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ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 14η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 06-05-2010 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος  κ. 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 : 

Διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων 
αιγιαλού, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παρίσταται η υπάλληλος του τμήματος δημοτικών 
προσόδων κα Σταθοπούλου. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στο Σώμα ότι με την 196/2010 
προηγούμενη απόφασή του, κατάρτισε τους όρους και συνέταξε τη διακήρυξη της 
συγκεκριμένης δημοπρασίας. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ο διαγωνισμός είναι 
πλειοδοτικός και γίνεται ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα για τη διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα 
με τη νομοθεσία για την ενοικίαση απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση θαλάσσιων 
σκαφών αναψυχής στις επτά θέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη. 
 
Στη συνέχεια καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση για να καταθέσουν προσφορά οι 
ενδιαφερόμενοι, χωριστά για κάθε θέση.  
Διαπιστώνεται ότι: 

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία Καλαμάτας (έμπροσθεν εκκλησίας Ανάσταση)», δεν 
προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.  

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (έμπροσθεν καταστήματος INDIALAND)», δεν 
προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.  

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (έμπροσθεν DELUXE & ΑΜΜΟΣ)», δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόμενος. 

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (50 μ. Δυτικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»)», έχει προσέλθει 
μόνο ο κ.  Βγενής, εκπρόσωπος της εταιρείες «SURX ACTIVE CENTER Χ. ΒΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.». Στη συνέχεια του ζητούνται να προσκομίσει τα απαιτούμενα νόμιμα 
δικαιολογητικά, τα οποία μετά τον σχετικό έλεγχο, πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης.  
Ακολουθεί  προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στη διάρκεια της οποίας η τελική 
προσφορά της παραπάνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 16,15  €/τ.μ. και για 
μέγιστο χώρο μίσθωσης πενήντα τετραγωνικών μέτρων (50 τ.μ.).  

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (Ανατολικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»)», δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόμενος.  

- Για τη θέση «Ανατολική Παραλία (Ανατολικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»)», δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόμενος.  

- Για τη θέση «Αλμυρό Βέργας (Νότια πάρκινγκ καταστήματος «COSI» έμπροσθεν 
Δημοτικού Πάρκου Αλμυρού)», δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος. 

- Για τη θέση «Μ. Μαντίνεια (Βόρεια καταστήματος “VERDI”)», δεν προσήλθε κανένας 
ενδιαφερόμενος.  

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), του Π.Δ. 270/81 και 
του Ν. 2971/2001,  
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Ι. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για τη ενοικίαση χώρου απλής χρήσης αιγιαλού, 
για την τοποθέτηση θαλάσσιων σκαφών αναψυχής, στη θέση Ανατολική 
Παραλία (50 μ. Δυτικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»), στην εταιρία SURX ACTIVE 
CENTER Χ. ΒΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., αντί μισθώματος 16,15 € / τ.μ. και για χώρο 
μίσθωσης πενήντα τετραγωνικών μέτρων (50 τ.μ.), σύμφωνα με την 
προσφορά που κατέθεσε στην προφορική πλειοδοτική διαδικασία και 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 
ΙΙ. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τις παρακάτω θέσεις δεδομένου ότι δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά:  
 Ανατολική Παραλία Καλαμάτας (έμπροσθεν εκκλησίας Ανάσταση). 
 Ανατολική Παραλία (έναντι διασταύρωσης Ναυαρίνου & Κρήτης, πρώην 

κατάστημα INDIALAND).  
 Ανατολική Παραλία (έμπροσθεν DELUXE & ΑΜΜΟΣ ). 
 Ανατολική Παραλία (Ανατολικά Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»). 
 Αλμυρό Βέργας (Νότια πάρκινγκ καταστήματος «COSI» έμπροσθεν 

Δημοτικού Πάρκου Αλμυρού). 
   Μ. Μαντίνεια (Βόρεια καταστήματος «VERDI»).   

 
III. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μπάκας Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 14  Μαΐου  2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 


