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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   187/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 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 22/07-06-2007 
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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ.  193 απόφαση, λόγω 
ασθένειας) και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος 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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διενέργεια προφορικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού για τους 
οποίους στον πρώτο διαγωνισμό που διενεργήθηκε σχετικά δεν εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφερόμενος στο ιστορικό του θέματος, 
υπενθυμίζει στο Σώμα ότι με την 121/2007 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 Δημαρχιακής 
Επιτροπής.   
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2007 (υπ΄ αριθμ. 149/2007 απόφαση 
Δημαρχιακής Επιτροπής) και προσφορές κατατέθηκαν μόνο για τις θέσεις: 
- Ανατολική Παραλία (έμπροσθεν DELUXE & ΑΜΜΟΣ) και  
- Αλμυρό Βέργας (Νότια πάρκιγκ «COSI» έμπροσθεν Δημοτικού Πάρκου Αλμυρού),  
για τις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις εγκρίθηκε η 
επανάληψή του. 
 
Ακολούθως καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση για να καταθέσουν προσφορά όσοι 
ενδιαφέρονται για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού του επαναληπτικού διαγωνισμού. 
Διαπιστώνεται ότι για όλες τις θέσεις, ήτοι: 

- Ανατολική Παραλία Καλαμάτας (έμπροσθεν εκκλησίας Ανάσταση),  
- Ανατολική Παραλία (έμπροσθεν καταστήματος INDIALAND),  
- Ανατολική Παραλία (50 μ. Δυτικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»),  
- Ανατολική Παραλία (Ανατολικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»),  
- Μ. Μαντίνεια (Βόρεια καταστήματος «VERDI”) και 

δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), του Π.Δ. 270/81 και του Ν. 
2971/2001,  
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Κηρύσσει άγονο τον προφορικό διαγωνισμό εκμίσθωσης των παρακάτω χώρων 
αιγιαλού δεδομένου ότι και στον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν κατατέθηκε 
καμία προσφορά:   

 Ανατολική Παραλία Καλαμάτας (έμπροσθεν εκκλησίας Ανάσταση). 
 Ανατολική Παραλία (έμπροσθεν καταστήματος INDIALAND).  
 Ανατολική Παραλία (50 μ. Δυτικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»). 
 Ανατολική Παραλία (Ανατολικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»). 
 Μαντίνεια (Βόρεια καταστήματος «VERDI»).   
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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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Ιουνίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 

 
 
 


