ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
199/2014
Κατακύρωση δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικής
έκτασης της κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας για
ΘΕΜΑ:
την δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων και
διαπίστωση άγονων δημοπρασιών.
το Νεστόριο, σήμερα 29 του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Σετάρτη και
ώρα 18.00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ:
7737/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκέτσιος
Πασχάλης
Μπαμπούλης Δημήτριος
Ελευθερίου
Ιωάννης
Λέκκος
Κων/νος
ταμπουλτζής Θεμελής

6 Κυριακού

Δημήτριος

ΑΠΟΝΣΕ
Κων/νος

(Πρόεδρος) 1 Βάρνης
(Μέλος)
(Αντ/δρος)
«
«
«
που δεν παρευρέθηκε αν και κλήθηκε
«
νόμιμα

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο προϊστάμενος των Δ/κών – Οικ/κών
υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, κ. Απόστολος Σάσκηνας, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος,
ως Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί ως 13ο θέμα,
το 12ο της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατακύρωση δημοπρασιών
εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης της κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας
για την δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων και διαπίστωση άγονων
δημοπρασιών» πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση επειδή σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει
η οικονομική επιτροπή και ανέφερε ότι:
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 176/2014 απόφασής μας, διενεργήθηκαν την
09/10/2014 οι δημοπρασίες εκμίσθωσης των 8 δημοτικών αγροτεμαχίων της
κτηνοτροφικής
ζώνης
Διποταμίας
για
την
δημιουργία
σταβλικών
εγκαταστάσεων, από τα πρακτικά των οποίων προκύπτουν τελευταίοι πλειοδότες
2 μόνο αγροτεμαχίων, οι οποίοι προσκόμισαν όπως και οι εγγυητές τους τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρόσφεραν ποσό, υψηλότερο του ορισθέντος
ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς και συγκεκριμένα:
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Α/Α ΑΓΡΟΣΕΜΑΦΙΟΤ
03
14

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΣΗ
ΙΜΗΝΗ ΣΙΣΕΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΣΟΝΙΔΗ

ΠΡΟΥΕΡΘΕΝ
ΕΣΗΙΟ
ΜΙΘΩΜΑ ΣΟ
ΣΡΕΜΜΑ
10,25
10,25

Κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 7443/09-10-2014 περίληψης διακήρυξης,
ακολούθησαν οι επαναληπτικές δημοπρασίες των 6 αγροτεμαχίων που είχαν
αποβεί άγονες, δημοπρασίες οι οποίες διενεργήθηκαν την 17/10/2014 και
απέβησαν πάλι άγονες, διότι δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι για να
πλειοδοτήσουν.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για
την κατακύρωση των δημοπρασιών που αναδείχθηκαν τελευταίοι πλειοδότες.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
2) το άρθρο 192 του Ν.3463/06
3) το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4) τα πρακτικά διενέργειας των δημοπρασιών
5) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά αποτελέσματος οποιασδήποτε
δημοπρασίας.
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΩΝΑ

Α.-1) Εγκρίνει-κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης-αγροτεμαχίου με αριθμό 03 της
κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας, στην τελευταία πλειοδότη Ισμήνη
Σσιτεράκη του Κωνσταντίνου, με αριθμό δελτίου Αστυνομικής Σαυτότητας
ΑΑ 372187 και Α.Φ.Μ. 148909615, κάτοικο Διποταμίας Ν. Καστοριάς, η
οποία προσέφερε το ποσό των δέκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών
(10,25 €) το στρέμμα ετησίως, αναπροσαρμοζόμενο των επόμενων ετών
του δευτέρου έτους της μίσθωσης, πέντε επί τοις εκατό (5%) ετησίως επί
της μισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούμενου
μισθωτικού έτους, υπό την εγγύηση του Χρήστου Ξανθόπουλου του Ιωάννη,
με Α.Δ.Σ. ΑΖ 301952 και Α.Φ.Μ. 049874918, επίσης κατοίκου Διποταμίας Ν.
Καστοριάς.
2) Εγκρίνει-κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
της δημοτικής έκτασης-αγροτεμαχίου με αριθμό 14 της κτηνοτροφικής ζώνης
Διποταμίας, στον τελευταίο πλειοδότη Γεώργιο Σοτονίδη του Ελευθερίου, με
αριθμό δελτίου Αστυνομικής Σαυτότητας Χ 879498 και Α.Φ.Μ. 141438411,
κάτοικο Διποταμίας Ν. Καστοριάς, ο οποίος προσέφερε το ποσό των δέκα
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (10,25 €) το στρέμμα ετησίως,
αναπροσαρμοζόμενο των επόμενων ετών του δευτέρου έτους της
μίσθωσης, πέντε επί τοις εκατό (5%) ετησίως επί της μισθωτικής αξίας
του ακινήτου του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους, υπό την
εγγύηση της Μαγδαλινής Μπόσκου του Θεμιστοκλή, με Α.Δ.Σ. Χ 879212 και
Α.Φ.Μ. 045117640, επίσης κατοίκου Διποταμίας Ν. Καστοριάς.
Β.- Διαπιστώνει το άγονο των δημοπρασιών των κατωτέρω αγροτεμαχίων της
κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας, με αριθμούς 02, 07, 09, 12, 13 & 11.
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Γ.-Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή των
συμβάσεων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η
συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ
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ΣΑ ΜΕΛΗ

