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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  17/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  431/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Αυγούστου 2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 17/21-08-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 430 απόφαση), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος,  18) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 416 απόφαση), 22) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 417 απόφαση), 23) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 24) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 25) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 26) 
Πασχάλης Γεώργιος, 27) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 28) Σούµπλης Μιχαήλ, 29) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 4) Σπίνος Γεώργιος, 
και 5) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απευθείας µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο ιστορικό του θέµατος υπενθυµίζοντας 
ότι µε την 105/2006 απόφαση του Σώµατος εγκρίθηκε η µίσθωση ακινήτου συνολικής καθαρής 
επιφανείας εξήντα (60) έως εκατό (100) τετραγωνικών µέτρων, σε απόσταση το πολύ εκατόν 
πενήντα (150) µέτρων από το κεντρικό ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, για 
την στέγαση Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας και  διαβιβάστηκε το θέµα στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της σχετικής διακήρυξης. 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 126/2006 απόφασή της προέβη στην κατάρτιση 
των όρων της διακήρυξης για την µίσθωση ακινήτου για το συγκεκριµένο σκοπό.  
Η προθεσµία υποβολής προσφορών έληξε την 10η Ιουλίου 2006 χωρίς να υποβληθεί καµία 
προσφορά. Κατόπιν αυτού η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή δεδοµένου ότι είναι πιεστική η ανάγκη 
άµεσης λύσης εξεύρεσης χώρου για την στέγαση Υπηρεσιών του ∆ήµου και συγκεκριµένα του 
Γραφείου Αλλοδαπών και ότι ένας νέος διαγωνισµός, ο οποίος δεν είναι και σίγουρο ότι θα 
φέρει αποτέλεσµα, θα καθυστερήσει πάρα πολύ τη διαδικασία,  µε την υπ΄ αριθµ. 385/2006 
απόφασή της, ενέκρινε το άγονο του διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου παραπέµποντας το 
θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τις κατά νόµο παραπέρα ενέργειες. Σηµειωτέον ότι το 
Γραφείο Αλλοδαπών έχει στελεχωθεί µε το ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό τεσσάρων ατόµων 
και αυτή τη στιγµή στεγάζονται στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ τα αρχεία που 
πρέπει να διαφυλάσσονται κλειδωµένα και να µην έχει κανείς πρόσβαση παρά µόνο ο 
υπεύθυνος του Γραφείου ευρίσκονται σε µαύρες σακούλες.  
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει ότι µετά από µια σειρά επαφών που σηµειώθηκαν 
προς εξεύρεση ακινήτου που θα πληροί τους όρους της διακήρυξης που έχει συνταχθεί σχετικά 
σύµφωνα µε τα παραπάνω για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου, προκειµένου να γίνει η 
µίσθωσή του µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
κατατέθηκε στο ∆ήµο σχετικό έγγραφο των κ.κ. Ιωάννη Λαφαζάνου και Γεωργίου Λαφαζάνου, 
δηµοτικού συµβούλου Καλαµάτας.   
 
Στο σηµείο αυτό και πριν την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
συγκεκριµένου θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 99 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Λαφαζάνος αναφέρει ότι δεν υπεβλήθη αίτηση στον εν λόγω 
διαγωνισµό γιατί αφενός δεν γνώριζαν πότε θα φύγει ο προηγούµενος ενοικιαστής ο οποίος 
είχε µισθώσει νέο κατάστηµα και αυτό το χρησιµοποιούσε σαν δεύτερο µέχρι την πλήρη 
µεταφορά του και αφετέρου δεν εγνώριζαν το διαγωνισµό, το δε µίσθωµα που προσφέρουν 
είναι το ίδιο µε αυτό που είχαν εκµισθώσει στον προηγούµενο µισθωτή.  
 
(Αποχώρηση κου Λαφαζάνου Γεωργίου) 
 
Το προαναφερόµενο έγγραφο – αίτηση των κ.κ. Ιωάννη και Γεωργίου Λαφαζάνου, έχει 
αναλυτικά ως εξής: 
 
«Σας ενηµερώνουµε ότι διαθέτουµε ένα ισόγειο κατάστηµα, επί της οδού Αριστοµένους & 
Κολοκοτρώνη 3.  
Εµβαδόν ισογείου 60 m2   και εµβαδόν υπογείου 49 m2 .  
Στο ίδιο κτίριο όπου στεγάζει ο ∆ήµος Καλαµάτας τα Γραφεία ∆ιοίκησις & ∆ιαχείρισις 
Απορριµµάτων. 
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Το µηνιαίο µίσθωµα είναι 1.300,00 €  συν το χαρτόσηµον 3,6%. 
Η αναπροσαρµογή κατ΄ έτος είναι ο νόµιµος πληθωρισµός συν 2 µονάδες. 
Επίσης σας προσφέρουµε την εγκατάσταση του κλιµατιστικού δωρεάν η οποία υπάρχει. 
Η κατάσταση του οικήµατος είναι άριστη για άµεση λειτουργία των υπηρεσιών σας από         
1-9-2006. 
 

