ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 138/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 11908/12-6-15 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος (αναπληρωµατικός) *
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. των παρατάξεων της
µειοψηφίας, κ. Σκληρός Φίλιππος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη, σε
επίσηµη αποστολή δηµοτικής αντιπροσωπείας στη Κίνα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για της παραγωγή αυγοτάραχου
αλιευτικής περιόδου 2015-2016.
Εισηγητής : Άγγελος Παπαδόπουλος , ιχθυολόγος, υπάλληλος ∆. Λευκάδας

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, ο οποίος διάβασε τους όρους
διακήρυξης δηµοπρασίας για της παραγωγή αυγοτάραχου αλιευτικής περιόδου 2015-2016 και ζήτησε
την έγκρισή τους, οι οποίοι έχουν ως εξής:
«Άρθρο 1ο
Η ∆ηµοπρασία αφορά την παραγωγή του Αβγοτάραχου (νωπού) που αλιεύεται από το είδος
Κέφαλος (Mugil cephalus) στις Λιµνοθάλασσες Στενού Λευκάδας την αλιευτική περίοδο 2015.
Άρθρο 2ο
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∆εκτοί στη ∆ηµοπρασία είναι Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ κλπ). Για να γίνει
δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή επί ποινή αποκλεισµού:
1. Ως εγγύηση συµµετοχής γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς
ανεπιφύλακτα.
Εάν ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλλει, επιπλέον τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Προκειµένου για Α.Ε. & Ε.Π.Ε. πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας, στο οποίο να αποφασίζεται η
συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στη διαδικασία
του διαγωνισµού.
Άρθρο 3ο
Τιµή εκκίνησης ορίζεται πενήντα πέντε ευρώ το κιλό (55,00 €/kgr) (επιπλέον Φ.Π.Α.).
Άρθρο 4ο
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την σειρά εκφωνήσεως µετά
του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η
υποχρέωση δε αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 5ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών της ∆ηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή λόγω ακύρωσης των πρακτικών από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ’
αυτόν της απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική
Επιτροπή, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή
Πιστωτικού Ιδρύµατος ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων χιλίων ευρώ (1.000,00 €) καλής
εκτέλεσης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε για τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία καταπίπτει
υπέρ του ∆ήµου.
Άρθρο 7ο
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο (χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης), εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν πλειοδότης.
Άρθρο 8ο
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος του ∆ήµου Λευκάδας, και στη Γενική ∆ηµοπρασιών.
Τα δε έξοδα της σχετικής δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 9ο
Χρόνος-τόπος-τρόπος υποβολής προσφορών
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας, οδός Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη,
∆ιοικητήριο Λευκάδας, 31100 Λευκάδα, στις 07 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής (Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών για διαγωνισµούς Εργασιών
– Υπηρεσιών κι απευθείας αναθέσεις εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2015). 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.»
Ο κ. Γκογκάκης πρότεινε να συµπληρωθεί στο άρθρο 1, ότι η δηµοπρασία είναι φανερή και
πλειοδοτκή.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, όπως συµπληρώθηκε από την πρόταση του κ. Γκογκάκη,
οµόφωνα, αποφασίζει:
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Την κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για της παραγωγή αυγοτάραχου αλιευτικής
περιόδου 2015-2016, ως κατωτέρω:
Όροι ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας για την Παραγωγή Αβγοτάραχου (Νωπού) Περιόδου 2015
Άρθρο 1ο
Η ∆ηµοπρασία , η οποία είναι φανερή και πλειοδοτική, αφορά την παραγωγή του
Αβγοτάραχου (νωπού) που αλιεύεται από το είδος Κέφαλος (Mugil cephalus) στις Λιµνοθάλασσες
Στενού Λευκάδας την αλιευτική περίοδο 2015.
Άρθρο 2ο
∆εκτοί στη ∆ηµοπρασία είναι Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ κλπ). Για να γίνει
δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή επί ποινή αποκλεισµού:
3. Ως εγγύηση συµµετοχής γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς
ανεπιφύλακτα.
Εάν ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλλει, επιπλέον τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
2. Προκειµένου για Α.Ε. & Ε.Π.Ε. πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας, στο οποίο να αποφασίζεται η
συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στη διαδικασία
του διαγωνισµού.
Άρθρο 3ο
Τιµή εκκίνησης ορίζεται πενήντα πέντε ευρώ το κιλό (55,00 €/kgr) (επιπλέον Φ.Π.Α.).
Άρθρο 4ο
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την σειρά εκφωνήσεως µετά
του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η
υποχρέωση δε αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 5ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών της ∆ηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή λόγω ακύρωσης των πρακτικών από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ’
αυτόν της απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική
Επιτροπή, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή
Πιστωτικού Ιδρύµατος ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων χιλίων ευρώ (1.000,00 €) καλής
εκτέλεσης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε για τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία καταπίπτει
υπέρ του ∆ήµου.
Άρθρο 7ο
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο (χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης), εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν πλειοδότης.
Άρθρο 8ο
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος του ∆ήµου Λευκάδας, και στη Γενική ∆ηµοπρασιών.
Τα δε έξοδα της σχετικής δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Άρθρο 9ο
Χρόνος-τόπος-τρόπος υποβολής προσφορών
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας, οδός Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη,
∆ιοικητήριο Λευκάδας, 31100 Λευκάδα, στις 07 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής (Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών για διαγωνισµούς Εργασιών
– Υπηρεσιών κι απευθείας αναθέσεις εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2015). 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 138/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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