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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   109/2010 
 

 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 13η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 22-04-2010 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1)  

Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια προφορικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση 

μπαλοποιητή και την προσωρινή αποθήκευση μπαλοποιημένων αστικών 
αποβλήτων. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 
 
Υπάρχει εξουσιοδότηση από τους Δημάρχους της Διαχειριστικής Ενότητας για 
να προχωρήσουμε τη σχετική διαδικασία ως Δήμος Καλαμάτας. Έχουν γίνει οι 

διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο, βεβαίως το αποτέλεσμα της σχετικής 
διαδικασίας θα κριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και θα εγκριθεί από τα Δημοτικά 
Συμβούλια των συμμετεχόντων Δήμων σύμφωνα με τον νόμο. Δεν τελειώνει εδώ η 
διαδικασία, εμείς θα κάνομε κατακύρωση αλλά η πράξη μας θα κατακυρωθεί από τα 
Δημοτικά Συμβούλια. Ξέρετε ότι νομοθετήθηκε πλέον το κλείσιμο των χωματερών μέχρι 16 
Ιουλίου. Υπάρχει νόμος πια και τελειώσαμε από αυτή την ιστορία, κλείνουμε τη χωματερή 
και από εκεί και πέρα … 
 
Φωνή: Ησυχάσαμε. 

 
Όχι ¨ησυχάσαμε¨, έδωσε εντολές η Ευρωπαϊκή Ένωση, από εδώ και πέρα 
είναι ποιος πληρώνει τα λεφτά, διότι όποιος Δήμος ολιγωρήσει από εδώ και 

πέρα πρέπει να βρει τα λεφτά για να πληρώσει.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Έτσι είναι. 

 
Λοιπόν ο Γραμματέας έχει το λόγο, είναι και ο κ. Γαρατζιώτης εδώ ως τεχνικός 
σύμβουλος επειδή έχει, είναι ειδική διαδικασία αυτή, έχει μια πολύ μεγάλη 

εμπειρία.  
Να σας ακούσομε τι προτείνετε για όρους. 

 
Θέλετε να διαβάσουμε τη 
διακήρυξη;    

 
Τα βασικά, τα βασικά στοιχεία και να απαντήσετε και στις ερωτήσεις.  
Είναι δύσκολη…, έχουμε βασανιστεί μια βδομάδα περίπου μ΄ αυτό.   

 
Ζητάμε να βρούμε κατά κύριο λόγο ένα οικόπεδο που να 
μπορεί να υποδεχτεί αυτή τη λειτουργία και ει δυνατόν να 

