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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  36/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  727/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 4η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα 7:00 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. 36/28-11-2007 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 728 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 731 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης και 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων παραβρίσκεται 
µόνο ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσήλθε 
στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απευθείας µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 27819/28-11-2007 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας, 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέµα: ¨Απευθείας µίσθωση  ακινήτου  για  την  στέγαση  δηµοτικών  υπηρεσιών¨ 
  
   Αφού  λάβαµε  υπόψη  µας: 
 

1. Την 262/2007  απόφαση  του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου « Μίσθωση ακινήτου  για  την  
προσωρινή  στέγαση υπηρεσιών  του ∆ήµου» 

 
2. Την  354/2007  απόφαση  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής  «Επί  της  διαδικασίας  µίσθωσης  

ακινήτου  για  την στέγαση  υπηρεσιών  του  ∆ήµου». 
 

3. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3463/06 άρθρο 194 (νέος ∆ΚΚ) καθώς  και  του  Π.∆.270/1981. 
 

4. Την  έρευνα  αγοράς  που  ακολούθησε  µετά  από  δύο άκαρπες  προσπάθειες  
µειοδοτικών διαγωνισµών  και  την  ιδιαιτερότητα  που  πρέπει  να  καλύπτει  το  
προσφερόµενο  ακίνητο  (να  είναι  σε  οπτική  επαφή  µε  το  κεντρικό  ∆ηµαρχιακό 
Κατάστηµα  για  ασύρµατη  δικτύωση ,  να  διαθέτει  έστω  τµήµα  του  ισογείου  για  
την  διευκόλυνση  και  εξυπηρέτηση  των δηµοτών), 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
 Ι.   Την  απευθείας  µίσθωση  ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες),  ιδιοκτησίας  
Βαρβουτσή  Χαρίκλειας, Βαρβουτσή  Αικατερίνης  και  Βαρβουτσή  Παναγιώτας  επί  
της  οδού  Αριστοµένους  αρ. 23 (σε  οπτική  επαφή  µε  το  κεντρικό  ∆ηµαρχιακό 
Κατάστηµα)  αποτελούµενο  από  τµήµα  ισογείου  επιφ. 22,40τµ  και  τµήµατα  Α΄ 
ορόφου  επιφ. 143,20τµ. 
 
 
ΙΙ.    Το  µηνιαίο µίσθωµα  που  θα  καταβάλλεται  για  την  µίσθωση  των  
παραπάνω  προσδιορίζεται  στο  ποσόν  των €2.400,00  αφαιρουµένων  των 
υποχρεωτικών  κρατήσεων,  θα  ισχύει  για  το  πρώτο  έτος  της  µίσθωσης  και  θα  
αναπροσαρµόζεται  σύµφωνα  µε  το  νόµο. 
 
 
ΙΙΙ.     Η διάρκεια  της  µίσθωσης  θα  είναι  τριετής (3ετής)   µε  δικαίωµα  του  
µισθωτή  να  ζητήσει  και  διετή  παράταση   αυτής, δύο  τουλάχιστον  µήνες  πριν 
τη  λήξη  της  αρχικής  σύµβασης. 
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ΙV.   Oι  εκµισθώτριες  δεν  θα  δικαιούνται  ουδεµίας  αποζηµιώσεως  από  το  ∆ήµο  
Καλαµάτας,  εάν  µεταφέρει  τις  υπηρεσίες  που  θα  εγκατασταθούν  στο  µίσθιο,   
σε  οίκηµα  της  ιδιοκτησίας  του, ή  σε  περίπτωση  που  ενδεχοµένως  του  
προσφερθεί  από  ιδιώτη, ∆ηµόσιο ή  ΝΠ∆∆ ή ∆ηµοτική  Επιχείρηση,  δωρεάν  
χρήση  κατάλληλου  ακινήτου. 
 
V.  Οι  εκµισθώτριες  υποχρεούνται  να  παραδώσουν  το  µίσθιο   έτοιµο  προς  
χρήση  και  µε  τις  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  από  την  νοµοθεσία. 
 
VI.    Οι  εκµισθώτριες,   εντός  δέκα (10) ηµερών   από  την  έγκριση  της   
παρούσης  απόφασης  από  την Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  υποχρεούνται  να  
προσέλθουν  για  την  υπογραφή  συµφωνητικού  µίσθωσης,  µετά  την  υπογραφή  
του  οποίου  και  την  έγκριση  της  σχετικής   δαπάνης,  θα  τους  καταβληθεί   
εκτός  του  πρώτου  µισθώµατος,  και  ένα  επιπλέον  ποσό  ίσο  µε  ένα  µίσθωµα 
€2.400,00 ως  εγγύηση  καλής  χρήσης  του  µισθίου,  ποσό  που θα  επιστραφεί  
ατόκως  στον  µισθωτή  µετά  την  λήξη  της  µίσθωσης  και  απόδοση  του  µισθίου  
στις  εκµισθώτριες.  

                                                             Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                                              ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 
 
 
Στο σηµείο αυτό ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
Η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν από καιρό αλλά οι διαγωνισµοί ήταν άγονοι. 
Είχαµε τονίσει ότι δεν απαιτούνται τόσο µεγάλοι χώροι. Το άγχος του κ. 

