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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα :  Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου
               χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου,  Δήμου Πρέβεζας. 

      Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  24  Μαΐου 2018  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.10278/18-05-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος

      4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος

      7.  Παππάς Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.320/2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω
θέμα είναι κατεπείγον διότι η παραχώρηση είναι για την καλοκαιρινή περίοδο  από 15/6/2018
έως 31/8/2018 και θα γίνει με την διαδικασία της δημοπράτησης η οποία  είναι χρονοβόρα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την εισήγηση

του Τμήματος Εσόδων & Περιούσιας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. Δ.Κατσικοβόρδος), που

έχει ως εξής:

«...Ζητείται η εξέταση του ανωτέρω θέματος ως κατεπείγοντος διότι η παραχώρηση είναι για

την καλοκαιρινή περίοδο από 15/6/2018 εως 31/8/2018 και θα γίνει με την διαδικασία της

δημοπράτησης η οποία απαιτεί χρονική διάρκεια.

   Με  την  αριθ.  293/2018 Α.Ο.Ε.  καταρτίστηκαν  οι  όροι  παραχώρησης-εκμίσθωσης

κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου. 

   Διενεργήθηκε  δημοπρασία  στις  21 Μαΐου  2018 στην  οποία  σύμφωνα  με  το  πρακτικό

μοναδικός  πλειοδότης  προσήλθε  ο  κος  Κουμάσης  Λάμπρος  του  Σωτηρίου,  κάτοικος

Καστροσυκιάς, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 510,00 ευρώ για την περίοδο 15/6/2018 έως

31/8/2018.  

ΑΔΑ: 6Θ1ΒΩΞΧ-ΚΟ7



Καλείσθε να αποφασίσετε σχετικά με την κατακύρωση της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο

72 του Ν. 3852/2010.......» . 

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αριθ. 184/2018  Α.Δ.Σ (αρ.πρωτ.8989/4-5-2018)
 την αριθ. 293/2018  AOE   (ΑΔΑ   ΩΜΜΥΩΞΧ-13Λ)
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας   παραχώρησης-εκμίσθωσης  κοινόχρηστου
χώρου  χαρακτηρισμένου  ως  πλατεία  στην  παραλία  Καναλίου,Τ.Κ  Καναλίου,  Δ.Ε  Ζαλόγου,
Δήμου Πρέβεζας,  στoν  Κουμάση Λάμπρο του Σωτηρίου, κάτοικο Καστροσυκιάς Πρέβεζας,  για
την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων.

  Η  εκμίσθωση  του   δημοτικού  χώρου ορίζεται  σε   510,00 ευρώ   για  την  περίοδο  από
15/6/2018 έως 31/8/2018.  
  
  Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι όροι που καθορίσθηκαν με την αριθμ. 293/2018 απόφαση της 
  Οικονομικής Επιτροπής. 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 321/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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