Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:252/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 23η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
27970/19.10.2012 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]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας της
παραγωγής χελιών από τις λιμνοθάλασσες Στενού Λευκάδας περιόδου 20122013.
Εισηγ: κ.Αγγελος Παπαδόπουλος -υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
Έχοντας υπόψη:
α) Τις δ/ξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) Τις δ/ξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
γ) Τις δ/ξεις του Ν.Δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν
δ) Το Νόμο 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Εισηγούμαι την προκήρυξη
Δημοπρασίας Πλειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής για την αγορά της παραγωγής
χελιού από τις Λιμνοθάλασσες Στενού Λευκάδας, της Αλιευτικής Περιόδου 2012 –
2013”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας της παραγωγής χελιών από τις
λιμνοθάλασσες Στενού Λευκάδας περιόδου 2012-2013, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας της παραγωγής χελιών από τις
λιμνοθάλασσες Στενού Λευκάδας περιόδου 2012-2013, ως εξής:
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Λευκάδας, οδός Αντ. Τζεβελέκη –
Διοικητήριο Λευκάδας στις _12_ Νοεμβρίου 2012 ημέρα _Δευτέρα_ και ώρα 11:00
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε από την αρ.90/2012 απόφαση Δ.Σ . 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 Επιτροπή.
Άρθρο 1ο
Η Δημοπρασία αφορά την παραγωγή των χελιών καθόδου (καθάρια) που
αλιεύονται από τις Λιμνοθάλασσες Στενού Λευκάδας την αλιευτική περίοδο 2012 –
2013 και αυτά νοούνται ζωντανά.
Άρθρο 2ο
Δεκτοί στη Δημοπρασία είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ( ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ
κλπ). Για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια
επιτροπή επί ποινή αποκλεισμού:
α) ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης αξίας τετρακοσίων
πενήντα ευρώ (450,00 €).
β) 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:
α) Προκειμένου για Α.Ε. & Ε.Π.Ε. πρακτικό του Δ.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 9,00 (εννέα) €/kgr.
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 Δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή λόγω
ακύρωσης των πρακτικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής
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 Δανείων δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) καλής εκτέλεσης,
διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία
καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Άρθρο 7ο
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν
παρουσιάσθηκε σε αυτήν πλειοδότης.
Άρθρο 8ο
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λευκάδας και στην Εφημερίδα «Γενική
Δημοπρασιών».
Τα δε έξοδα της σχετικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 252/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

