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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  402/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 18/24-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (προσέλευση στην 
υπ’  αριθ. 395 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 397 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 393 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 395 
απόφαση).  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Σπίνος Γεώργιος, 
2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία και 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παράταση εκµίσθωσης γραφείου στην συµβολαιογράφο & υποθηκοφύλακα Αλαγονίας κα 
Φωτεινή Χριστοφιλοπούλου – Βέργαδου, στο ∆.∆. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. 9457/27-4-2007 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέµα: ¨Παράταση  εκµίσθωσης γραφείου  στην συµβολαιογράφο & 

υποθηκοφύλακα  Αλαγονίας κα Φωτεινή Χριστοφιλοπούλου – Βέργαδου,  στο  
∆.∆. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ¨ 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
    Με  το  από  04-02-1995  συµφωνητικό  µίσθωσης  η  τέως  κοινότητα  Αλαγονίας  
εκµίσθωσε  στην  κα  Χριστοφιλοπούλου – Βέργαδου Φωτεινή  για  δέκα (10)  χρόνια, ένα  
γραφείο  10τµ  στο κτήριο  του  κοινοτικού  καταστήµατος  για  να  χρησιµοποιηθεί  ως  
συµβολαιογραφείο – υποθηκοφυλακείο Αλαγονίας. 

   Μετά  την  λήξη  του  παραπάνω  συµφωνητικού  µίσθωσης  την 03-02-2005 και  κατόπιν  
αιτήσεως  της  κας  Βέργαδου,  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Καλαµάτας  µε  την  229/2005  
απόφασή  του  ενέκρινε  την  παράταση  της  µίσθωσης  για  δύο  χρόνια  από  04-02-2005,  
δηλαδή  ως  την συµπλήρωση  δωδεκαετίας, ήτοι  έως  03-02-2007. 

   Σε  εκτέλεση  της  229/2005  αποφάσεως  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,   υπεγράφη  µεταξύ  
του  ∆ήµου  Καλαµάτας και  της  µισθώτριας  το  11479/2005  συµφωνητικό παράτασης  της  
µίσθωσης  ως  την 03-02-2007. 

   Με  την  υπ΄αρίθµ. 2785/6-02-2007  αίτησή  της    κα Χριστοφιλοπούλου – Βέργαδου  
Φωτεινή  ζητά  την  παράταση  της  µίσθωσης  για  τέσσερα  (4)  επιπλέον  χρόνια  ως  τις 04-
02-2011  και  την  απαλλαγή  από  την  υποχρέωση  καταβολής  µισθωµάτων  για  το  χρονικό  
διάστηµα  20-12-2006  έως 31-05-2007  καθώς  λόγω  των  εργασιών  επισκευής  του  κτιρίου  
έχει  µεταφέρει  προσωρινά  τα αρχεία  της  σε  άλλο  χώρο. 

   Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  νόµου  2741/1999,  µε  την  συµπλήρωση  δωδεκαετίας  ο  
εκµισθωτής  (∆ήµος Καλαµάτας)   εάν  δεν  ασκήσει  αγωγή  απόδοσης  του  µισθίου  εντός  
εννεαµήνου  ήτοι  έως  03-11-2007,  η  µίσθωση  θεωρείται  ότι  έχει  παραταθεί  επί  
τετραετία,  µετά  την  πάροδο  της  οποίας,  ο  µισθωτής  υποχρεούται  σε  απόδοση  του  
µισθίου  άνευ  αποζηµιώσεως  άυλης  εµπορικής  αξίας.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  (αγωγή 
απόδοσης)  ο  εκµισθωτής  υποχρεούται  να  καταβάλλει  στον  µισθωτή,  αποζηµίωση  άυλης 
εµπορικής  αξίας  ίσης µε  (24)  µισθώµατα  δηλαδή  43,12 Χ 24 = 1.034,12 € 

