
    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 28/28-11-2012 
Αριθ.Αποφ.  319/2012 

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης για την 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης χώρου µε 
γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς. 
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  28-11-2012  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.µ. στο 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  30280/23-11-2012 

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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)  Μαρούσης Χαράλαµπος 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4. Λύρας Χαράλαµπος                             

5.Μαυροµιχάλης Κων/νος  

6. Χαραµής Αντώνης  

7.Καλογερίνης Ηλίας   

 
     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, κατόπιν αυτού παρευρέθηκε ο κ. Καλογερίνης Ηλίας. 
     Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των µελών της: 

α) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

β) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

γ) την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) 

Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

ΑΔΑ: Β455ΩΚ9-Κ5Γ



δ)Το υπ΄ αριθµ.πρωτ. 29549/15-11-2012 πρακτικό κλήρωσης της επιτροπής, που 

διενήργησε δηµόσια κλήρωση για τον ορισµό µελών της επιτροπής διενέργειας 

δηµοπρασίας µίσθωσης χώρου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς . 

ε)Την αναγκαιότητα συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής . 

 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, πρέπει να 

συγκροτηθεί  επιτροπή διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης χώρου µε γεώτρηση 

στην ΤΚ ∆αιµονιάς. 

Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται   από τρεις (3) υπαλλήλους ως τακτικά µέλη 

και τρεις (3) ως αναπληρωµατικά,  οι οποίοι βάσει των  διατάξεων του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 ορίζονται από την Οικονοµική Επιτροπή, αφού προηγηθεί δηµόσια 

κλήρωση,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

Κατόπιν αυτού µε το υπ΄αριθ. Πρωτ. 29549/15-11-2012 πρακτικό της 

επιτροπής η οποία συστάθηκε βάση της αριθ. 01/10-01-2012 Απόφασης ∆ηµάρχου,  

διενήργησε δηµόσια κλήρωση, και κληρώθηκαν οι εξής υπάλληλοι: 

1) Ως µέλη της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών  δηµοπρασίας 

µίσθωσης χώρου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς κληρώθηκαν οι εξής:  

   Τακτικά µέλη 

• Πατσά Σοφία του Αντωνίου , κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

• Καρκαλέτσης Άγγελος του Σπυρίδωνα , κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

• ∆ελήγιαννης Νικόλαος του Αναστασίου , κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

• Βασιλείου Γεώργιος του Παναγιώτη  , κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας  

• Λιβανός Μιχάλης του Παναγιώτη , κλάδου ΠΕ Οικονοµολόγων 

• Παπαγεωργίου Αντώνιος του Νικολάου ,κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών 

 

    Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 

εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

β) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

γ) την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) 

Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

ΑΔΑ: Β455ΩΚ9-Κ5Γ



δ)Το υπ΄ αριθµ.πρω. 29549/15-11-2012 πρακτικό κλήρωσης της επιτροπής, που 

διενήργησε δηµόσια κλήρωση για τον ορισµό µελών της επιτροπής διενέργειας 

δηµοπρασίας µίσθωσης χώρου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς. 

ε) Την αναγκαιότητα συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών δηµοπρασίας 

µίσθωσης χώρου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς  , τα µέλη της οποίας 

κληρώθηκαν, αποτελούµενη από τους εξής υπαλλήλους: 

 

� Επιτροπή διενέργειας –αξιολόγησης προσφορών δηµοπρασίας  

µίσθωσης χώρου µε γεώτρηση στην ΤΚ ∆αιµονιάς.  

Τακτικά µέλη 

• Πατσά Σοφία του Αντωνίου , κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Καρκαλέτσης Άγγελος του Σπυρίδωνα , κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

• ∆ελήγιαννης Νικόλαος του Αναστασίου , κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών 

Αναπληρωµατικά µέλη 

• Βασιλείου Γεώργιος του Παναγιώτη  , κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 

Γεωπονίας  

• Λιβανός Μιχάλης του Παναγιώτη , κλάδου ΠΕ Οικονοµολόγων 

• Παπαγεωργίου Αντώνιος του Νικολάου ,κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών 

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

  
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                       6)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                     
                                                    Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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