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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 12/2013
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 18 - 07 – 2013
Σήμερα, την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,στα
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθμό πρωτ. 280/15-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση και
να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. που παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Παπαδομανωλάκης
Μανόλης, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αποστολάκη Ευαγγελία
Βογιατζόγλου Ιωάννης
Κληρονόμος Θεμιστοκλής
Μακριδάκης Ιωάννης
Χατζηδάκης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουλάς Χαράλαμπος

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα
έξι (6) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 3ο: Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής της επαναληπτικής δημοπρασίας
παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τεσσάρων τμημάτων αιγιαλού του Δήμου
Μαλεβιζίου προς τρίτους
Ο Πρόεδρος, Παπαδομανωλάκης Μανόλης, έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα
της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Όπως γνωρίζεται με την υπ’ αριθμό 29/2013 απόφαση μας, είχαμε καθορίσει τους όρους
διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για
καθορισμένα τμήματα αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην συνέχεια, σε
εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμό 218/11-06-2013 διακήρυξη με
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 25η Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και
επαναληπτική, εφόσον χρειαστεί την 16η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη. Σύμφωνα με την υπ’
αριθμό 50/2013 απόφαση μας διενεργήθηκε η πρώτη δημοπρασία, κατακυρώνοντας το
αποτέλεσμα για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης σε έξι από τα δέκα προς
δημοπράτηση τμήματα αιγιαλού - παραλίας του Δήμου Μαλεβιζίου, και εγκρίθηκε η
επανάληψη της δημοπρασίας στα εναπομείναντα τέσσερα τμήματα, σύμφωνα με τους όρους
και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμό πρωτ. 218/11-06-2013 διακήρυξης, την 16η Ιουλίου 2013.
Λόγω όμως της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ηώρη Πανεργατική Απεργία της
ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ την Τρίτη 16-07-2013, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου
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της ΠΟΕ – ΟΤΑ με αριθμ. πρωτ. 700/10-07-2013, δεν διενεργήθηκε η δημοπρασία την
ανωτέρω ημερομηνία. Επομένως πρέπει να ορίσουμε νέα ημερομηνία του επαναληπτικού
διαγωνισμού.
Σας γνωρίζω ότι σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού χωρίς
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, δεν δεσμευόμαστε για την παροχή προθεσμίας
ισόχρονης με την αρχικώς τεθείσα για την προετοιμασία υποβολής των προσφορών, και το
χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου.
Προτείνω λοιπόν να οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της επαναληπτικής δημοπρασίας την
24η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού της
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Το Δ.Σ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, κι έλαβε υπόψη του,
 Την Κ.Υ.Α. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β’)
 Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001,
 Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Ά 77/30-03-81),
 Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)/(ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'),
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’),
 Την υπ’ αριθμό 29/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΔΗΜ
«Διενέργεια ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για καθορισμένα
τμήματα αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Μαλεβιζίου & κατάρτιση των όρων
διακήρυξης και διαγωνισμού»
 Την υπ’ αριθμό 50/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΔΗΜ
«Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης τμημάτων αιγιαλού - παραλίας του Δήμου Μαλεβιζίου προς τρίτους, με
σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος»
 Την υπ’ αριθμό πρωτ. 268/5-07-2013 Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής
Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού
του Δήμου Μαλεβιζίου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι
ανταλλάγματος
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α. Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της επαναληπτικής δημοπρασίας για
την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας του Δήμου Μαλεβιζίου,
για τα κάτωθι τέσσερα τμήματα :
Α/Α

ΑΙΓΙΑΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ (Τοποθεσία)

ΕΚΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ

1

Θέση 2: 100 μέτρα δυτικά του πρώην
Αθλητικού Σχολείου

500 τ.μ.

Ανάπτυξη ομπρελών –
ξαπλωστρών

500 τ.μ.

Ανάπτυξη ομπρελών –
ξαπλωστρών

500 τ.μ.

Ανάπτυξη ομπρελών –
ξαπλωστρών

500 τ.μ.

Ανάπτυξη ομπρελών –
ξαπλωστρών

2
3
4

Θέση 4: από «οδό Σαντορίνης έως
ανατολικό όριο ιδιοκτησίας
Μαυράκη» (παραλία Αμμουδάρας)
«Παντάνασσα»
(Τοπική Κοινότητα Ροδιάς)
«Παλαιόκαστρο»
(Τοπική Κοινότητα Ροδιάς )
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(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 50/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΑΕΔΗΜ), την 24η Ιουλίου
2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμό πρωτ. 218/11-06-2013 διακήρυξης ισχύουν
όπως ψηφίστηκαν με την υπ’ αριθμό 29/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΑΕΔΗΜ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ

