ΑΔΑ: Β40ΖΩΚ9-7ΟΛ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 13/06-06-2012
Αριθ.Αποφ. 129/2012
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή µη πρακτικών δηµοπρασίας αιγιαλού-παραλίας 2012.
Στους Μολάους, σήµερα, την 06-06-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15195/01-06-2012
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
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λύρας Χαράλαµπος
Νοµίµως κληθείς.

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Χαραµής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την αριθ. 91/16-05-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δηµοπρασίας για εκµίσθωση χώρων αιγιαλού –
παραλίας για το έτος 2012.
Την 30/05/2012, κατά τη διεξαχθείσα δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του
άρθρου 1 του Π∆ 271/81 για την εκµίσθωση των παραχωρούµενων χώρων αιγιαλού
και παραλίας, αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:
•
Α.Α

Χώρος αιγιαλού και παραλίας «ΜΑΡΑΘΙΑΣ (ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ)» της ∆.Ε.
Βοιών.
Ονοµατεπώνυµο
Αριθ. ∆ελτίου
Ποσό ανά
Ποσό
Ταυτότητας
τετραγωνικό συνολικό
µέτρο
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ

1

•
Α.Α

30€/τ.µ.

1.500,00€

Χώρος αιγιαλού και παραλίας ΧΑΡΑΧΙΑΣ της ∆.Ε. Ασωπού.
Ονοµατεπώνυµο

ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1

Χ-905481

Αριθ. ∆ελτίου
Ταυτότητας
Π-930788

Ποσό ανά
τετραγωνικό
µέτρο
6,67€/τ.µ.

Ποσό
συνολικό
2.001,00€

Συνολικά έλαβαν µέρος στη δηµοπρασία δύο (2) συµµετέχοντες. Το όριο της
πρώτης προσφοράς καθορίσθηκε µε τη διακήρυξη της δηµοπρασίας στο ποσό των
1.000,00€ ευρώ για την παραλία «ΜΑΡΑΘΙΑΣ», & σε 1.335,00 € για την παραλία
«ΧΑΡΑΧΙΑ».
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την
κατακύρωση ή όχι των πρακτικών της δηµοπρασίας.
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Χριστάκος Σταύρος ανέφερε τα εξής:
Επειδή ήρθαν σε γνώση µου από τον Κο Σταύρο Θωµόπουλο , κάτοικο ΤΚ
∆αιµονιάς καταγγελίες σχετικά µε την λειτουργία καντίνας σε προηγούµενες
µισθώσεις από το Κο Κατράκη στον ίδιο χώρο καθώς και µια σειρά παραβάσεων
στην παραλία όπως η ύπαρξη βυτίου υποδοχής λυµάτων στην άµµο , η λειτουργία
καντίνας χωρίς άδεια η οποία δηµιουργεί άσχηµη εικόνα στην παραλία η οποία δεν
συνάδει µε τον τουριστικό χαρακτήρα του ∆ήµου µας .
Ενώ τα δικαιολογητικά συµµετοχής στην δηµοπρασία είναι έγκυρα ψηφίζω κατά την
έγκρισης πρακτικών για να µη δηµιουργηθούν παρόµοιες καταστάσεις στην παραλία
της Χαραχιάς .
Όσο αφορά την κατακύρωση των πρακτικών δηµοπρασίας για την παραλία
«ΜΑΡΑΘΙΑΣ» στον κ. ∆ούκα Ευάγγελο ο κ. Χριστάκος δήλωσε παρών.
Το µέλος της Ο.Ε κ. Χαραµής Αντώνιος δήλωσε παρών.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
• τις διατάξεις του Π∆ 270/81,
• τα άρθρα 103 και 192 του Ν.3463/06,
• το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας,
• την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος
Β΄),
• το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31,
• την αριθ. 119/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
•

Τις απόψεις του Αντιπροέδρου κ. Χριστάκου Σταύρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση των κάτωθι χώρων αιγιαλού και
παραλίας στους εξής πλειοδότες:
•
Α.Α

Χώρος αιγιαλού και παραλίας «ΜΑΡΑΘΙΑΣ» της ∆.Ε. Βοιών.
Ονοµατεπώνυµο

Αριθ. ∆ελτίου
Ταυτότητας

Ποσό ανά
τετραγωνικό

Ποσό
συνολικό
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ

1

•
Α.Α

1

µέτρο
30€/τ.µ.

Χ-905481

1.500,00€

Χώρος αιγιαλού και παραλίας ΧΑΡΑΧΙΑΣ της ∆.Ε. Ασωπού.
Ονοµατεπώνυµο

ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αριθ. ∆ελτίου
Ταυτότητας
Π-930788

Ποσό ανά
τετραγωνικό
µέτρο
6,67€/τ.µ.

Ποσό
συνολικό
2.001,00€

Β. Αναθέτει στο κ. ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της
σύµβασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

