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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   113/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Απριλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 15/19-04-2007 
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) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης 
Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
δημοτικών υπηρεσιών. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 8572/15-4-2007 εισήγηση 
του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: “Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 

δημοτικών υπηρεσιών” 
 
Μετά την 262/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εκφράστηκε η 
ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση δημοτικών υπηρεσιών, σας διαβιβάζουμε 
σχέδιο διακήρυξης και παρακαλούμε για την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της 
σχετικής διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 & 194 του Δ.Κ.Κ. και του 
Π.Δ. 270/1981.  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜ. ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι στο υπό 
μίσθωση κτίριο  θα στεγασθούν, η Δημοτική Αστυνομία, οι Σχολικοί Φύλακες και η Νομική 
Υπηρεσία. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη στέγασης υπηρεσιών του Δήμου 
δεν έχουμε αντίρρηση. Επισημαίνω όμως ότι μέχρι το 2006 ο Δήμος 

Καλαμάτας πλήρωνε συνολικά ενοίκιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του 60.000,00 € και 
όχι 200.000,00 € όπως έχει αναφέρει ο κ. Δήμαρχος και για φέτος βάσει του 
προϋπολογισμού η δαπάνη αυτή θα φθάσει στις 70.000,00 €. 
 

 
Τις αντιρρήσεις μας τις είχαμε εκφράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά 
τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη της 

μίσθωσης, συμφωνούμε τη συνέχιση της διαδικασίας και με τους όρους της διακήρυξης, με 
την προϋπόθεση ότι όταν το ακίνητο βρίσκεται στον 2ο όροφο να έχει τη δυνατότητα  
εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και να διαθέτει ασανσέρ αναλόγων διαστάσεων. Προτείνω για το 
σκοπό αυτό να τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης.  
 
 
Η Δημαρχιακή επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτήν διατάξεις, το σχέδιο της διακήρυξης και 
την παρατήρηση του κ. Κοσμόπουλου, 
 
 
                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ακινήτου για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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262/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, επιφάνειας 
τριακοσίων πενήντα (350) έως τετρακοσίων (400) τετραγωνικών μέτρων 
περίπου, ευρισκόμενου πλησίον του κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος 
(Αριστομένους 28) και σε ακτίνα το ανώτερο εκατόν πενήντα (150) μέτρων από 
αυτό, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το τμήμα της Δημοτικής 
περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας, όπως τελικά αυτό διαμορφώθηκε μετά την 
πρόταση του κ. Κοσμόπουλου και όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.  
 
 

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 Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 