   Μετά  από  τα  παραπάνω  και  λαµβάνοντας  υπόψιν  το  όφελος  των  κατοίκων  της  
ευρύτερης  περιοχής  της  Αλαγονίας  από  τη  λειτουργία  υποθηκοφυλακείου, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

• Την  σύναψη  µε  την  µισθώτρια  συµφωνητικού  παράτασης  της  εν  λόγω  
µίσθωσης  µε  αναπροσαρµογή  του  µισθώµατος  από  43,12 € / µήνα  σε  
65,00€/µήνα (ποσοστό  αύξησης 50,74%)  διατηρουµένων  των  υπολοίπων  
όρων  της  αρχικής  σύµβασης και  µε  αµετάκλητη  ηµεροµηνία  απόδοσης  του  
µισθίου χωρίς  δικαίωµα  αποζηµίωσης, την 03-02-2011. 
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• Την  απαλλαγή  της  µισθώτριας  από  την  υποχρέωση  καταβολής  των  
µισθωµάτων  για  το  χρονικό  διάστηµα  που  έχει  αποχωρήσει  προσωρινά  από  
το  µίσθιο  λόγω  των  εργασιών  επισκευής  του  κτηρίου, και  συγκεκριµένα  τα  
µισθώµατα Ιανουαρίου – Μαίου 2007. 

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜ. ∆ΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓ.  Κ.  ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

                                                                                                                 
Συνηµµένα: 
Φωτ/φο της από 04/02/95  σύµβασης µίσθωσης 
Φωτ/φο του 11479/2005 Συµφωνητικού παράτασης 
Φωτ/φο  της 2785/05 αίτ. της µισθώτριας» 
     
       
Συνεχίζοντας ο κ. Κλείδωνας αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 10021/7-5-2007 έγγραφο του 
Γραφείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας µε το 
οποίο ζητείται η γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Αλαγονίας για την παράταση εκµίσθωσης 
γραφείου στην συµβολαιογράφο & υποθηκοφύλακα Αλαγονίας κα Φωτεινή Χριστοφιλοπούλου 
– Βέργαδου. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κλείδωνας αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 18/24-5-
2007 έγγραφο του Τοπικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αλαγονίας, µε το οποίο 
διαβιβάζεται στο ∆ήµο Καλαµάτας η υπ’ αριθ. 5/2007 απόφασή του, το αποφασιστικό µέρος 
της οποίας έχει ως εξής: 
 
«Συµφωνεί µε την παράταση εκµίσθωσης του γραφείου στην συµβολαιογράφο Αλαγονίας κα 
Φωτεινή Χριστοφιλοπούλου – Βέργαδου έως τις 3-2-2011».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη  σύναψη µε την µισθώτρια  κα Φωτεινή Χριστοφιλοπούλου – 

Βέργαδου, συµβολαιογράφο, υποθηκοφύλακα Αλαγονίας, συµφωνητικού  
παράτασης  της  εκµίσθωσης   δηµοτικού γραφείου στο δηµοτικό διαµέρισµα 
Αλαγονίας, µε  αναπροσαρµογή  του  µισθώµατος  από  43,12 € / µήνα  σε  
65,00€/µήνα (ποσοστό  αύξησης 50,74%)  διατηρουµένων  των  υπολοίπων  
όρων  της  αρχικής  σύµβασης και  µε  αµετάκλητη  ηµεροµηνία  απόδοσης  του  
µισθίου χωρίς  δικαίωµα  αποζηµίωσης, την 03η -02-2011. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την  απαλλαγή  της  µισθώτριας  από  την  υποχρέωση  καταβολής  των  

µισθωµάτων  για  το  χρονικό  διάστηµα  που  έχει  αποχωρήσει  προσωρινά  από  
το  µίσθιο  λόγω  των  εργασιών  επισκευής  του  κτηρίου, και  συγκεκριµένα  τα  
µισθώµατα Ιανουαρίου – Μαΐου 2007. 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Μέλιος Ιωάννης 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας   

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος   

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία   

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 11 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 

 


