Α Π Ο  Π Α  Μ Α
------------------------------------------από ην 1ν πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ.
Αξηζκόο απόθαζεο 6/2011.
Πεξίιεςε
Δμέηαζε ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ιύζεο κίζζσζεο (ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ).
ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 7ε Φεβξνπαξίνπ 2012 εκέξα
Σξίηε θαη ώξα 12:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Κάζνπ,
κεηά από κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 295/2-2-2012, πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν
75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν –7κειώλ βξέζεθαλ παξόληα - 5 - κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
-------------------1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο
2.- Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο
3.- Μελάο Ηεξνκόλαρνο, Μέινο
4.-Ησάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο
5.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Μέινο

ΑΠΟΝΣΔ
-----------------1.- Ζιίαο Γαιαλάθεο. Δθηόο Κάζνπ
2.- Κσλ/λνο Μελάο, αλ θαη λόκηκα
πξνζθιήζεθε

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ε
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε εθκίζζσζεο
ρώξνπ κε ηνλ Γήκν Κάζνπ, δπλάκεη ηνπ ππ αξηζκ. 5/5/1999 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ
κίζζσζεο, εκβαδνύ 50 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ΄΄ΑΤΛΑΚΑ΄΄ ηνπ νηθηζκνύ
Φξπ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. Ζ κίζζσζε απηή ζπλνκνινγήζεθε γηα ρξνληθό δηάζηεκα
ηεζζάξσλ (4) εηώλ, ήηνη από 1/9/1999, εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηελ θαηαζθεπήο
ηεο Σξάπεδαο (ΚΗΟΚΗ) έσο 31/8/2003, κε δηθαίσκα ηεο Σξάπεδαο λα ηελ παξαηείλεη
κνλνκεξώο γηα δύν (2) ρξόληα αθόκε, παξαηάζεθε δε κέρξη ηελ 31/8/2005. Έθηνηε ε
κίζζσζε παξεηάζε ζησπεξώο θαη θαηέζηε αόξηζηεο δηάξθεηαο.
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηε ιήςε απόθαζεο
ζρεηηθά κε ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είδε ην από 5/5/1999 ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :
1.- Λύεηαη ε σο άλσ κίζζσζε ηελ 31/12/2011 αδεκίσο εθαηέξσζελ θαη απνδίδεηαη ην
κίζζην ζηνλ Γήκν Κάζνπ θελό, ρσξίο θζνξέο, πέξαλ ησλ εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο
πξνεξρνκέλσλ θαη ρσξίο λα νθείινληαη κηζζώκαηα, θνηλόρξεζηα ή άιια πνζά από
νπνηαδήπνηε αηηία.
2.- Σα κέξε λα ζπλνκνινγήζνπλ όηη δελ πθίζηαληαη κεηαμύ ηνπο απαηηήζεηο ή ινηπέο
νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο πνπ λα πξνέξρνληαη από ηελ αλσηέξσ ιπζείζα ζύκβαζε
κίζζσζεο.
3.- Ο εθκηζζσηήο παξαιακβάλεη αλεπηθύιαθηα ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ απηό
επξίζθεηαη θαη δειώλεη όηη δελ έρεη, νύηε δηαηεξεί θακία αμίσζε θαηά ηεο κηζζώηξηαο

Σξάπεδαο εμ αηηίαο ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεσο ή άιιεο αηηίαο, έρνληαο ηθαλνπνηεζεί
πιήξσο.
4.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηδήκαξρν Κάζνπ θ. Γεώξγην Κνπξηαληάθε ηνπ Δκκαλνπήι,
λα ππνγξάςεη σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ην Ηδησηηθό πκθσλεηηθό Λύζεο
ηεο Μίζζσζεο.
Ζ απόθαζε πήξε α/α 6/2012.
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