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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 20η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 22-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, 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 ∆ιονύσιο.   

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό 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 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

∆ιεξαγωγή δηµοπρασίας για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρίσταται ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, η 
προϊσταµένη του τµήµατος δηµοτικών προσόδων του ∆ήµου κα Τσαγκάνη και η υπάλληλος 
του τµήµατος δηµοτικών προσόδων κα Σταθοπούλου. 
 
 
Ο λόγος δίνεται στον Αντιδήµαρχο κ. Κλείδωνα, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα υπενθυµίζει 
στο Σώµα ότι µε την 196/2008 προηγούµενη απόφασή του, κατάρτισε τους όρους και 
συνέταξε τη διακήρυξη της συγκεκριµένης δηµοπρασίας. Σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης ο διαγωνισµός είναι πλειοδοτικός και γίνεται ενώπιον της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής. 
 
Συνεχίζοντας ο κύριος Αντιδήµαρχος ενηµερώνει το Σώµα για τη διαδικασία που απαιτείται 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την ενοικίαση απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση 
θαλάσσιων σκαφών αναψυχής. 
 
 
Στη συνέχεια καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση για να καταθέσουν προσφορά οι 
ενδιαφερόµενοι. ∆ιαπιστώνεται ότι: 

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία Καλαµάτας (έµπροσθεν εκκλησίας Ανάσταση)», δεν 
προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος.  

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (έµπροσθεν καταστήµατος INDIALAND)», δεν 
προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος.  

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (έµπροσθεν DELUXE & ΑΜΜΟΣ)», δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόµενος. 

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (50 µ. ∆υτικά Ξ/∆ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»)», έχει προσέλθει 
µόνο ο κ.  Βγενής, εκπρόσωπος της εταιρείες «SURX ACTIVE CENTER Χ. ΒΓΕΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.». Στη συνέχεια του ζητούνται να προσκοµίσει τα απαιτούµενα νόµιµα 
δικαιολογητικά, τα οποία µετά τον σχετικό έλεγχο, πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης.  
Ακολουθεί  προφορική µειοδοτική δηµοπρασία στη διάρκεια της οποίας η τελική 
προσφορά της παραπάνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 16,00  €/τ.µ.   

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (Ανατολικά Ξ/∆ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»)», δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόµενος.  

- Για τη θέση «Μ. Μαντίνεια (Βόρεια καταστήµατος “VERDI”)», δεν προσήλθε κανένας 
ενδιαφερόµενος.  

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 192 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), του Π.∆. 270/81 και 
του Ν. 2971/2001,  
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Ι. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για τη ενοικίαση χώρου απλής χρήσης αιγιαλού 

για την τοποθέτηση θαλάσσιων σκαφών αναψυχής:  

• Ανατολική Παραλία (50 µ. ∆υτικά Ξ/∆ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ») στην εταιρία SURX 
ACTIVE CENTER Χ. ΒΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αντί µισθώµατος 16,00 € / τ.µ. 

σύµφωνα µε την προσφορά που κατέθεσε στην προφορική µειοδοτική 
διαδικασία. 

 

ΙΙ. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό για τις παρακάτω θέσεις δεδοµένου ότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά:  

• Ανατολική Παραλία Καλαµάτας (έµπροσθεν εκκλησίας Ανάσταση). 

• Ανατολική Παραλία (έµπροσθεν καταστήµατος INDIALAND).  

• Ανατολική Παραλία (έµπροσθεν DELUXE & ΑΜΜΟΣ ). 

• Ανατολική Παραλία (Ανατολικά Ξ/∆ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»). 

•   Μ. Μαντίνεια (Βόρεια καταστήµατος «VERDI»).   
 
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 



Συνεδρίαση :  20/2008 ∆ευτέρα 26/05/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   218/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   4

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 29 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 
 

 

 

 

 


