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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 21/18-08-2020 
Αριθ.Αποφ. 189/2020    

ΘΕΜΑ:    Περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών λόγω μη ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών μίσθωσης αιγιαλού στις θέσεις  «Μάγγανο» κοινότητας Αγ. Γεωργίου 

και «Ούγκα» κοινότητας  Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

    Στους Μολάους, σήμερα την  18-08-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 9066/12-08-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
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    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της την από 03/08/2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου 

Μονεμβασίας, η οποία έχει ως  εξής: 

     Στις 07/07/2020 ημέρα Τρίτη, διεξήχθη η υπ΄αριθ. πρωτ. 6326/23-06-2020  δημοπρασία  

για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού  του Δήμου Μονεμβασίας. 

     Σύμφωνα με την παράγραφο 7 της ανωτέρω διακήρυξης  «Ο τελευταίος πλειοδότης 

υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό 

παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη 

και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου 

χωρίς δικαστική παρέμβαση»  

    Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458/ ΕΞ 2020/05.06.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 Β) οι 

Δήμοι θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τις παραχωρήσεις μίσθωσης αιγιαλού έως και την 

15/07/2020. Με την  Α.Π. 77616 ΕΞ 2020 ΥΠΟΙΚ/21-7-2020 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών 

δόθηκε παράταση έως 31/7/2020. 

 Για τη θέση Μάγγανο της Κοινότητας Αγ. Γεωργίου αναδείχτηκε πλειοδότης ο κος 

Λέκκας Δημήτριος του Αντωνίου.  

Ο ανωτέρω πλειοδότης παρέλαβε στις 8/7/2020 αντίγραφο των πρακτικών 

δημοπρασίας και στις 16/7/2020 το υπ αρ. 7525/15-7-2020 έγγραφο μας με το οποίο 

τον καλούσαμε να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης . 

Μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ο κος Λέκκας Δημήτριος δεν προσήλθε 

στην υπηρεσία μας.  

 Για τη θέση ΟΥΓΚΑ της Κοιν. Μονεμβασίας αναδείχτηκε πλειοδότης  η 

Ζουμπουλάκη Ωραιάνθη του Γεωργίου. 

   Η ανωτέρω δεν μας προσκόμισε απόδειξη πληρωμής για το ποσό που αφορούσε την 

Κτηματική  εντός των ορισθέντων προθεσμιών με αποτέλεσμα να  μην ολοκληρωθεί η 

υπογραφή της σύμβασης. 

    Ο Δήμος, δεδομένων των καταληκτικών ημερομηνιών  διαχείρισης των αιγιαλών δεν έχει 

τη δυνατότατα περαιτέρω ενεργειών και ως εκ τούτου η παραχώρηση των συγκεκριμένων 

θέσεων αιγιαλού θα πραγματοποιηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία.   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ όψη:  

 Το Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4607/19 

 Την ΚΥΑ 47458/ ΕΞ 2020/05.06.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 Β) 

 Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 

 Την 6326/23-06-2020  δημοπρασία   
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 Το αρ. πρωτ. 46923ΑΠΑ2020/25-06-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Λακωνίας για την έγκριση της μίσθωσης αιγιαλών κατόπιν δημοπρασίας . 

 Την αρ. 158/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, 

Προτείνουμε  

      1. Να κηρυχτούν έκπτωτοι οι πλειοδότες α) ο κ. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου με 

ΑΦΜ 044937005 και β) η κ. Ζουμπουλάκη Ωραιάνθη του Γεωργίου με ΑΦΜ 129238336. 

      2. Την κατάπτωση  υπέρ του Δήμου Μονεμβασίας Α) του αρ.1034/2-7-2020 γραμματίου 

συστάσεως παρακαταθήκης του   Γραφείου Παρακαταθηκών και δανείων Σπάρτης ποσού 

500€ που εκδόθηκε στο όνομα ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Β) του αριθ. 1096/22-7-2020 

γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του   Γραφείου Παρακαταθηκών και δανείων 

Σπάρτης ποσού 246€ που εκδόθηκε στο όνομα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΩΡΑΙΑΝΘΗ. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΟΕ αφού έθεσε υπόψη των μελών της :  

 Την από 03-08-2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου   

 Το Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4607/19 

 Την ΚΥΑ 47458/ ΕΞ 2020/05.06.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 Β) 

 Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 

 Την 6326/23-06-2020  δημοπρασία   

 Το αρ. πρωτ. 46923ΑΠΑ2020/25-06-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Λακωνίας για την έγκριση της μίσθωσης αιγιαλών κατόπιν δημοπρασίας . 

 Την αρ. 158/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας,  

 

Αποφασίζουν Ομόφωνα 

 

1. Κηρύσσουν έκπτωτους τους πλειοδότες α)  κ. ΛΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αντωνίου 

με ΑΦΜ 044937005 και β)  κ. Ζουμπουλάκη Ωραιάνθη του Γεωργίου με ΑΦΜ 

129238336. 

2. Την κατάπτωση  υπέρ του Δήμου Μονεμβασίας:  

Α) του αρ.1034/2-7-2020 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Γραφείου 

Παρακαταθηκών και δανείων Σπάρτης ποσού 500€ που εκδόθηκε στο όνομα 

ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.   

Β) του αριθ. 1096/22-7-2020 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του   

Γραφείου Παρακαταθηκών και δανείων Σπάρτης ποσού 246€ που εκδόθηκε στο 

όνομα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΩΡΑΙΑΝΘΗ. 
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     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 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


