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Αριθ.Αποφ.  14/2013 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση η µη πρακτικών δηµοπρασίας για µίσθωση χώρου µε 
γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς της ∆Ε Ασωπού. 
  

       Στους Μολάους, σήµερα, την  12-02-2012  ηµέρα Τρίτη   και ώρα 10:30 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  2611/08-02-2013 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 

µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)           Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος) 

2. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος                Λύρας Χαράλαµπος          

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος    Μαρούσης Χαράλαµπος                 

4. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος) Χαραµής Αντώνης                                              

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
     Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση 
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη 
αναπλήρωσή τους, τα οποία  και  παρευρέθησαν. 
     Ο κ. Αντιπρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των µελών τα εξής : 

• Την αριθ. 325/2012 απόφαση ∆Σ σύµφωνα  µε την οποία εγκρίθηκε η 
µίσθωση ακινήτου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς της ∆Ε Ασωπού , για 
την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της ανωτέρω ΤΚ & και ορίστηκε 
η επιτροπή εκτίµησης ακινήτου αποτελούµενη από τους εξής: 
Χαράλαµπο Λύρα ως πρόεδρος και Σουρλάς Ιωάννης ως µέλος. 

• Την αριθ. 314/2012 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία ορίστηκε η 
υπάλληλος κ. Μαζαράκη Μαρία του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
ως τρίτο µέλος της επιτροπής εκτίµησης ακινήτου µε γεώτρηση στην ΤΚ 
∆αιµονιάς. 

• Την αριθ. 290/2012 ΑΟΕ σύµφωνα µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι 
φανερής µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου µε 
γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς. 
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• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 29391/13-11-2012 διακήρυξη δηµοπρασίας για την 
µίσθωση ακινήτου µε γεώτρηση , περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε 
στις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες «Παρατηρητής» & «Λακωνικός 
Τύπος»   

• Την αριθ. 319/2012 ΑΟΕ µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή 
διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης χώρου µε γεώτρηση στην ΤΚ 
∆αιµονιάς . 

• Την από 14-12-2012 έκθεση της επιτροπής εκτίµησης στην οποία 
αναφέρετε ότι κατατέθηκε µια µόνο προσφορά και συγκεκριµένα  των 
ιδιοκτητών Παρασκευής χήρα Ανδρέα Λύρα ,Ζαφειρίας Λύρα, Ελένης 
Λύρα ,  & Παναγιώτη Λύρα προς µίσθωση ακινήτου µε γεώτρηση και 
αντλιοστάσιο στη θέση «∆οκάλι» της ΤΚ ∆αιµονιάς  αντί του ποσού των 
25.000,00€ εφάπαξ. Τα µέλη της Επιτροπής Εκτίµησης προτείνουν τη 
µίσθωση του ανωτέρω ακινήτου έναντι ποσού 21.000,00€.  

• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 1360/23-01-2013 πρόσκληση σε δηµοπρασία των 
ανωτέρω ιδιοκτητών.   

• Το από  05-02-2013 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας 
για την µίσθωση ακινήτου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς σύµφωνα µε 
το οποίο µειοδότης αναδείχθηκαν οι ιδιοκτήτες Παρασκευής χήρα 
Ανδρέα Λύρα ,Ζαφειρίας Λύρα, Ελένης Λύρα ,  & Παναγιώτη Λύρας 
έναντι ποσού 21.000,00€ εφάπαξ και µισθωτικό χρόνο (99) ενενήντα 
εννέα έτη. 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Αντιπρόεδρος ζήτησε από τα µέλη να 
αποφασίσουν σχετικά µε την κατακύρωση  του πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας δηµοπρασίας   για την µίσθωση ακινήτου µε γεώτρηση στην ΤΚ 
∆αιµονιάς .  

          Η Ο.Ε. µετά από διαλογική συζήτηση, αφού µελέτησε το φάκελο της 
µίσθωσης (διακήρυξη, προσφορά, πρακτικό Ε.∆.) και έλαβε υπόψη του τις 
διατάξεις του  Π∆ 270/81 , τις όµοιες του Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, 
 
                                        Αποφασίζει      Οµόφωνα 
 
         Κατακυρώνει το από 05-02-2013  πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς της ∆Ε 
Ασωπού του ∆ήµου Μονεµβασιάς. 

 
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω.  

     
      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
     ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                            1)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                        
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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