ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 167/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 16318/12.6.14
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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 12ο της Η.∆. : της αριθ.21/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση της αρ.149/2014 απόφασής της, για τον καθορισµό
της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης της παραγωγής του αυγοτάραχου, αλιευτικής
περιόδου 2014.
Εισηγητής: κ. Άγγελος Παπαδόπουλος
Υπάλληλος του ∆ήµου

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος,
ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Με σκοπό τη συµπλήρωση της 149/2014 Απόφασης της ΟΕ για την κατάρτιση
όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την παραγωγή αυγοτάραχου περιόδου 2014 σας
διαβιβάζουµε εισήγηση του τµήµατός (άρθρο 9ο) που εκ παραδροµής δεν
συµπεριλήφθηκε στο 814/19.05.14 Υπηρεσιακό µας Σηµείωµα.
Άρθρο 9ο
Χρόνος-τόπος-τρόπος υποβολής προσφορών
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας, οδός Αντ. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, ∆ιοικητήριο Λευκάδας, 31100 Λευκάδα, στις 01 Ιουλίου 2014, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 11:00 ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής (Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών για Εκποίηση, Μίσθωση ή Εκµίσθωση Κινητών και Ακινήτων). Η
δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης ώρας στην διακήρυξη,

1

εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της
δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η αρµόδια επιτροπή.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1.Την συµπλήρωση της αρ. 149/2014 Απόφασης της ΟΕ για την κατάρτιση
όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την παραγωγή αυγοτάραχου περιόδου 2014, µε
το Άρθρο 9ο, το οποίο εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε και έχει ως εξής:
Άρθρο 9ο
Χρόνος-τόπος-τρόπος υποβολής προσφορών
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας, οδός Αντ. Τζεβελέκη &
Υπ. Κατωπόδη, ∆ιοικητήριο Λευκάδας, 31100 Λευκάδα, στις 01 Ιουλίου 2014, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 11:00 ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής (Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών για Εκποίηση, Μίσθωση ή Εκµίσθωση Κινητών και Ακινήτων).
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης ώρας στην
διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της
δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η αρµόδια επιτροπή.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 149/2014 απόφαση της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 167/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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