υπάρχει και έτοιμη στεγασμένη εγκατεστημένη, κτιριακή υποδομή για να μπορέσει να 
εγκατασταθεί εκεί μέσα. Το γήπεδο πρέπει να είναι εντός των διοικητικών ορίων, να είναι σε 
ακτίνα μεγαλύτερη των 500 μέτρων από οικισμούς ή οικιστικούς πυρήνες, να διαθέτει 
κατάλληλη οδική προσπέλαση, να μην έχει κατά το δυνατόν οπτική επαφή  με πόλη ή 
οικισμούς, να διαθέτει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες 
για τη διαμόρφωσή του προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για την παραπάνω χρήση, να 
έχει  έκταση τουλάχιστον 10 στρεμμάτων, να μην βρίσκεται σε περιοχή θεσμοθετημένης 
χρήσης που να αντίκειται στις ζητούμενες χρήσεις. Θα εκτιμηθούν ως πλεονεκτήματα του 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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γηπέδου η κεντροβαρικότητα του χώρου σε σχέση με τους εξυπηρετούμενους Δήμους, η 
σύνδεσή του με δίκτυα κοινής ωφέλειας και τα δίκτυα μεταφορών. 
Προτεραιότητα στην επιλογή θα έχουν τα γήπεδα επί των οποίων υπάρχει, ή μπορεί να 
υπάρξει σε εύλογο χρονικό διάστημα, εννοούμε το χρόνο μέχρι να παρθούνε και οι 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις  νομίμως υφιστάμενο  κτίριο διαστάσεων τουλάχιστον 500 
τ.μ., χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις διαστάσεις,  στα ύψη και στα λοιπά του 
κτιρίου διότι αυτά θα πρέπει να κριθούν από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση με γνωμοδοτική συμμετοχή και των 
ανθρώπων της Περιφέρειας, της Διεύθυνσης Κατασκευών και της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν και την εργολαβία κατασκευής των έργων υποδομής και 
εγκατάστασης του μπαλοποιητή.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται κάθε ημέρα. Ορίζουμε την 6η Μαϊου 2010, ημέρα και ώρα 
2:30 μ.μ. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Λέει το Προεδρικό Διάταγμα 
270 ότι γίνεται εντός 10 ημερών.Δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι σήμερα θα παρθεί 
απόφαση και αύριο θα αναρτηθεί σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα αυτών που 
συμμετέχουν και στο διαδίκτυο, μπορούμε το ταχύτερο στις 6 Μαϊου να λήξουμε τις 
προσφορές.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή του Π.Δ. 270 έχει 10 ημέρες προθεσμία να βγει να αξιολογήσει το 
κάθε κτίριο ξεχωριστά και να προκαθορίσει ενδεχομένως, μάλλον να κάνει και μία εκτίμηση 
του λελογισμένου μισθώματος για το κάθε ένα ακίνητο, είτε αυτό έχει κτίριο επ΄ αυτού είτε 
όχι.  
Μετά τα παραπάνω ο Δήμαρχος ορίζει τη διεξαγωγή …, Κατά τη διεξαγωγή που είναι 
προφορική μειοδοτική το βήμα θα είναι 100 €, θα κατατεθεί …. Λέει εδώ τι πρέπει να 
περιλαμβάνει η προσφορά, τα στοιχεία α έως θ που προανέφερα.  
Ορίζουμε τη διάρκεια της μίσθωσης να είναι τριετής και προτείνουμε το ανώτατο μίσθωμα 
να είναι 7.000 € το μήνα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μήνα.  

 
7.000 € το μήνα, ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανώτατο.  
 
 Το ανώτατο.  
Οφείλουν να φέρουν εγγυητική επιστολή 10%.  

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια αναρτήσεως στους πίνακες ανακοινώσεων και στο 
διαδίκτυο του Δήμου Καλαμάτας. 
Τη δημοπρασία θα διεξαγάγει Επιτροπή που θα ορίσει  η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου 
Καλαμάτας, αυτό βάσει της προγραμματικής σύμβασης, έτσι, για τη συγκεκριμένη μίσθωση. 
Άρα θα πρέπει να οριστεί και μία επιτροπή από τη Δημαρχιακή Επιτροπή … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσα μέλη;     

 
 Εγώ θα πρότεινα να είναι μέλη της Δημαρχιακής  Επιτροπής 
ενδεχομένως, ένας (1)  τεχνικός, ένας (1) οικονομικός 

υπάλληλος για να κάνουν τη διαδικασία, διότι για κατακύρωση ο διαγωνισμός θα έρθει σε 
εσάς και όπως είπαμε και δυνάμει του άρθρου 198 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα για τη 
διαχείριση και εκμετάλλευση  της ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε περισσότερους Δήμους 
ή Κοινότητες, το ίδιο ισχύει και για τη μίσθωση – εκμίσθωση, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
τα Δημοτικά Συμβούλια αυτών που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση να 
επικυρώσουν το αποτέλεσμα.  
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   
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Το πώς τα χρήματα θα κατανεμηθούν έχει προσδιορισθεί από την 
προγραμματική σύμβαση. 

   
 Έχει προσδιορισθεί από την προγραμματική σύμβαση και εκεί 
είχαν πει αυτό επειδή είναι μία πάγια δαπάνη που δεν έχει 

σχέση με τη λειτουργία της μονάδας, θα γίνεται βάσει του απογεγραμμένου πληθυσμού 
ενός εκάστου των συμμετεχόντων στην προγραμματική σύμβαση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται και το ενοίκιο και όλα.  

 
 Το ενοίκιο, ναι. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτός από εκεί που βρίσκεται η μονάδα, σου λέει. 
   