∆ηµάρχου να αποδείξει ότι η µεταφορά του ∆ηµαρχείου στο παλαιό Νοσοκοµείο είναι 
υποχρεωτική είχε πει ότι ο ∆ήµος πληρώνει µεγάλα ποσά για µισθώµατα, ύψους 200.000 € 
ετησίως. Αποδείχθηκε µέσα από τον προϋπολογισµό ότι δεν υπερέβαινε τις 70.000 € και αν 
υπολογίσουµε και την ∆ΕΥΑΚ πήγαιναν 96.000. Φαίνεται ότι υπήρχε ένα άγχος από την πλευρά 
της δηµοτικής αρχής να αυξηθούν οι µισθώσεις ώστε να φθάσουµε στο ποσό των 200.000 € 
που είχε αναφέρει ο κ. ∆ήµαρχος και να δικαιολογηθεί η µεταφορά του ∆ηµαρχείου. Μάλιστα 
απ’ ότι πληροφορούµε  έγινε προσπάθεια να µισθωθούν χώροι και στα νοµικά πρόσωπα. 
Θεωρούµε το ποσό των 2.400 € εξαιρετικά υψηλό για την συγκεκριµένη περιοχή και δεν 
γνωρίζω εάν υπάρχει ασανσέρ στο κτήριο για τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρία, έχω 
την αίσθηση ότι δεν έχει και ως εκ τούτου καταψηφίζουµε.  

 
 
Είναι µια διαδικασία που έχει περάσει και από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 
Πρόκειται για 143 τ.µ. στον όροφο και 23 τ.µ. στο ισόγειο. Οι υπηρεσίες που 

στεγάζονται στο κεντρικό ∆ηµαρχείο είναι πασιφανές ότι βρίσκονται κάτω υπό µεγάλη πίεση 
και θεωρούµε ότι η µίσθωση αυτή θα ανακουφίσει τις υπηρεσίες αυτές.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων της δηµοτικής 
παράταξης “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ”, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ καθώς και του κ. 
Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι. Εγκρίνει την  απευθείας  µίσθωση  ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες),  ιδιοκτησίας  
Βαρβουτσή  Χαρίκλειας, Βαρβουτσή  Αικατερίνης  και  Βαρβουτσή  Παναγιώτας  
επί  της  οδού  Αριστοµένους  αρ. 23 (σε  οπτική  επαφή  µε  το  κεντρικό  
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα)  αποτελούµενο  από  τµήµα  ισογείου  επιφ. 22,40τµ  
και  τµήµατα  Α΄ ορόφου  επιφ. 143,20τµ. 

 
ΙΙ.  Το  µηνιαίο µίσθωµα  που  θα  καταβάλλεται  για  την  µίσθωση  των  παραπάνω  

προσδιορίζεται  στο  ποσόν  των €2.400,00  αφαιρουµένων  των υποχρεωτικών  
κρατήσεων,  θα  ισχύει  για  το  πρώτο  έτος  της  µίσθωσης  και  θα  
αναπροσαρµόζεται  σύµφωνα  µε  το  νόµο. 

 
ΙΙΙ.  Η διάρκεια  της  µίσθωσης  θα  είναι  τριετής (3ετής)   µε  δικαίωµα  του  

µισθωτή  να  ζητήσει  και  διετή  παράταση   αυτής, δύο  τουλάχιστον  µήνες  
πριν τη  λήξη  της  αρχικής  σύµβασης. 

 
ΙV.   Oι  εκµισθώτριες  δεν  θα  δικαιούνται  ουδεµίας  αποζηµιώσεως  από  το  ∆ήµο  

Καλαµάτας,  εάν  µεταφέρει  τις  υπηρεσίες  που  θα  εγκατασταθούν  στο  
µίσθιο,   σε  οίκηµα  της  ιδιοκτησίας  του, ή  σε  περίπτωση  που  ενδεχοµένως  
του  προσφερθεί  από  ιδιώτη, ∆ηµόσιο ή  ΝΠ∆∆ ή ∆ηµοτική  Επιχείρηση,  
δωρεάν  χρήση  κατάλληλου  ακινήτου. 

 
V.  Οι  εκµισθώτριες  υποχρεούνται  να  παραδώσουν  το  µίσθιο   έτοιµο  προς  

χρήση  και  µε  τις  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  από  την  νοµοθεσία. 

VI.   Οι  εκµισθώτριες,   εντός  δέκα (10) ηµερών   από  την  έγκριση  της   παρούσης  
απόφασης  από  την Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  υποχρεούνται  να  
προσέλθουν  για  την  υπογραφή  συµφωνητικού  µίσθωσης,  µετά  την  
υπογραφή  του  οποίου  και  την  έγκριση  της  σχετικής   δαπάνης,  θα  τους  
καταβληθεί   εκτός  του  πρώτου  µισθώµατος,  και  ένα  επιπλέον  ποσό  ίσο  µε  
ένα  µίσθωµα €2.400,00 ως  εγγύηση  καλής  χρήσης  του  µισθίου,  ποσό  που 
θα  επιστραφεί  ατόκως  στον  µισθωτή  µετά  την  λήξη  της  µίσθωσης  και  
απόδοση  του  µισθίου  στις  εκµισθώτριες. 

 
VII. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

4. Γουρδέας Ανδρέας 

5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  
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8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας Ιωάννης 

15. Μπασακίδης Νικόλαος 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 

18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Ράλλης Γεώργιος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


