Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:23/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:196/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 2η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.23408/29.07.2011 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΜεσσήνηΚερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Μαργέλης Γεώργιος
6] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
7] Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Αντρέας
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.23-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Επιτροπής για επικύρωση αποτελεσµάτων δηµοπρασιών για:
α)µίσθωση τµήµατος αιγιαλού παραλίας στη περιοχή ΠΟΝΤΙ ∆/Ε Απολλωνίων
για εκµίσθωση µέσων αναψυχής θαλάσσιων αθληµάτων και β) την µίσθωση
τµήµατος αιγιαλού παραλίας, το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή ΓΙΑΛΟΣ
∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων.

Εισηγητής: κ.Στέφανος Ροµποτής
Υπάλληλος ∆ήµου

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Στις 19/7/2011 διενεργήθηκε δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για
την µίσθωση τµήµατος αιγιαλού παραλίας, το οποίο ευρίσκονται στην περιοχή
ΠΟΝΤΙ ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, µετά την αριθ:158/2011 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καθορίσθηκαν οι όροι και η διαδικασία για την
εκµίσθωση των παραπάνω τµήµατος.
Στις 19/7/2011 διενεργήθηκε δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική
για την µίσθωση τµήµατος αιγιαλού παραλίας, το οποίο ευρίσκονται στην περιοχή
ΓΙΑΛΟΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, µετά την αριθ:159/2011 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καθορίσθηκαν οι όροι και η διαδικασία για την
εκµίσθωση των παραπάνω τµήµατος.

Θέτω υπόψη σας τα πρακτικά των δηµοπρασιών και παρακαλώ να
αποφασίσετε σχετικά».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή κα αποφασίσει για την
επικύρωση των πρακτικών των από 19/7/11 δηµοπρασιών.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση
-τις δ/ξεις του Ν.3463/2006, του Π.∆/τος 270/81
-και τις αριθ: 158 και 159/2011 αποφάσεις της,
οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τα πρακτικά των δηµοπρασιών που διεξήχθηκαν στις 19/7/2011, για
τις εκµισθώσεις τµήµατων αιγιαλού παραλίας που ευρίσκονται στην ∆ηµοτική
Ενότητα Απολλωνίων όπως παρακάτω:
1 .Τοπική Κοινότητα Βασιλικής
Τµήµα Α 20 τ.µ. περιοχή «ΠΟΝΤΙ» πλειοδότης αναδείχθηκε εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Σια Ο.Ε µε µίσθωµα 800 € για εκµίσθωση µέσων αναψυχής
θαλάσσιων αθληµάτων .
2.Τοπική Κοινότητα Αθανίου ∆ραγάνου
Τµήµα Α 90 τ.µ περιοχή «ΓΙΑΛΟΣ» πλειοδότης αναδείχθηκε ο Ροµποτής ∆ηµήτριος
µε µίσθωµα 2.250 € για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή των σχετικών µισθωτηρίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:196 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