Εκτός από εκεί και αν και εφόσον βρεθεί οικόπεδο στην 
περιοχή μικρού Δήμου, όχι του Δήμου Καλαμάτας έτσι. 

 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται)  

 
Τον έχομε εξέταση, ναι. 
 

Χωρίς να σημαίνει ότι προρυθμίζεται οτιδήποτε.  
Πρέπει να ορίσουμε σήμερα την Επιτροπή ή να πάμε την επόμενη Δευτέρα;   

   
Μπορεί να πάμε και την επόμενη Δευτέρα δεδομένου κ. 
Δήμαρχε, συγγνώμη … 

 
Υπάρχει δυσκολία να είναι η Επιτροπή εκείνη η οποία εγκρίνει την 
καταλληλότητα να κρίνει και την εισήγηση; Εμείς ως Δημαρχιακή Επιτροπή 

μπορούμε να ορίσουμε μη μέλη μας εδώ αλλά να είναι δημοτικοί σύμβουλοι;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Τι λέει ο νόμος.  
   
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, έτσι δεν είναι κ. Γαρατζιώτη; 

 
Ο νόμος προβλέπει και ενώπιον της Δημαρχιακής, δίνει όμως τη 

δυνατότητα για κάποιες περιπτώσεις να ορίσει μια 
εξειδικευμένη  

επιτροπή, από μέλη της και από τρίτους 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Που θα σας φέρει το πόρισμά της. 
 
Εμείς δεν έχομε … ίσα ίσια, γιατί όταν θα ρθει ο κόσμος εδώ δεν θα 

μπορέσουμε να βγάλουμε αποτέλεσμα διότι χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται  
εξειδικευμένη επιτροπή με οικονομολόγο, με μηχανικό, αλγόριθμους  … 
Εγώ σας προτείνω να είναι δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι από την πλειοψηφία να είναι ένας 
(1) από εσάς σ΄ αυτή την Επιτροπή, τρεις (3), και να ορίσουμε  έναν οικονομολόγο, να 
είναι και ο Παναγιώτης τον παρακαλώ πολύ από το  Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας  και να 
είναι και ένας…,  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ένας μηχανικός ενδεχομένως.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ένας μηχανικός, να μας πει ο Τζαμουράνης όποιον θέλει.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Κοσμόπουλου ο οποίος δηλώνει 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 
προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση γηπέδου προκειμένου  
να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση μπαλοποιητή και την προσωρινή 
αποθήκευση μπαλοποιημένων αστικών στερεών αποβλήτων, το πλήρες 
κείμενο της οποίας έχει ως εξής:  

 

Διακήρυξη Δημοπρασίας 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας σύμφων α με  το άρθρο 194 του   Ν.  3463 (ΦΕΚ A '  114)  "  
Δημοτ ι κός και  Κοιν οτ ι κός Κώδικας",  εν εργών  στο πλαίσιο προγραμματι κής 
σύμβασης μεταξύ  των  Δήμων  Καλαμάτας, Αβίας, Λεύκτρου, Άριος, Θουρίας και 
Αρφαρών, δι εν εργεί  προφ ορικό  μ ε ιο δο τ ικό  δ ι α γω νισ μό  γ ι α  τ η  μ ίσ θω σ η 
γ ηπ έ δου  π ρ οκ ε ι μ έν ου ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ ην  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  
μ π α λ ο π ο ι η τ ο ύ  κ α ι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  α π ο θ ή κ ε υ σ η ς  μ π α λ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  α σ τ ι κ ώ ν  
σ τ ε ρ ε ώ ν  α π ο β λ ή τ ω ν , με τους παρακάτω όρους:  

 

1. Το προς μίσθωση γήπεδο πρέπει: 

α. Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των συμβαλλόμενων Δήμων.  

β. Να βρίσκεται σε  ακτίνα  μεγαλύτερη των 500 μέτρων από  οικισμούς ή οικιστικούς πυρήνες. 

γ. Να διαθέτει κατάλληλη οδική προσπέλαση. 

δ. Να μην έχει κατά το δυνατόν οπτική επαφή με την πόλη ή οικισμούς. 