Οι αιτούντες 
(υπογραφές)» 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέει ότι ο παραπάνω προσφερόµενος προς ενοικίαση χώρος είναι 
µοναδικός και κατάλληλος για το σκοπό του ∆ήµου γιατί πληροί τους όρους της διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 2/2006 Έκθεση της 
Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 
της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας 

 
ΑΡΙΘΜ. 2/2006 

 
Σήµερα στις 25-8-2006 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.µ. στην καλαµάτα στο γραφείο του 
Αντιδηµάρχου κ. Π. Ηλιόπουλου συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου η 
οποία συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 106/03  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας αποτελούµενη από τους κ.κ. 1) Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Αντιδήµαρχο, ως πρόεδρο, 
2) Μασούρα Γρηγόρη, Αντιδήµαρχο, και Βας. Τζαµουράνη ως τακτικά µέλη. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα τρία παρακάνω τακτικά µέλη της Επιτροπής. 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα της συνεδρίασης που είναι η αξιολόγηση 
προσφοράς που έχει κατατεθεί για την µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί για την 
στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η υποβληθείσα προσφορά από τους κ.κ. Ιωάννη και Γεώργιο 
Λαφαζάνο, αφορά σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους, εµβαδού 60 µ2 ισόγειο και 49 µ2 υπόγειο, επί 
των οδών Νέδοντος και Κολοκοτρώνη. 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τους όρους της διακήρυξης εισηγείται θετικά ως προς την 
ενοικίαση του παραπάνω ακινήτου. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Παν. Ηλιόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Μασούρας Γρηγόρης 
2. Βασ.  Τζαµουράνης»  

     
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος επισηµαίνει επιπλέον ότι: 
Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε κτίριο στον α΄ όροφο του οποίου ήδη στεγάζονται ∆ηµοτικές 
Υπηρεσίες,  είναι πάρα πολύ κοντά στο επί της οδού Αριστοµένους 28 Κεντρικό ∆ηµαρχιακό 
Κατάστηµα όπου στεγάζονται η ∆ιεύθυνση στην οποία ανήκει το Γραφείο Αλλοδαπών που θα 
στεγαστεί στο υπό µίσθωση ακίνητο και το πρωτόκολλο του ∆ήµου και αυτό εξυπηρετεί τα 
µέγιστα το ∆ήµο όσον αφορά στην εύρυθµη λειτουργία του και στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών.  
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος, αφού επισηµαίνει και αυτός ότι η συγκεκριµένη 
προσφορά, που είναι και η µοναδική που υποβλήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι προς το 
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συµφέρον του ∆ήµου για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν από τον κ. Πρόεδρο,  προτείνει 
την απευθείας ανάθεση του προσφερόµενου από τους κ.κ. Ιωάννη και Γεώργιο Λαφαζάνο 
χώρου, µε µίσθωµα 1.300,00 € το µήνα, που είναι το ίδιο µε αυτό που είχαν εκµισθώσει το 
συγκεκριµένο χώρο και στον προηγούµενο µισθωτή και περίπου ίδιο µε  το µίσθωµα που 
πληρώνει ο ∆ήµος για τον αντίστοιχο χώρο του α΄ ορόφου όπου στεγάζονται υπηρεσίες του 
∆ήµου, λαµβανοµένου υπόψη επιπροσθέτως ότι προσφέρεται δωρεάν και κλιµατισµός, µε 
ετήσια αναπροσαρµογή αυτού σύµφωνα µε το νόµο που διέπει τις επαγγελµατίες µισθώσεις, 
και κατά λοιπά σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη.     
 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη τα 
προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 385/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις 
διατάξεις του άρθρου 254 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/1995),  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Εγκρίνει την απευθείας µίσθωση του ισογείου καταστήµατος, ιδιοκτησίας κ.κ. 
Ιωάννη και Γεωργίου Λαφαζάνου, επί της οδού Αριστοµένους & Κολοκοτρώνη 3, 
επιφάνειας που αποτελείται από  60 m2  ισογείου χώρου και 49 m2  υπόγειου 
χώρου, µε τους παρακάτω όρους:   

 
• Μηνιαίο µίσθωµα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00 €) 

• Η ετήσια αναπροσαρµογή του µισθώµατος θα γίνεται σύµφωνα µε το νόµο 
που διέπει τις επαγγελµατικές µισθώσεις 

• Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι τουλάχιστον τριετής (3), δικαιούµενου του 
µισθωτή  να ζητήσει και τριετή παράτασης αυτής, δύο τουλάχιστον µήνες 
πριν της λήξη της αρχικής σύµβασης. 

• Ο εκµισθωτής δε θα δικαιούται ουδεµίας αποζηµιώσεως από το ∆ήµο, εάν 
µεταφέρει τις υπηρεσίες που θα εγκατασταθούν στο µίσθιο σε οίκηµα της 
ιδιοκτησίας του ή σε περίπτωση που ενδεχοµένως του προσφερθεί από 
ιδιώτη, δηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή ∆ηµοτική Επιχείρηση, δωρεάν χρήση 
κατάλληλου ακινήτου.  

• Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ηµερών από της 
κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως να προσέλθει για την υπογραφή 
του µισθωτηρίου συµφωνητικού, προσκοµίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας 
του ακινήτου. 

• Το µίσθωµα θα καταβάλλεται το πρώτο (1ο ) δεκαήµερο κάθε µήνα ενώ µε 
την καταβολή του πρώτου µισθώµατος  θα καταβληθεί ταυτόχρονα και ένα 
µίσθωµα ακόµη, έως εγγύηση.  

 
 
ΙΙ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την σύνταξη και υπογραφή του 

σχετικού συµβολαίου.    
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική  
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μάλαµας Παναγιώτης  
  15. Μαλαπάνης Χρήστος  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  
  18. Μαυρέα Αικατερίνη 
  19. Μέλιος Ιωάννης 
  20. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  21. Μπάκας Ιωάννης  
  22. Μπαστακός Παναγιώτης 
  23. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  24. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  25. Πασχάλης Γεώργιος 
  26. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  27. Σούµπλης Μιχαήλ 
  28. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  29. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  9  Οκτωβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 


