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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η 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 39/11-10-2007 
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) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.   
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος και 
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας 
Ιωάννης.  
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για διάθεση 
δηµοτικού χώρου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 22581/3-10-2007 
έγγραφο του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας, µε το οποίο ζητείται 
η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του θέµατος του καθορισµού των όρων διακήρυξης 
δηµοπρασίας για διάθεση δηµοτικού χώρου. 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αφού αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης που έχει 
συνταχθεί από την υπηρεσία προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή και κάνει αναλυτική παρουσίαση αυτού, λέει τα εξής:  
 
Πρόκειται για οικόπεδο που εκµεταλλευόταν ο κ. Νίκου µε κάποια χρήµατα που έδινε. Αυτό 
δεν ήταν σωστό και για το λόγο πρέπει να γίνει διαγωνισµός. 
 
Ακολούθως τον λόγο λαµβάνει η κα Τσαγκάνη Αναστασία, Προϊσταµένη του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσώπων, η οποία λέει τα εξής:  

 
Υπήρξε αλληλογραφία µε την Κτηµατική Υπηρεσία και για τον καθορισµό της 
τιµής εκκίνησης υπάρχει εκτίµηση της σχετικής επιτροπής. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 20-9-2007 Έκθεση της Επιτροπής 
Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
«Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας 
 
Σήµερα στις 24 Σεπτεµβρίου 2007 στο γραφείο του Αντιδηµάρχου κ. Θεοφάνη Κλείδωνα 
συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου η οποία συγκροτήθηκε µε την 
4726/27-2-2007 απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας κατόπιν της υπ’ αριθ. 58/07 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας αποτελούµενη από τους: 1) Θεοφάνη Κλείδωνα, 
Αντιδήµαρχο ως Πρόεδρο, 2) Γεώργιο Λαγανάκο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο και 3) Βασίλη 
Τζαµουράνη, ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών ως τακτικά µέλη.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα τρία παραπάνω µέλη της Επιτροπής.  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα της συνεδρίασης που είναι η εκτίµηση, ανά 
τ.µ. ενός κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται στην οδό Αθηνών (διασταύρωση µε την 
βορινή παραµετρική οδό της ∆υτικής Γειτονιάς Ο.Τ. 751) εκτάσεως 1580 περίπου 
τετραγωνικών µέτρων.  
 
Μετά από την εξέταση της αντικειµενικής αξίας της περιοχής η Επιτροπή αποφάσισε την 
παραχώρηση χρήσης του συγκεκριµένου κοινοχρήστου χώρου µε αρχική τιµή 1,5 €/τ.µ. 
 

Ο Πρόεδρος 
Κλείδωνας Θεοφάνης 

Τα µέλη 
α. Λαγανάκος Γεώργιος 
β. Τζαµουράνης Βασίλης» 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα,   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη του διαγωνισµού για τη 
διάθεση δηµοτικού χώρου που βρίσκεται στην οδό Αθηνών (διασταύρωση µε τη 
βορεινή περιµετρική οδό της ∆υτικής Γειτονιάς, Ο.Τ. 751, 1756 τ.µ.), ως εξής:  

Άρθρο 1 

 Ο παραχωρούµενος για χρήση κοινόχρηστος χώρος έχει έκταση 1756 τ.µ. 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υπαίθρια έκθεση ειδών που δεν θα 
υποβαθµίζουν την αισθητική του χώρου (φυτά, αυτοκίνητα, κεραµικά κτλ). 

Άρθρο 2 

 Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα την  26η Νοεµβρίου 2007  και ώρα  13.00 ενώπιον της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

Άρθρο 3 

 Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δύο (2) έτη. Ήτοι για τα έτη 
2008, 2009 µε δικαίωµα παράτασης για µια ακόµη διετία µε σύµφωνη γνώµη και 
των δύο µέρων. 

Άρθρο 4 

 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην 
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτια σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη 
δηµοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, 
οµολογιών ∆ηµοσίου Τράπεζας, ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που 
αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 
οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι ευρώ 2634 
(1756 τ.µ. x 1,5€/τ.µ.) αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε 
άλλη ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό επί του τέλους που επιτεύχθηκε. 

Άρθρο 5 

 Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό 
στην επιτροπή της δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, στην 
οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο. 

Άρθρο 6 

 Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή 
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
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Άρθρο 7 

 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και 
σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

Άρθρο 8 

 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη 
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα, 

Άρθρο 9 

 Ως κατώτατο όριο τέλους ορίζεται το ποσό των ευρώ 1,5€ ανά 
τετραγωνικό µέτρο. Η τελική τιµή θα αναπροσαρµόζεται κατά έτος σύµφωνα µε 
τον πληθωρισµό. 

Άρθρο 10 

 Το τέλος καταβάλλεται στην αρχή του έτους και µέχρι 31 Ιανουαρίου. 

Άρθρο 11 

  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη 
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει 
καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για 
τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την 
προηγούµενη όµοια. 

Άρθρο 12 

 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη, ούτε υποχρεούται σε 
επιστροφή ή µείωση του τέλους ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος 
λόγου. 

Άρθρο 13 

 Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά µετά την έγκριση 
του αποτελέσµατος από τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα. 

Άρθρο 14 

 Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του κοινόχρηστου χώρου, 
τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και ιδιαίτερα να αφήνει από το ρείθρο 
του πεζοδροµίου ελεύθερο χώρο 2 µ. ως πεζοδρόµιο για διέλευση πεζών. Να 
προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το κοινόχρηστο 
χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

Άρθρο 15 

 Ο χρήστης υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το 
κοινόχρηστο χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση. 
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Άρθρο 16 

 Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά παραχώρηση σε τρίτον του τέλους από 
τον χρήστη. 

   
 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Καλαµάτα 14  Νοεµβρίου 2007 

Η Προϊσταµένη 
Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων 

 
 

    Αικατερίνη Χανδρινού 
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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
______________ 

 
Στην Καλαµάτα σήµερα Πέµπτη 18 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 14:00, ο υπογεγραµµένος, υπάλληλος του ∆ήµου Καλαµάτας, 
εκτελώντας παραγγελία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας και µπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες µάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον 
πίνακα εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος Καλαµάτας Περίληψη της υπ΄ αριθµ. 39/15-10-2007 
συνεδρίασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   373/2007 µε θέµα :  Κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για διάθεση δηµοτικού χώρου.   
  
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι µάρτυρες                           
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του ∆ήµου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

______________ 
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Οι µάρτυρες 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του ∆ήµου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
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Οι µάρτυρες 
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 Ο υπάλληλος του ∆ήµου 
 
 

…………………………………. 
 

 