ε. Να διαθέτει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες για τη 
διαμόρφωσή του προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για την παραπάνω χρήση. 

  στ. Να έχει έκταση τουλάχιστον   δέκα (10)  στρεμμάτων. 

ζ. Να μη βρίσκεται σε περιοχή θεσμοθετημένης χρήσης γης που να αντίκειται στη ζητούμενη 
χρήση  

η .  Θα εκτιμηθούν ως πλεονεκτήματα του γηπέδου, η κεντροβαρικότητα του χώρου σε σχέση με 
τους εξυπηρετούμενους Δήμους, η σύνδεσή του με δίκτυα κοινής ωφέλειας και τα δίκτυα 
μεταφορών. 

Θ. Προτεραιότητα στην επιλογή θα έχουν τα γήπεδα επί των οποίων υπάρχει, ή μπορεί να 
υπάρξει σε εύλογο χρονικό διάστημα, νομίμως υφιστάμενο  κτήριο διαστάσεων τουλάχιστον 
500 τ.μ. 

 

2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται κάθε ημέρα, τις εργάσιμες ώρες, στο Πρωτόκολλο 
του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας,  επί  της οδού Αριστομένους 28, και 
θα απευθύνονται στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων για την εγκατάσταση 
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μπαλοποιητού. Ημε ρ ομην ία  λ ήξ ης  υ π οβολ ής  τ ων  π ρ οσ φορών  ορίζεται η 6η 
Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ.  

 

3 .  Οι προσφορές θα αποσταλούν άμεσα στην   επιτροπή του άρθρου 7 του Π . Δ .  
270 / 81  η  οπ ο ί α   θα  κ ρ ί ν ε ι  τ ην  καταλληλότητα  των προσφερόμεν ων  γηπέδων  
κα ι  αν  αυτά πληρούν  τους όρους της διακήρυξης.  Η παραπάνω επιτροπή θα συντάξει 
σχετική έκθεση αξ ι ολ όγ ησής  των ,  εν τός δέ κ α (10 )  ημε ρών  απ ό  τ ην  ημέ ρα  που 
θα  της  διαβιβαστούν οι προσφορές. Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου γηπέδου, εφ' 
όσον  υπάρξει  τέτοια περίπτωση, θα αιτ ιολογούν ται  επαρκώς στην  παραπάν ω 
έκθεση.  

Η έκθεση που θα συνταχθεί με τον προαναφερθέντα τρόπο, μαζί με τις προσφορές 
εν διαφέρον τος,  θα επ ιστραφούν  στο Δήμο Καλαμάτας με  ευθύνη του οποίου η 
έκθεση θα κοινοποιηθεί σε όλους όσους εκδήλωσαν ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν .  

 

4 .  Μ ε τ ά  απ ό  τ α  π αρ απ άν ω  ο  κ .  Δ ήμαρ χ ος  θ α  ορ ί σ ε ι  τ ην  ημ έρ α  κ α ι  τ ην  ώ ρ α 
δ ι ε ξ αγω γ ής  τ ης  δημοπ ρ ασ ί ας ,  η  οπ ο ί α  θ α  ε ί ν α ι  φαν ε ρ ή  κ α ι  πρ οφορ ι κ ή ,  
σ ύ μφων α  με  όσ α  λε π τ ομε ρ ώ ς π ρ οβλ έπ ον τα ι  στ ο  Π . Δ.  270 / 81 .  

Στη διαδικασία φανερής δημοπρασίας καλούνται να πάρουν μέρος μόνον ε κ ε ί ν ο ι  των  
οπ ο ί ων  τ α  γ ήπ ε δα  κ ρ ί θηκ αν  κ ατ άλ λ ηλ α  σ ύ μφων α  με  τ ην  προαναφερθείσα 
διαδικασία. 

Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβάλλονται από τους μετέχοντες διαδοχικές 
προφορικές μειοδοτικές προσφορές οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν λιγότερο από 
εκατό (100) €. Με το τέλος δε της διαδικασίας αυτής ο καθένας που συμμετέχει στη 
διαδικασία υπογράφει δίπλα στη χαμηλότερη - τελευταία τιμή που προσέφερε για το ακίνητό 
του. 

