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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 29/24-07-2018 

Αριθ.Αποφ. 144/2018    

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην 
ΔΕ Βοιών , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη της εν λόγω ΔΕ . 
 

       Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9337/19-07-2018 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.ΜαυρομιχάληςΚων/νος Πρόεδρος)   

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

  

             Κόκκορης Παναγιώτης 

             Κολλιάκος Ιωάννης 

            Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

                               

      

 

          

      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 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

 Την αριθ. 51/2018 απόφαση ΔΣ σύμφωνα  με την οποία εγκρίθηκε η μίσθωση 

ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών , για να χρησιμοποιηθεί σαν 

αποθήκη  της  ανωτέρω ΔΕ  και ορίστηκε η επιτροπή εκτίμησης ακινήτου 
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αποτελούμενη από τους εξής: Χαράλαμπο Κουτσονικολή ως πρόεδρος και 

Καλογερίνης Ηλίας  ως μέλος. 

 Την αριθ. 94/2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε ο υπάλληλος κ. 

Σταθάκης Παρασκευάς του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Δομικών έργων ως τρίτο 

μέλος της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης.  

 Την αριθ. 91/2018 ΑΟΕ σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι φανερής 

μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης. 

 Την υπ΄αριθ. πρωτ. 6717/01-06-2018 διακήρυξη δημοπρασίας για την 

μίσθωση ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε και 

στο πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού κατ/τος της ΔΕ Βοιών .   

 Την από 25-06-2018 έκθεση της επιτροπής εκτίμησης στην οποία αναφέρετε 

ότι κατατέθηκε μια μόνο προσφορά και συγκεκριμένα  του Στέφανου Χαραμή 

του Παναγιώτη για την μίσθωση ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης .  

 Την υπ΄αριθ. πρωτ. 8449/06-07-2018 πρόσκληση σε δημοπρασία του 

ανωτέρω ιδιοκτήτη και συγκεκριμένα της νομίμου  εκπροσώπου του.   

 Το από  11-07-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την 

μίσθωση ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης σύμφωνα με το οποίο μειοδότης 

αναδείχθηκε  ο κ. Στέφανος Χαραμής του Παναγιώτη  έναντι ποσού 400,00€ 

μηνιαίως. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν    

σχετικά με την κατακύρωση  του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας   για 

την μίσθωση ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών για να χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη  

της  ανωτέρω ΔΕ.  

          Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το φάκελο της  μίσθωσης 

(διακήρυξη, προσφορά, πρακτικό Ε.Δ.) και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του  ΠΔ 270/81 , 

τις όμοιες του Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, 

                                        Αποφασίζει      Ομόφωνα 

 

         Κατακυρώνει το από 11-07-2018  πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην ΔΚ Νεάπολης  της ΔΕ Βοιών του Δήμου 

Μονεμβασίας  για να χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη  της  ανωτέρω ΔΕ  

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

             
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ      
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