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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η  Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 35η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 11-09-2008 
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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 378 απόφαση), 3) 
Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
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, τακτικό µέλος, ο οποίος 
αν και κλήθηκε νόµιµα δεν παραβρίσκεται.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο  κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο, τακτικό µέλος ο οποίος 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση µόνο προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του για το 1ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης αλλά ως προς τη συνεδρίαση, κατά δήλωσή του, 
αναπληρούται από τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.      

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος και ο ∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Αντώνιος Μανιάτης.  
 

 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για εκµίσθωση του ανατολικού ισογείου 
καταστήµατος ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «Γρ. 
Αλεξανδρόπουλου» και ψήφιση πίστωσης που αφορά αποζηµίωση του 

συµπράττοντος υπαλλήλου της Περιφέρειας κατά τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 20908/9-9-2008 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ¨Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για εκµίσθωση του  ανατολικού  
ισογείου καταστήµατος  ιδιοκτησίας του Kεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «Γρ. 
Αλεξανδρόπουλου» και ψήφιση πίστωσης που αφορά αποζηµίωση του 
συµπράττοντος υπαλλήλου της Περιφέρειας κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 

Αφού  λάβαµε  υπόψη: 
- Την  168/2008  προηγούµενη  απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής  µε  

την  οποία  ενεκρίθη  συναινετική  λύση  της  µίσθωσης  του παραπάνω 
ακινήτου 

-  Τις  διατάξεις  του άρθρου  52  παρ. 2  του Β.∆. 30/11-4/12/1939  
σύµφωνα  µε  τις  οποίες  καθορίζεται  ελάχιστος  όρος  προσφοράς όχι  
µικρότερος  των 4/5 του  κατά  την προηγούµενη  µισθωτική  περίοδο  
επιτευχθέντος µισθώµατος, δηλαδή  4/5 Χ 560,00 = 420€. 

 
            Σας   διαβιβάζουµε  σχέδιο   διακήρυξης   δηµοπρασίας  για την  εκµίσθωση  του  
ανατολικού  ισογείου  καταστήµατος  ιδιοκτησίας του   Κεφαλαίου Αυτοτελούς  ∆ιαχείρισης 
«Γρ. Αλεξανδρόπουλου»  επί της οδού Αγίου  Γεωργίου  11 στην  Καλαµάτα   και  
παρακαλούµε  να  τεθεί  υπόψιν  της  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής για: 
 

1. Την  κατάρτιση  των  όρων  και  σύνταξη  της  διακήρυξης  δηµοπρασίας  µίσθωσης  
του  παραπάνω  ακινήτου. 

2. Τον  ορισµό  δύο  µελών  της  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής  τα  οποία  θα  παραστούν 
κατά  την  διεξαγωγή  της  δηµοπρασίας  (άρθρο 68  του  Β.∆. 1939)  µαζί  µε  τον  
συµπράττοντα  υπάλληλο  που  θα  οριστεί  από  την  Περιφέρεια Πελοποννήσου  και 

3. Την  έγκριση  αποζηµίωσης  του  συµπράττοντος  υπαλλήλου  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου  η  οποία  καθορίζεται  µέχρι  € 100,00  σύµφωνα  µε  το  Π.∆. 
333/2002. 

 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                                     
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ 9/9 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΓΡΑΦ. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΝΤ/ΧΟ  κ. Κλείδωνα                                                                                                         

Ο Εισηγητής 

(υπογραφή) 

Ο Τµηµατάρχης 

(υπογραφή)» 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις,  
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Ι.   Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δηµοπρασίας για την  

εκµίσθωση του ανατολικού ισογείου καταστήµατος ιδιοκτησίας του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς του κληροδοτήµατος «Λυκούργου Σκιά» που 
βρίσκεται στην Καλαµάτα επί της οδού Αγίου Γεωργίου 11, σύµφωνα µε το 
σχέδιο που έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας και 
φαίνεται στο συνηµµένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος  
της απόφασης αυτής. 

ΙΙ. Ορίζει ως εκπροσώπους του κληροδοτήµατος στη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας, τους δηµοτικούς συµβούλους και µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ.κ.  1) Καµβυσίδη Ιωάννη µε αναπληρωτή του τον κ. Κουρκουτά 
Γεώργιο και 2) Κουδούνη Αργύριο µε αναπληρωτή του τον κ. Πολίτη 
∆ηµήτριο.  

ΙΙΙ. Ψηφίζει πίστωση ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) σε βάρος του 
προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος «Λυκούργου Σκιά» και συγκεκριµένα 
του κωδικού µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες» για την αποζηµίωση του 
συµπράττοντος υπαλλήλου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

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 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 1 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


