ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 179/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 18476/3.7.14
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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 10ο της Η.∆. : της αριθ.22/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του πρακτικού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε
την 1/7/2014 για την δηµοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου αλιευτικής
παραγωγής 2014-2015.
Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Άγγελος,
υπάλληλος του ∆ήµου

Ο Αντιδήµαρχος, κ Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας συνήλθε σήµερα την 1η Ιουλίου
2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών για Εκποίηση, Μίσθωση ή Εκµίσθωση Κινητών & Ακινήτων(Αριθ.
Απόφ. 24/2014)για τη διεξαγωγή φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας
για την δηµοπράτηση της παραγωγής Αυγοτάραχου (νωπού) περιόδου 2014
αποτελούµενη από τον κ. Καρτάνο Ιωάννη ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Αραβανή
Ανδρέα και Γαβρίλη ∆ηµήτριο ως µέλη.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας, κάλεσε µε τον κήρυκα τους ενδιαφεροµένους
να προσέλθουν για να πλειοδοτήσουν. Με τη σειρά προσήλθαν οι κατωτέρω:
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Αφού πέρασε η ώρα που προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη δηλαδή η
11:00 π.µ. και αφού δεν προσήλθαν άλλοι πλειοδότες, κλείνει η παρούσα
πλειοδοτική δηµοπρασία και κατοχυρώνεται στο όνοµα του τελευταίου πλειοδότη
ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ο οποίος πρόσφερε το ποσό των 55,00 €/kgr.
Το πρακτικό αυτό θα τεθεί υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του πρακτικού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 1/7/2014
για την δηµοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου αλιευτικής παραγωγής 20142015, στο όνοµα του τελευταίου πλειοδότη ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ο οποίος
πρόσφερε το ποσό των 55,00 €/kgr. όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 179/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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