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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   42/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   431/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 42η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 
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, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  

 

 
 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού δηµοπρασίας εκµίσθωσης ισογείου καταστήµατος επί της 
οδού Αγίου Γεωργίου 11 στην Καλαµάτα, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 25395/30-10-2008 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού 
του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:  ¨Έγκριση  πρακτικών  δηµοπρασίας    εκµίσθωσης  ισογείου  
καταστήµατος  επί  της  οδού  Αγίου  Γεωργίου  11  στην Καλαµάτα, 
ιδιοκτησίας   του   Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης  «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ¨  

 
Αφού  λάβαµε  υπόψη: 

 
1. Την  376/2008  προηγούµενη  απόφαση  της   ∆ηµαρχιακής Επιτροπής σχετικά  
µε την  κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης  για  την  εκµίσθωση  του  παραπάνω  
ακινήτου  
 
2.  Το  από  19/10/2008  πρακτικό    δηµόσιας  δηµοπρασίας  που  
πραγµατοποιήθηκε  ενώπιον  επιτροπής  που  ορίστηκε  µε  την  παραπάνω  
απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής 
 
3.   Το  γεγονός  ότι  σύµφωνα  µε  το  παραπάνω  πρακτικό, η  δηµοπρασία  απέβη  
άγονος καθώς δεν  εµφανίστηκε  ενδιαφερόµενος  να  καταθέσει  προσφορά,  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

1. Την  έγκριση  του  παραπάνω  πρακτικού. 
 
2. Τον  ορισµό  Επιτροπής  για  την  επανάληψη  της  δηµόσιας 

δηµοπρασίας µε  τους ίδιους όρους  της  διακήρυξης. 
 
3. Την  έγκριση  δαπάνης  ποσού  έως  € 100,00  ως  αποζηµίωση  του  

συµπράττοντος υπαλλήλου  της Περιφ. ∆/νσης Πελοποννήσου. 
   
                                                                                                     Η   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                                                                                           ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

                                                                                                                 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Το από 19/10/08 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας» 

 
 
Ακολούθως τον λόγο λαµβάνει ο κ. Κοσµόπουλος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  
 

 
Είχα πει κατά την κατάρτιση των όρων ότι η τιµή ήταν µεγάλη. Μήπως 
µπορεί να µειωθεί τώρα;  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Εγκρίνει το πρακτικό της δηµοπρασίας εκµίσθωσης  ισογείου  
καταστήµατος  επί  της  οδού Αγίου Γεωργίου 11 στην Καλαµάτα, 
ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ», σύµφωνα  µε  το  οποίο  η  διενεργηθείσα  
δηµόσια  δηµοπρασία  της  19ης Οκτωβρίου  2008,  κατέστη  άγονος, 
καθώς δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος για να καταθέσει 
προσφορά. 

II. Εγκρίνει την  επανάληψη  της δηµοπρασίας µε  τους  ίδιους  όρους  της  
διακήρυξης  που  εγκρίθηκαν  µε  την 376/2008 προηγούµενη  
απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής. 

III. 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.  

IV. Ψηφίζει πίστωση ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) σε βάρος του 
προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ» 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 
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  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 1 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


