Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:259/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 23η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
27970/19.10.2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και
κατακύρωση του αποτελέσματος, για την εκμίσθωση ακινήτου στη Τ.Κ.
Σπανοχωρίου της Δ.Ε. Σφακιωτών, για χρήση ως χώρου στάθμευσης.
Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
“ Την 15/10/2012, κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής του
άρθρου 1 του ΠΔ 271/81 για την εκμίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως
χώρος στάθμευσης σε συνέχεια της με αριθ. 78/2012 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης ,
αναδείχθηκαν οι κάτωθι μειοδότες:
Γληγόρη Ιωάννα του Άγγελου με προσφορά 150,00 € το μήνα . Ο χρόνος
μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ισχύει για τρία
έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα ανωτέρω, εισηγούμαι
στην Οικονομική Επιτροπή, για την κατακύρωση του δημοπρασίας, και να αναθέσει
στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της σύμβασης”.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
την έγκριση του πρακτικού της από 15/10/2012, διεξαχθείσας δημοπρασίας και την
κατακύρωση του αποτελέσματος σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει το πρακτικό της από 15/10/2012, διεξαχθείσας δημοπρασίας και
κατακυρώνει στην μειοδότη Γληγόρη Ιωάννα του Άγγελου με προσφορά 150,00 € το
μήνα.
Το ποσό της εκμίσθωσης θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6236.001 πρ/σμού 2012.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 259/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

