιο του Παναγ., µε τελική προσφορά
1.500,00 €.
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Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας

που διεξήχθη την

20.05.2014 για την δηµοπράτηση χώρων στην πλατεία παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας για
διοργάνωση έκθεσης βιβλίου, µε τελικό πλειοδότη
«Επαγγελµατικό Σωµατείο Εκδοτών
ΑΦΜ 060381126

- Βιβλιοπωλών

το Νοµικό Πρόσωπο

Ελλάδας

- Ε.Σ.Ε.Β.Ε.» µε

που εκπροσωπείται από τον κ Λογοθέτη Γεώργιο του Παναγ., µε

τελική προσφορά 1.500,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 147/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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