
Συνεδρίαση :  16/2009 Δευτέρα 04/05/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   160/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 
 
 

 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   160/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 16η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-04-2009 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Κουρκουτάς Γεώργιος και 4) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ.κ.: Νταγιόπουλος Γεώργιος και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη και Κοσμόπουλο 

Βασίλειο αντίστοιχα.  

 
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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

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

Διαχείρισης «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9784/24-4-2009 
εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου 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 Διαχείρισης  «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ¨  

  
Αφού  λάβαμε  υπόψη: 

 
1. Την  376/2008  προηγούμενη  απόφαση  της   Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά  με την  
κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης  για  την  εκμίσθωση  του  παραπάνω  ακινήτου  
 
2.  Το  από  12/04/2009  πρακτικό  επαναληπτικής  δημόσιας  δημοπρασίας  που  
πραγματοποιήθηκε  ενώπιον  επιτροπής  που  ορίστηκε  με  την 107/2009  απόφαση  της  
Δημαρχιακής  Επιτροπής 
 
3.   Το  γεγονός  ότι  σύμφωνα  με  το  παραπάνω  πρακτικό, και  η 2η   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 και σε  ημερομηνία που  θα 
καθοριστεί  ώστε  να  απέχει  από  την δημοσίευση της  περίληψης της 
διακήρυξης δέκα τουλάχιστον ημέρες. 

 
3. Την  έγκριση  δαπάνης  ποσού  έως  €100,00  ως  αποζημίωση  του  

συμπράττοντος υπαλλήλου  της Περιφ. Δ/νσης Πελοποννήσου. 
 

 
Ο Εισηγητής 
(υπογραφή) 

16/4 

Ο Τμηματάρχης 
(υπογραφή) 

23/4 

Η Διευθύντρια 
(υπογραφή) 

24/4 
 

                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
       ΠΟΛΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Το από 12/04/09 Πρακτικό Δημοπρασίας 
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Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
       Στην Καλαμάτα σήμερα την 12η Απριλίου  του έτους 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 
10.00’π.μ. ως  12.00’ π.μ. στο Δημαρχείο Καλαμάτας, επί της οδού Αριστομένους 28 
ενώπιον των εκπροσώπων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς διαχείρισης “Γρηγορίου 
Αλεξανδρόπουλου” Κουρκουτά Γεώργιο και Κουδούνη Αργύριο και της εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου Σαραντοπούλου Αικατερίνης διεξάγεται πλειοδοτική δημόσια 
δημοπρασία για την εκμίσθωση με χρονική διάρκεια τριών (3) χρόνων,  ενός ισογείου 
ανατολικού καταστήματος, επιφάνειας εβδομήντα δύο (72) τ.μ. περίπου,  το οποίο 
βρίσκεται στην Καλαμάτα επί της οδού Αγίου Γεωργίου 11, ιδιοκτησίας του κεφαλαίου 
αυτοτελούς διαχείρισης “Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου” του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Πηγών του Δήμου Καλαμάτας. 
 
         Η δημοπρασία  πραγματοποιείται  μετά την 107/2009 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και του 
Β.Δ/τος της 30 Νοεμβρίου –4 Δεκεμβρίου 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  και υπό τους όρους της 
από 23/09/08 διακηρύξεως, με ελάχιστον όρο προσφοράς το ποσό των τετρακοσίων είκοσι  
(€420,00).  Μετά την έναρξη της δημοπρασίας κάθε επόμενη προσφορά θα είναι αυξημένη 
κατ΄ ελάχιστο ποσοστό   2%  επί της αμέσως προηγούμενης κατατεθείσης προσφοράς. 
 
      Περίληψη της παραπάνω διακηρύξεως (22089/08) δημοσιεύθηκε στις τοπικές 
εφημερίδες: Επικαιρότητα   και  Θάρρος στις 01-04-09. 
 
      Αρχομένης της διαδικασίας εκλήθησαν οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους. 
     Έως την 12:00μ. δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος και ο διαγωνισμός απέβη 
άγονος.       
 
     Η έγκριση του παρόντος Πρακτικού θα γίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Κληροδοτημάτων ύστερα από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
 
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ           Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
α) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             Σαραντοπούλου Αικατερίνη» 

β) ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                    
 
 
Η Δημαρχιακή 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 
 
Ι.   Εγκρίνει τo πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Αγίου Γεωργίου 11 στην 
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Καλαμάτα, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης 
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ», σύμφωνα με το οποίο η διενεργηθείσα 
δημόσια δημοπρασία της 12ης Απριλίου 2009 (επαναληπτική), κατέστη 
άγονος επειδή δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. 

 
ΙΙ. Ορίζει ως εκπροσώπους του κληροδοτήματος στη διεξαγωγή της   

επαναληπτικής δημοπρασίας με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και σε 
ημερομηνία που θα καθοριστεί ώστε να απέχει από τη δημοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης δέκα τουλάχιστον ημέρες, τους δημοτικούς 
συμβούλους και μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής κ.κ. 1) Κουδούνη 
Αργύριο με αναπληρωτή του τον κ. Μιχαλόπουλο Σωτήριο και 2) 
Νταγιόπουλο Γεώργιο  με αναπληρωτή του τον κ. Κουρκουτά Γεώργιο.  

IΙΙ. Ψηφίζει πίστωση ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) σε βάρος του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ» 
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 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 15 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 


