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ΑΠΟΦΑΣΗ   377/2008 

 

 

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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση καταστήµατος του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «Λυκούργου Σκια» - ψήφιση πίστωσης για αποζηµίωση 
συµπράττοντος υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη διεξαγωγή 

της δηµοπρασίας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 20906/9-9-2008 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ:  ¨Κατάρτιση     όρων  διακήρυξης   για     την  εκµίσθωση   καταστήµατος                                       
του    Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «Λυκούργου Σκιά» -   Ψήφιση   πίστωσης    για  
αποζηµίωση  συµπράττοντος  υπαλλήλου της Περιφέρειας   Πελοποννήσου   κατά  την  
διεξαγωγή  της  δηµοπρασίας ¨ 
 
       Αφού λάβαµε  υπόψη: 

- Την  03/2008  προηγούµενη  απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  µε  την  οποία 
εγκρίθηκαν  πρακτικά  επαναληπτικής  δηµοπρασίας  για  την  συγκεκριµένη  
εκµίσθωση  η  οποία  απέβη άγονος. 

- Το  γεγονός  ότι  υπεβλήθησαν  προσφορές  στην υπηρεσία  µας  για  απευθείας  
µίσθωση  του  ακινήτου  οι οποίες  κυµάνθηκαν  σε  ποσοστό 50%  της  τιµής  
εκκίνησης  των  δηµοπρασιών, 

 
      Σας υποβάλουµε συνηµµένα σχέδιο διακήρυξης , σχετική µε την  εκµίσθωση ενός 
ισογείου   καταστήµατος , επιφάνειας δεκατεσσάρων τετραγωνικών µέτρων και είκοσι ένα 
τετρ. εκατοστών (14,21) τ.µ.,  το οποίο βρίσκεται στην Καλαµάτα επί της οδού 
Αριστοµένους 6, ιδιοκτησίας κατά το 50% του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης “Σκιά 
Λυκούργου” του ∆ήµου Καλαµάτας. Το υπόλοιπο 50% ιδανικό µερίδιο επί του δικαιώµατος 
κυριότητας στο εν λόγω κατάστηµα ανήκει σε ποσοστό 25% στον Ανδρέα Παρθένιο του 
Κων/νου, σε ποσοστό 12,5 % στο Ίδρυµα µε την επωνυµία “Αλεξανδράκεια 
Κληροδοτήµατα” και σε ποσοστό 12,5%  στον Παναγιώτη Μακρή του Λεωνίδα. (Το  µίσθιο  
δεν  διαθέτει  εγκαταστάσεις  ύδρευσης – αποχέτευσης  και  κλιµατισµού). 

      Η δηµοπρασία θα γίνει κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και του Β.∆/τος της 30 
Νοεµβρίου –4 ∆εκεµβρίου 1939  «Περί του  τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και 
εκµισθώσεως ακινήτων καταλειποµένων κατά κληρονοµίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το 
κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύµατα και 
περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα .      

        Η διάρκεια της µίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του παραπάνω Β. ∆/τος δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των πέντε ετών. 

     Σύµφωνα µε τα  ισχύοντα  µισθώµατα  στην  περιοχή  (µισθώµατα  που  εισπράττει  το  
κληροδότηµα  σε  όµορο  κατάστηµα  µε  ποσοστό  συνιδιοκτησίας  επίσης 50% , για  τη  
στέγαση  του ΚΕΠ ∆ήµου Καλαµάτας) το  προτεινόµενο  µίσθωµα  πρώτης  προσφοράς  
εκµίσθωσης,  καθορίζεται  στο  ποσό  των € 560,00.   

         Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί ηµέρα Κυριακή  ή άλλη εξαιρέσιµη του κράτους εορτή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Β. ∆/τος. Η ηµεροµηνία θα καθοριστεί µετά την έγκριση της 
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διακήρυξης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Περίληψη της διακηρύξεως δηµοσιεύεται 
δέκα τουλάχιστον ηµέρες προ της ενέργειας της δηµοπρασίας σε δύο τοπικές εφηµερίδες. 

     Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε: 

1) Για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και τον ορισµό δύο µελών της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής (άρθρο 68 του Β. ∆/τος «Η παράστασις κατά την διεξαγωγήν της 
δηµοπρασίας δύναται να ανατίθεται δι αποφάσεως των διοικητών του ιδρύµατος ή 
περιουσίας εις ένα ή περισσότερους εξ αυτών») τα οποία θα παραστούν στην διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας µαζί µε τον συµπράττοντα υπάλληλο που θα ορίσει η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (άρθρο 100 του Α.Ν. 2039/1939). 

2)  Για  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. ΚΛΕΙ∆ΩΝΑ 
• ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΕΙΑ ΚΛΗΡ/ΤΑ 
• ΠΑΡΘΕΝΙΟ  ΚΩΝ/ΝΟ 
• ΜΑΚΡΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

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,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.   Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δηµοπρασίας για την  

εκµίσθωση ενός ισογείου καταστήµατος επιφάνειας δεκατεσσάρων 
τετραγωνικών µέτρων και είκοσι ένα τετρ. εκατοστών (14,21) τ.µ.,  το 
οποίο βρίσκεται στην Καλαµάτα επί της οδού Αριστοµένους 6, ιδιοκτησίας 
κατά το 50% του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης “Σκιά Λυκούργου” του 
∆ήµου Καλαµάτας. Το υπόλοιπο 50% ιδανικό µερίδιο επί του δικαιώµατος 
κυριότητας στο εν λόγω κατάστηµα ανήκει σε ποσοστό 25% στον Ανδρέα 
Παρθένιο του Κων/νου, σε ποσοστό 12,5 % στο Ίδρυµα µε την επωνυµία 
“Αλεξανδράκεια Κληροδοτήµατα” και σε ποσοστό 12,5%  στον Παναγιώτη 
Μακρή του Λεωνίδα. (Το  µίσθιο  δεν  διαθέτει  εγκαταστάσεις  ύδρευσης – 
αποχέτευσης  και  κλιµατισµού), 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.  

 



Συνεδρίαση :  35/2008 ∆ευτέρα 15/09/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   377/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   4

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) 
 
 

                                                                      
 

 


