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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   095/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 9η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-02-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος    
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 
αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό 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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διενέργεια προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση του Τοπικού Συμβουλίου Σπερχογείας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4464/25-2-2008 
εισήγηση του Τμήματος  Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομίας του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέμα: ¨Διενέργεια Προφορικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου 

για την Στέγαση του Τοπικού Συμβουλίου Σπερχογείας ¨        
  
   Αφού  λάβαμε  υπόψη  μας: 
 

1. Την  561/2007  απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου «Μεταστέγαση του Τ.Σ. 
Σπερχογείας λόγω ακαταλληλότητας του χώρου» 

 
2. Την  10/2008  απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής  «Κατάρτιση  όρων και σύνταξη  

διακήρυξης  μίσθωσης ακινήτου  για  στέγαση  δημοτικών  υπηρεσιών». 
 

3. Την 166/2008  διακήρυξη   μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Τοπικού 
Συμβουλίου Σπερχογείας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε την 24 & 25/01/2008. 

 
4. Την 2953/06-02-2008 Εκδήλωση  Ενδιαφέροντος  Προσφοράς  της  Βασιλικής 

Γεωργανά. 
 

5. Την 3603/08 Έκθεση  Επιτροπής  Εκτίμησης Ακινήτων (Πρακτικό 01/2008)  από  την 
οποία  προκύπτει   ότι  το  προσφερθέν  ακίνητο  της Βασιλικής συζ. Αναστασίου 
Γεωργανά,  κρίνεται  κατάλληλο. 

 
6. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3463/06 άρθρο 194 (νέος ΔΚΚ) καθώς  και  του  Π.Δ. 

270/1981. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
   Την   διενέργεια προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για 
τη στέγαση του Τοπικού Συμβουλίου Σπερχογείας.   
 

Ο Εισηγητής 
(υπογραφή) 

Ο Τμηματάρχης 
(υπογραφή) 

Η Διευθύντρια 
(υπογραφή) 

 

                                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                                                                                ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αφού ενημερώνει το Σώμα ότι υπάρχει η 
μοναδική προσφορά από την κα Γεωργανά Βασιλική στη συνέχεια αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. 1/2008 (αριθ. πρωτ. Δήμου 3603/2008) Έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 
του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε κατάλληλη η προσφορά της κας 
Γεωργανά Βασιλικής που αφορά σε χώρο 40μ2 επειδή πληροί τους όρους της διακήρυξης.  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος των επισκευών και 
μικροπαρεμβάσεων;  

 
(Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Σπερχογείας): Νομίζω ότι η ράμπα 
κατασκευάστηκε.  
 
Να κάνει ο Δήμος τις παρεμβάσεις.  
 

 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης καλείται μεγαλοφώνως  να προσέλθει  στο 
χώρο της συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής η μοναδική ενδιαφερόμενη προκειμένου 
να κάνει την προσφορά της. Από τον έλεγχο των ζητούμενων δικαιολογητικών προκύπτει 
ότι είναι εντάξει, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  
 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την προσφορά που κάνει  η κα Γεωργανά Βασιλική, για 
μηνιαίο μίσθωμα 200,00 € το οποίο θα προσαυξάνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο 
αναπροσαρμογές.  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 103 και 194 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) καθώς και τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/1981,  
 

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

 
Ι.  Κατακυρώνει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τοπικού 

Συμβουλίου Σπερχογείας στην κα Γεωργανά Βασιλική για το ακίνητό της 
επιφανείας 40 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Τοπκό Διαμέρισμα Σπερχογείας 
αντί μηνιαίου μισθώματος διακοσίων ευρώ (200,00 €) σύμφωνα με τους 
όρους που έχουν προβλεφθεί στη σχετική διακήρυξη. 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού.    
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΕΡΡΩΤΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


