
   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 14/25-07-2013 

Αριθ.Αποφ.  213/2013 

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή µη πρακτικών επαναληπτικής δηµοπρασίας για 
εκµίσθωση χώρων αιγιαλού –παραλίας για το έτος 2013.  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  25-07-2013  ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  16775/19-07-2013 

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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)         Χαραµής Αντώνης                                      

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)            

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     

4. Λύρας Χαράλαµπος           

5. Μαυροµιχάλης Κων/νος     

6. Μαρούσης Χαράλαµπος  

 
     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. 
     Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε 
τα εξής: 
       Με την αριθ. 156/05-06-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δηµοπρασίας για εκµίσθωση χώρων αιγιαλού –
παραλίας για το έτος 2013. 
       Με την αριθ. 195/10-07-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
κατακυρώθηκαν τα πρακτικά δηµοπρασίας για εκµίσθωση χώρων αιγιαλού –
παραλίας για το έτος 2013, & αποφασίστηκε ότι για τους χώρους αιγιαλού και 
παραλίας για τους οποίους δεν υπήρξε πλειοδότης στην δηµοπρασία ή οι 
συµµετέχοντες που συµµετείχαν στην δηµοπρασία απερρίφθησαν, θα γίνει 
επανάληψη δηµοπρασίας µε τους όρους έτσι όπως καθορίστηκαν µε την αριθ. 
156/2013 ΑΟΕ και σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε νέα διακήρυξη ∆ηµάρχου. 
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       Την  24/07/2013, κατά την διεξαχθείσα δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής που 
καθορίστηκε µε την αριθ. 156/2013 ΑΟΕ για την εκµίσθωση των παραχωρούµενων 
χώρων αιγιαλού και παραλίας, αναδείχθηκαν  οι κάτωθι πλειοδότες:  
 
1. Χώρος αιγιαλού και παραλίας ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ ΤΚ ΝΟΜΙΩΝ της ∆.Ε. 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.  
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Αριθ. ∆ελτίου 
Ταυτότητας  

Ποσό ανά 
τετραγωνικό 

µέτρο  

Ποσό 
συνολικό  

1 ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Ο.Ε 

ΑΗ 503429{ 
ΚΡΥΠΩΤΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ} 

16,42€/τ.µ. 1.150,00€ 

     
2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  ΧΑΡΑΧΙΑ της ∆.Ε. Ασωπού. 

 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Αριθ. ∆ελτίου 

Ταυτότητας  
Ποσό ανά 
τετραγωνικό 

µέτρο  

Ποσό 
συνολικό  

1 ∆ΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΗ 235737 
{ ∆ΟΥΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ} 

5,50€/τ.µ. 1.650,00€ 

 
 
3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  ΟΥΓΚΑ της ∆.Ε. Μονεµβασίας 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Αριθ. ∆ελτίου 
Ταυτότητας  

Ποσό ανά 
τετραγωνικό 

µέτρο  

Ποσό 
συνολικό  

 ∆ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 
ΚΑΝΕΝΑΣ 

   

 
 
4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ της ∆.Ε. Μονεµβασίας 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Αριθ. ∆ελτίου 
Ταυτότητας  

Ποσό ανά 
τετραγωνικό 

µέτρο  

Ποσό 
συνολικό  

 ∆ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΚΑΝΕΝΑΣ    

 
 
   Κατόπιν των  ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την 
κατακύρωση ή µη των πρακτικών επαναληπτικής δηµοπρασίας αιγιαλών - παραλίας  
για το έτος 2013. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 

• τις διατάξεις του Π∆ 270/81, 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
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• τις διατάξεις του Ν.3463/06, 

• τα πρακτικά διενέργειας της δηµοπρασίας  

• Την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013 (ΦΕΚ 1094/02-05-2013 

• το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31, 

• την αριθ. 156-195/2013 ΑΟΕ 

• την αριθ. 150/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση των κάτωθι χώρων αιγιαλού και 
παραλίας έτους 2013 στους εξής πλειοδότες:  
  
  1. Χώρος αιγιαλού και παραλίας ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ ΤΚ ΝΟΜΙΩΝ της ∆.Ε. 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.  

 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Αριθ. ∆ελτίου 

Ταυτότητας  
Ποσό ανά 
τετραγωνικό 

µέτρο  

Ποσό 
συνολικό  

1 ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Ο.Ε 

ΑΗ 503429{ 
ΚΡΥΠΩΤΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ} 

16,42€/τ.µ. 1.150,00€ 

    
 2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας  ΧΑΡΑΧΙΑ της ∆.Ε. Ασωπού. 

 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Αριθ. ∆ελτίου 

Ταυτότητας  
Ποσό ανά 
τετραγωνικό 

µέτρο  

Ποσό 
συνολικό  

2 ∆ΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΗ 235737 
{ ∆ΟΥΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ} 

5,50€/τ.µ. 1.650,00€ 

 

 
Β.  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της  
σύµβασης.  
 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      

                                                         5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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