Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:17/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:148/2011
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.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.17-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης
δημοπρασίας για την παραγωγή του αυγοτάραχου περιόδου 2011.
Εισηγητής: κ. Αγγελος Παπαδόπουλος
Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Το Αυγοτάραχο Λευκάδας, είναι ένα φυσικό, παραδοσιακό αλιευτικό έδεσμα το
οποίο παράγεται από τις ωοθήκες του είδους Mugil cephalus (κοινώς κέφαλος).
Η παραγωγή Αυγοτάραχου από τις Λιμνοθάλασσες Στενού Λευκάδας, αποτελεί ένα
ιδιαίτερο μέγεθος για αυτές. Η μέση ετήσια παραγωγή του τα τελευταία δεκατρία
χρόνια κυμαίνεται σε 1160 τεμάχια που αντιστοιχούν σε 295 kgr και έσοδα
(20.950,00 € σε κερωμένη μορφή - 12.790,00 € νωπή μορφή) 17.800,00 €. Βέβαια τα
τελευταία πέντε χρόνια ακολουθεί πτωτική πορεία ως επακόλουθο της συνολικής
(παραγωγικής και κατ’ επέκταση οικονομικής) πτωτικής πορείας των λ/θ ΣΛ.
Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί πως από το 2006 και μετά η συνολικά παραγόμενη
ποσότητα αυγοτάραχου, διατίθεται κατόπιν δημοπρασίας σε νωπή μορφή, επειδή ο
Δήμος Λευκάδας μη διαθέτοντας Σύγχρονη Μονάδα Παραγωγής, με ότι αυτό
συνεπάγεται, αδυνατεί να παράξει ένα προϊόν αντάξιο της υψηλής διατροφικής
του αξίας.

Εκφράζοντας την ελπίδα πως κάποια στιγμή και αφού υλοποιηθεί ένα σχέδιο
προστασίας, ανάδειξης και ανάπτυξης των λ/θ ΣΛ, το Αυγοτάραχο Λευκάδας θα
πάρει τη θέση που του αξίζει στη γκάμα των πλούσιων τοπικών προϊόντων του
Τόπου μας, είμαστε υποχρεωμένοι και φέτος να προχωρήσουμε στη διαδικασία
κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραγωγή του 2011».
Ο Πρόεδρος κατόπιν των παραπάνω , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
κατάρτιση των όρων της διεξαγωγής της Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
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
ομόφωνα αποφασίζει
την κατάρτιση των όρων της διεξαγωγής της Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, όπως παρακάτω:
Άρθρο 1ο
Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Διοικητήριο Λευκάδας,
την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 και ώρα (11:00) ενώπιον Αρμόδιας Επιτροπής
Δημοπρασιών που θα ορισθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και θα είναι
Πλειοδοτική, Φανερή και Προφορική.
Άρθρο 2ο
Η Δημοπρασία αφορά την παραγωγή του Αυγοτάραχου (νωπού) που αλιεύετε
από το είδος Mugil cephalus στις Λιμνοθάλασσες Στενού Λευκάδας την
αλιευτική περίοδο 2011.
Άρθρο 3ο
Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να
καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή αξίας
τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Άρθρο 4ο
Τιμή εκκίνησης ορίζεται πενήντα εννέα ευρώ το κιλό (59,00 €/kgr) (χωρίς
Φ.Π.Α.).
Άρθρο 5ο
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 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη
έγκριση πρακτικών της Δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 7ο
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λευκάδας και στη Γενική Δημοπρασιών.
Τα δε έξοδα της σχετικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για το αποτέλεσμα
της Δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας
εγγυητική επιστολή χιλίων ευρώ (1.000,00 €) καλής εκτέλεσης, διαφορετικά η
εγγύηση που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του
Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:148 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

