Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:17/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:151/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 20η του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.18161/16.6.2011
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 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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ρεκατσίνας Σπύρος
5] Μεσσήνη Κερασούλα
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.17-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού στη
περιοχή Πόντη Βασιλικής.
Εισηγητής: κ. Στέφανος Ρομποτής
Υπάλληλος Δήμου
Ο κος. Ρομποτής Στέφανος, εισηγούμενος το θέμα είπε ότι :
«Στις 14/6/2011 διενεργήθηκε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για
την παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού παραλίας, τα οποία ευρίσκονται στην περιοχή
ΠΟΝΤΙ Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, μετά την αριθ:117/2011 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι και η διαδικασία για την
εκμίσθωση των παραπάνω τμημάτων.
Θέτω υπόψη σας τα πρακτικά των δημοπρασιών και παρακαλώ να αποφασίσετε
σχετικά».
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού στη περιοχή
Πόντη Βασιλικής , σύμφωνα με τα παραπάνω.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

-τις δ/ξεις του Ν.3463/2006, του Π.Δ/τος 270/81 και την αριθ:118/2011 απόφασής
της,
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας που διεξήχθηκε στις 14/6/2011, για την
εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας που ευρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα
Απολλωνίων όπως παρακάτω:
1 .Τοπική Κοινότητα Βασιλικής
Τμήμα 1ο 30 τ.μ. ,περιοχή «Βολερό» δεν προσήλθε κανείς να προσφέρει.
Τμήμα 2ο 60 τ.μ. περιοχή «Αμμος» δεν προσήλθε κανείς να προσφέρει.
Τμήμα 3ο 90 τ.μ. περιοχή «Αμμος» πλειοδότης αναδείχθηκε ο Πολίτης Σπυρίδων με
μίσθωμα 1.800 € για τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών
Τμήμα 4ο 90 τ.μ. περιοχή «Αμμος» πλειοδότης αναδείχθηκε ο Σίδερης Γεώργιος με
μίσθωμα 1.800 € για τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών
Τμήμα 5ο 114 τ.μ. περιοχής «Αμμος» πλειοδότης αναδείχθηκε ο SAIMON ANTONY
MORGAN με μίσθωμα 4.560 € για θαλάσσια μέσα αναψυχής
Τμήμα 6ο 150 τ.μ. περιοχή «Ακτή» πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία CLUB VASS
MON ΕΠΕ με μίσθωμα 6.000 € για θαλάσσια μέσα αναψυχής
Τμήμα 7ο 58 τ.μ. περιοχή «Ακτή» πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΠΕ με μίσθωμα 2.320 € για θαλάσσια μέσα αναψυχής
Τμήμα 8ο 51 τ.μ. περιοχή «Ακτή» πλειοδότης αναδείχθηκε ο Μαργέλης Φώτιος με
μίσθωμα 2.040 € για θαλάσσια μέσα αναψυχής
Τμήμα 9ο 124 τ.μ. περιοχή «Πόντη» πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία NEILSON
HELLAS A.E με μίσθωμα 4.960 € (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς) για θαλάσσια
μέσα αναψυχής
Τμήμα 10ο 97 τ.μ. περιοχή «Πόντη» πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΙΓΚΟΥ
ΑΝΝΑ & Σια Ο.Ε με μίσθωμα 3.880 € για θαλάσσια μέσα αναψυχής και
τραπεζοκαθίσματα.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:151 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