 

5 .  0 εκμισθωτής αναδεικνύεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η οποία θα σταθμίσει  
την  οικον ομική προσφορά σε συνδυασμό με την  καλύτερη δυνατή ικαν οποίηση 
και  των υπολοίπων στοιχείων που απαιτούνται,  σύμφων α με  τους όρους της 
δ ιακήρυξης αυτής.  Περί  του  βαθμού της ανταπόκρισης των προσφερομένων 
γηπέδων στα λοιπά ζητούμενα στοιχεία θα αποφαίνεται στην προαναφερθείσα έκθεσή 
της η αρμόδια επιτροπή του άρ θρ ου  7  τ ου  Π . Δ .  27 0 / 81 .  

 

6. Στις προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να γίνεται αναφορά επί των στοιχείων 
(α,β,....,θ) της παραγράφου 1 της παρούσης καθώς και επί κάθε άλλου στοιχείου 
που κρίνεται απαραίτητο από τον  ενδιαφερόμενο για τη λεπτομερή περιγραφή του 
προσφερόμενου γηπέδου, όπως τοπογραφικό διάγραμμα ή τουλάχιστον 
τοπογραφικό σκαρίφημα με οδοιπορικό, οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει κτήριο, 
τίτλους κυριότητας κ.λ.π. 

Παράλληλα πρέπει να αναφέρεται και ένα ενδεικτικό κατ αρχήν ποσό μισθώματος 
δεδομένου ότι  το τελικό μίσθωμα θα προκύψει μετά τη φανερή, προφορική 
διαδικασία. 

 

7. H διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τρία ( 3 ) χρόνια. 

 

8. Ανώτατο μηνιαίο  μίσθωμα που μπορεί να προσφερθεί είναι, επτά  χιλιάδες € 
(7.000 €)  

 

9. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία υποχρεούνται την ημέρα του 
προφορικού διαγωνισμού, να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του, 
εγγυητική επιστολή ύψους οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (8.400 €) η οποία 
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αντιπροσωπεύει το 10% του ανώτατου μισθώματος για ένα χρόνο. 

 

10. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο (1°) δεκαήμερο κάθε μήνα.  

 

11. Με τη λήξη της σύμβασης θα απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα που θα έχουν 
τυχόν παραμείνει στο μισθωμένο χώρο. 

 

12. Η δημοσιοποίηση της διακήρυξης  της δημοπρασίας θα γίνει με ανάρτηση του 
πλήρους κειμένου της στον  πίνακα ανακοινώσεων και το διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου Καλαμάτας, συντασσομένων αποδεικτικών ανάρτησης και των δημοτικών 
καταστημάτων των  Δήμων Αβίας, Λεύκτρου, Άριος, Θουρίας, Αρφαρών .  

 

13. Τη δημοπρασία θα διεξαγάγει επιτροπή που θα ορίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή του 
Δήμου Καλαμάτας, για τη συγκεκριμένη μίσθωση. 

 

14. Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 270/81 και ο Ν 3463/06.  
 
 
 
Εγκρίθηκε με την υπ ΄αριθμ  ……./26-04-2010 απόφαση  της δημαρχιακής 
επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας 
 
 
                                                              Ο  Πρόεδρος 
                                                     Παναγιώτης  Ε. Νίκας 
 
 
 
ΙΙ. Συγκροτεί Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού για τη μίσθωση γηπέδου 

προκειμένου  να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση μπαλοποιητή και την 
προσωρινή αποθήκευση μπαλοποιημένων αστικών στερεών αποβλήτων, 
αποτελούμενη από μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής και υπαλλήλους του 
Δήμου Καλαμάτας ως εξής: 

  
- Γιαννακούλα Γρηγόριο, Δημοτικό Σύμβουλο 
- Κουρκουτά Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο 
- Ηλιόπουλο Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο  
- Γαρατζιώτη Παναγιώτη, υπάλληλο Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων και 

Δημοτικής Περιουσίας 
- Πρωτογέρη Αθηνά, υπάλληλο Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων. 
 

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  
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  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Μαΐου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 


