ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΙ-2Ν3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ

Αξηζ. Απόθ: 11/2013

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
από ην 6ν πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ
Δήκνπ Κάζνπ
Θέκα : Πξνθήξπμε κίζζωζεο ρνξηνλνκήο λεζηώλ Κάζνπ
Σηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 15ε Μαξηίνπ 2013 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
12:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Κάζνπ, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση: 687/4-3-2013, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα -6 - κέιε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο
Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο
Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο
Μελάο Ηεξνκόλαρνο, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Μελάο, Μέινο
Δκκαλνπήι Σνθίιιαο, Μέινο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην Σώκα λα
απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
Τν Σώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. ε Ν.3852/2010 κέζα ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο είλαη θαη ν θαηαξηηζκόο όξσλ
δεκνπξαζίαο γηα εθκίζζσζε δεκνηηθώλ εθηάζεσλ θαη ε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ην ιόγν απηό
πξέπεη λα θαηαξηηζζνύλ νη όξνη δεκνπξαζίαο κίζζσζεο ησλ εμήο λεζηώλ ηνπ Γήκνπ :
1.- Αζηαθίδα – Ηνύληα, κε γλσζηά όξηα θαη έθηαζε πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζαλ πεξίζζεπκα βνζθήο
θαη ε εθκίζζσζή ηνπο ζα δηαξθέζεη κέρξη θαη 31-12-2014.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ εμέηαζε ην γεγνλόο, αθ ελόο όηη ηα λεζηά ηνπ Γήκνπ Κάζνπ πξέπεη λα
εθκηζζσζνύλ, γηαηί ηα πνζά ηεο εθκίζζσζεο απνηεινύλ έλα έζνδν ηνπ Γήκνπ θαη αθ εηέξνπ
ζεσξνύληαη αλέθαζελ ζαλ πεξίζζεπκα βνζθήο, ε δε εθκίζζσζε γίλεηαη από ην Γήκν, αθνύ είδε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 8/24-8-58 «πεξί θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν λόκνπ ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ
πεξί εζόδσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» ηα άξζξα 5 θαη 6 Β.Γ. «πεξί βεβαίσζεο είζπξαμεο ησλ εζόδσλ
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,

Απνθαζίδεη

Οκόθωλα:
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1.- Χαξαθηεξίδεη ζαλ πεξίζζεπκα βνζθνηόπσλ ηα λεζηά ηνπ Γήκνπ Κάζνπ:
α.- Αζηαθίδα – Ηνύληα θαη ζπληάζζεη ηνπο παξαθάησ όξνπο δεκνπξαζίαο:
Α.- Δθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ησλ βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ
ησλ εμήο λεζηώλ :
1.- Αζηαθίδα – Ηνύληα
Β. Ζ δεκνπξαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κάζνπ
ηελ Τξίηε 19 Μαξηίνπ 2013 θαη ώξα 12:00 π.κ. .
Γ.- Ζ εθκίζζσζε ησλ λεζηώλ ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη 31-12-2014.
Γ. Διάρηζην όξην πξνζθνξάο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 19-3-2013 κέρξη 31-12-2014 ηεο κίζζσζεο
ησλ λεζηώλ είλαη :
Α.- Αζηαθίδα – Ηνύληα ………………………………… 150,00 Δπξώ.
Σηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κόλν Καζηώηεο επαγγεικαηίεο θηελνηξόθνη.
Δ.- Γηα λα γίλεη θαλείο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη :
1.- Δγγύεζε ζε Δπξώ ίζε πξνο ην 10 % ηεο πην πάλσ νξηδόκελεο πξνζθνξάο.
2.- Δγγπεηήο πνπ ζα ζπλππνγξάθεη ηα πξαθηηθά δεκνπξαζίαο, ην ελνηθηαζηήξην ζπκβόιαην θαη ζα
γίλεη κε ηνλ ηξόπν αιιειέγγπνο ππόρξενο καδί κε ηνλ ελνηθηαζηή.
ΣΤ. Ζ εγγύεζε επηζηξέθεηαη κεηά ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο ζ’ απηνύο πνπ έιαβαλ απιά θαη κόλν
κέξνο ζηε δεκνπξαζία, ρσξίο λα αλαδεηρζνύλ ελνηθηαζηέο πιεηνδόηεο. Γελ επηζηξέθεηαη ζ’ απηνύο
πνπ αλαδείρζεθαλ ηειεπηαίνη πιεηνδόηεο παξά κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
όξσλ ηεο.
Ε.- Τν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί εμ νινθιήξνπ κέζα ζην 2013.
Ζ. Δάλ ε δεκνπξαζία απνβεί άθαξπε ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα
ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κάζνπ.
Θ.- Απηόο πνπ ζα αλαδεηρζεί ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά
δεκνπξαζίαο καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ θαη ην ζπκβόιαην ελνηθίαζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γ.Σ. γηα έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο.
Η. Απαγνξεύεηαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο λα ελνηθηάζεη ηα λεζηά ζε ηξίηνπο.
Ζ απόθαζε πήξε α/α 11/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ππ: Γεώξγηνο Εκκ. Κνπξηαληάθεο

ωζηό απόζπαζκα από
ην βηβιίν πξαθηηθώλ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο. Ε ΚΑΟΤ

Γεώξγηνο Εκκ. Κνπξηαληάθεο

ΣΑ ΜΕΛΗ
ππ: Επαγγειία Δεκεηξίνπ
ππ: Μαξία Φξαγθνύιε
ππ: Μελάο Ιεξνκόλαρνο
ππ: Κωλζηαληίλνο Μ. Μελάο
ππ: Εκκαλνπήι νθίιιαο

