ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:210/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µήνα Ιουλίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 13746/6-7-2018 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σέρβο Κων/νο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
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Οµόφωνα προτάχθηκαν τα θέµατα από 3 έως 7 της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 2-7-2018 πρακτικού Επιτροπής διεξαγωγής
∆ηµοπρασιών για Εκποίηση, Μίσθωση ή Εκµίσθωση Κινητών & Ακινήτων της φανερής, προφορικής,
πλειοδοτικής δηµοπρασίας που αφορά τη δηµοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου αλιευτικής περιόδου
2018-2019 και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Τη ∆ευτέρα 2 Ιουλίου 2018, διεξήχθη ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής ∆ηµοπρασιών για
Εκποίηση, Μίσθωση ή Εκµίσθωση Κινητών & Ακινήτων, Φανερή Προφορική Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για τη
δηµοπράτηση της παραγωγής (νωπό) αυγοτάραχου περιόδου 2018 - 2019.
Κατά τη δηµοπρασία εµφανίσθηκε ο κ. Κότσαρης Στυλιανός (Αγίου Αθανασίου 101, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ο
οποίος πρόσφερε τιµή των σαράντα ευρώ το κιλό (40,00 €/kgr) επιπλέον ΦΠΑ (24%).
Παρακαλούµε για την επικύρωση του πρακτικού ∆ηµοπρασίας.»
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, οµόφωνα αποφασίζει:
Την επικύρωση του από 2/7/2018 πρακτικού της φανερής προφορικής πλειοδοτικής ∆ηµοπρασίας για τη
δηµοπράτηση της παραγωγής (νωπού) αυγοτάραχου περιόδου 2018-2019, σύµφωνα µε το Π.∆ 270/1981
(Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή
εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων) και το Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων), στο όνοµα του κ. Κότσαρη Στυλιανού, (Αγίου Αθανασίου 101, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΦΜ 301733608) ο
οποίος πρόσφερε τη τιµή των σαράντα ευρώ το κιλό (40,00 €/kgr) επιπλέον ΦΠΑ (24%).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 210/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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