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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 37/27-09-2007 

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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης ∆ηµήτριος.   

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

 

 

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 : 

Επί της διαδικασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 21528/26-
9-2007 εισήγηση του τµήµατος δηµοτικής περιουσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – 
Οικονοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Θέµα: ¨Επί  της  διαδικασίας   µίσθωσης   ακινήτου  για  την  στέγαση    υπηρεσιών του 
∆ήµου¨ 
 
Αφού  λάβαµε  υπόψη  µας: 

1. Την 262/2007  απόφαση  του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου « Μίσθωση ακινήτου  για  την  
προσωρινή  στέγαση υπηρεσιών  του ∆ήµου» 

2. Την  113/2007  απόφαση  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής  «Κατάρτιση  όρων και σύνταξη  
διακήρυξης  µίσθωσης ακινήτου  για  στέγαση  δηµοτικών  υπηρεσιών». 

3. Την  9109/24-04-2007 Περίληψη  ∆ιακήρυξης  ∆ηµοπρασίας (Προφορικός  µειοδοτικός  
διαγωνισµός  µίσθωσης  ακινήτου) που  δηµοσιεύθηκε  την 25-04-07.  

4. Την 10103/07-05-07 Εκδήλωση  Ενδιαφέροντος  Προσφοράς  του  Επιµελητηρίου  
Μεσσηνίας. 

5. Την 13329/07 Έκθεση  Επιτροπής  Εκτίµησης Ακινήτων (Πρακτικό 2/2007)  από  την 
οποία  προκύπτει   ότι  το  προσφερθέν  ακίνητο  του  Επιµελητηρίου  Μεσσηνίας,  
κρίνεται  ακατάλληλο. 

6. Την 17097/27-07-07  Επανάληψη  ∆ιακήρυξης  ∆ηµοπρασίας (διενέργεια  
επαναληπτικού  προφορικού  µειοδοτικού  διαγωνισµού µίσθωσης  ακινήτου)  που  
δηµοσιεύθηκε  την  28-07-07. 

7. Το  γεγονός  ότι  και  µετά  την  επανάληψη  της  προκήρυξης  δεν  εκδηλώθηκε  
ενδιαφέρον  προσφοράς  στην  καθορισθείσα  ηµεροµηνία, 17-08-2007. 

8. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3463/06 άρθρο 194 (νέος ∆ΚΚ) καθώς  και  του  Π.∆.270/1981. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

   Την   παραποµπή  του  θέµατος  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  για  λήψη  απόφασης  
απευθείας  µίσθωσης  ακινήτου  για  την  στέγαση  δηµοτικών  υπηρεσιών  µετά  τις  
ανάγκες  που  έχουν  προκύψει (∆ηµοτική Αστυνοµία, Νοµική  Υπηρεσία, κλπ) καθώς: 

Α)  Μετά  την  πρώτη  προκήρυξη (9109/24-04-07)  το  µοναδικό  ακίνητο  που  
προσεφέρθη,  κρίθηκε  ακατάλληλο  από  την αρµόδια  Επιτροπή  Εκτίµησης Ακινήτων (Η 
13329/2007 Έκθεση – Πρακτικό  02/2007)  οπότε ο  διαγωνισµός  κατέστη  άγονος   και  

Β)  Οµοίως  µετά  την  επανάληψη  της  προκήρυξης (17097/2007)  δεν  κατατέθηκε  
προσφορά  έως  την  καθορισθείσα  ηµεροµηνία (17-08-2007)  οπότε  και  ο δεύτερος  
διαγωνισµός  κατέστη  επίσης  άγονος. 
 
                                                                          Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 
                                                                            ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Υιοθετεί την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 21528/26-9-2007 εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου, η 
οποία αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και παραπέµπει, 
για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή,  το  θέµα της µίσθωσης ακινήτου για 
τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου, στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  για  λήψη  
απόφασης  απευθείας  µίσθωσης  ακινήτου.  
   

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. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 5 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


