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Αριθ.Αποφ. 34/2017    

 

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του 
Δήμου Μονεμβασίας στη ΔΕ Ασωπού, θέση {Μποζά}. 
 
 Στους Μολάους, σήμερα την  21-02-2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2559/17-02-2017 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Χριστάκος Σταύρος   

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας  

    Μαρούσης Χαράλαμπος 

    Δουμάνη Σοφία   

    Αναγνωστοπούλου Ελένη 

        Νομίμως κληθέντες 

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 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 δεν  

παρευρέθησαν.  

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της   τα εξής:  

      Με την αριθ. 5/30-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι 

διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ 

Ασωπού (θέση Μποζά) του Δήμου Μονεμβασίας. 

       Την 15/02/2017, κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής που καθορίστηκε 

με την αριθ. 317/2016 ΑΟΕ και κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. 1692/03-02-2017 διακήρυξης 

ΑΔΑ: ΨΒΧΔΩΚ9-ΥΟ1



δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Ασωπού 

(θέση Μποζά), αναδείχθηκε  ο κάτωθι πλειοδότης:  

 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ με ΑΦΜ 108421129, ο οποίος προσέφερε το ποσό 

των 7.000,00€. 
 

   Κατόπιν των  ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση ή 
μη των πρακτικών της υπ΄αριθ. Πρωτ. 1692/03-02-2017 διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Ασωπού (θέση Μποζά) Δήμου 
Μονεμβασίας. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 

 τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

  το άρθρο 192 του ΔΚΚ 

  την υπ’ αριθμόν 267/2016  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

   Την αριθ. 5/2017 ΑΟΕ 

 Την αριθ. πρωτ. 1692/03-02-2017 διακήρυξη δημοπρασίας 

 Το από 15-02-2017 πρακτικό δημοπρασίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου 

Μονεμβασίας στην ΔΕ Ασωπού (θέση Μποζά) στον κάτωθι πλειοδότη:  

 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ με ΑΦΜ 108421129, ο οποίος προσέφερε το ποσό 

των 7.000,00€. 
 
 
Β.  Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της  σύμβασης.  
 

  

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

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                          2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                       3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
  
                                                           

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
 

Κοντραφούρης Γεώργιος  
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