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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   145/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 17η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-06-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος και 5) Κουδούνης Αργύριος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Κουρκουτάς Γεώργιος. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τον εκπλειστηριασμό δύο αδέσποτων 
αλόγων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12179/7-6-2010 
εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέμα: «Κατάρτιση όρων για εκπλειστηριασμό δυο αδέσποτων αλόγων». 

 
Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να διενεργήσει, σύμφωνα με την υπ. αρ. 255/2010 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τον εκπλειστηριασμό δυο αδέσποτων αλόγων.  

Πρόκειται για δυο (2) αρσενικά άλογα, φυλής “Thoorbred”, το ένα τριών (3) και το 

άλλο δώδεκα (12) ετών. Το πρώτο ηλικίας τριών ετών έχει χρώμα ορφυο ενώ το δεύτερο 

είναι ξανθό.   

 Η τιμή εκκίνησης για τον εκπλειστηριασμό είναι πεντακόσια (500) ευρώ για το 
καθένα. Με τα χρήματα αυτά θα αποζημιωθεί ο μεσεγγυητής για τις δαπάνες που έκανε για 
την φροντίδα των αλόγων και αν προκύψει όφελος για το Δήμο το ποσό θα ενισχύσει τον 
Κ.Α. 35.7425.02 με τίτλο «Δαπάνες Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων».    

Ο εκπλειστηριασμός θα γίνει με προφορική πλειοδοτική διαδικασία την Δευτέρα 14 
Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
οδός Παπατσώνη 4. 

Περίληψη της συγκεκριμένης απόφασης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του 
δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού δημαρχείου και στους πίνακες 
ανακοινώσεων όλων των τοπικών διαμερισμάτων.  

Εισηγούμαστε λοιπόν: 

Την κατάρτιση των όρων για τον εκπλειστηριασμό των δυο αλόγων, όπως 
προαναφέρονται στην εισήγηση.  

Ορίζουμε επιτροπή που θα διενεργήσει τον εκπλειστηριασμό: 
 Τον Γιαννακούλα Γρηγόρη, δημοτικό σύμβουλο ως  πρόεδρο, με αναπληρωτή 

του τον Ηλιόπουλο Παναγιώτη , 
 Την Χιουρέα Αικατερίνη μέλος με αναπληρώτρια την Σταματελοπούλου Αγγελική, 
 Τον Παχή Λεωνίδα μέλος με αναπληρωτή τον Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο 
 
 

             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                  ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 

                                                                                Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
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Ι. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια εκπλειστηριασμού δύο 
αδέσποτων αλόγων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12179/7-6-2010 
εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
ΙΙ. Ορίζει μέλη στην επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω εκπλειστηριασμού τους 

εξής: 

1. Τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο με 
αναπληρωτή του τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, επίσης δημοτικό 
σύμβουλο.  

2. Την κα Χιουρέα Αικατερίνη, ως μέλος με αναπληρώτριά της την κα 
Σταματελοπούλου Αγγελική.  

3. Τον κ. Παχή Λεωνίδα, ως μέλος με αναπληρωτή του τον κ. 
Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Ιουνίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 

 


