ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:176/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 15 του μήνα Ιουνίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 11810/11-6-2018 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την
05.06.2018 για την παραχώρηση, δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας Δ.Κ.
Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο
τρενάκι.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Την 05/06/2018, διεξήχθη δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 271/81 για την για
την εκμίσθωση δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας και την
χρησιμοποίησή τους ως χώρους για τοποθέτηση και λειτουργία καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι .
Η δημοπρασία διεξήχθη σε συνέχεια της με αριθ. 138/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λευκάδας , με την οποία καταρτίστηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης .
Στην δημοπρασία έλαβαν μέρος συνολικά επτά (07) ενδιαφερόμενοι για τις δύο (02) θέσεις και
τελικοί πλειοδότες ανεδείχθησαν οι :
Α΄ έκταση : 100 τ.μ. τελικός πλειοδότης ο Σκλαβενίτης Σπυρίδων του Αθανασίου με ΑΦΜ 046145022 και
τελική προσφορά 5.800,00€
Β΄ έκταση : 150 τ.μ. τελικός πλειοδότης ο Πολίτης Δημήτριος του Ροδόλφου με ΑΦΜ 027488916 και τελική
προσφορά 4.050,00€.
Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας δεν υποβλήθηκαν
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή, την επικύρωση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας , που διεξήχθη την 05.06.2018 για την εκμίσθωση δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην
πλατεία της παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας
καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι με τελικούς πλειοδότες ως εξής :
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Α΄ έκταση : 100 τ.μ. τελικός πλειοδότης ο Σκλαβενίτης Σπυρίδων του Αθανασίου με ΑΦΜ 046145022 και
τελική προσφορά 5.800,00€
Β΄ έκταση : 150 τ.μ. τελικός πλειοδότης ο Πολίτης Δημήτριος του Ροδόλφου με ΑΦΜ 027488916 και τελική
προσφορά 4.050,00€.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. 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 05.06.2018 για την εκμίσθωση
δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως
χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι, με τελικούς πλειοδότες ως εξής :
Α΄ έκταση : 100 τ.μ. τελικός πλειοδότης ο Σκλαβενίτης Σπυρίδων του Αθανασίου με ΑΦΜ 046145022 και
τελική προσφορά 5.800,00€
Β΄ έκταση : 150 τ.μ. τελικός πλειοδότης ο Πολίτης Δημήτριος του Ροδόλφου με ΑΦΜ 027488916 και τελική
προσφορά 4.050,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 176/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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