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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   357/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 09η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 41η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 05-11-2009 

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) Ηλιόπουλος 

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

Σωτήριος.  

 

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

Γρηγόριος και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ.  Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 
 
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 επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας στο Τ.Δ. 

Μ. Μαντίνειας στη θέση «Μύλοι». 

Για το θέμα αυτό παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και ο υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων & Δημοτικής Περιουσίας κ. Γαρατζιώτης.  

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 
323/2009 απόφασή της ενέκρινε την επανάληψη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση ενός 
ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας στο Τ.Δ. Μ. Μαντίνειας στη θέση 
«Μύλοι», δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, την  9η Νοεμβρίου 2009, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:00,  με τους ίδιους όρους της διακήρυξης που έχουν συνταχθεί με την 
υπ΄ αριθμ. 281/2009 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 
Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί καμία εγγύηση για συμμετοχή στη 
δημοπρασία. 

Υπάρχει ενδιαφερόμενος εδώ για να συμμετάσχει στη δημοπρασία; 

Δυστυχώς δεν υπάρχει. 
 
Ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Να επανέλθετε μειώνοντας την τιμή.  

 
Να δούμε και το χρόνο που θα γίνει η δημοπρασία γιατί αυτή την 
εποχή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. 

 
Κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας ως προς το χρόνο και ως προς την βάση. 
Λοιπόν, άγονος ο διαγωνισμός και η οδηγία είναι να μειώσετε την τιμή και να 

δείτε τον κατάλληλο χρόνο.   
 
 
 
Η Δημαρχιακή 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 
 

Ι. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ισογείου 
καταστήματος ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας στο Τ.Δ. Μ. Μαντίνειας στη θέση 
«Μύλοι» δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.  

ΙΙ. Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της εκμίσθωσης του παραπάνω ακινήτου 
αφού εκτιμηθεί από την υπηρεσία ο κατάλληλος χρόνος για τη διεξαγωγή της 

ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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δημοπρασίας και αφού τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης με την μείωση 
της τιμής εκκίνησης. 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Νοεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


