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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   142/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 17η  Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 17η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14984/13-04-2018 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος, 5) Φάβας Γεώργιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Μπεχράκης Σταμάτης 

και 2) Μπούχαλης Δημήτριος. 

 

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση – αξιοποίηση λυόμενης ξύλινης κατασκευής (καφετέριας), που 

βρίσκεται στο 34ο  χλμ της εθνικής οδού Καλαμάτας - Σπάρτης. 

 
Το από  13-4-2018 έγγραφο του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα Δημοτικής 
Περιουσίας κ. Φάβα Γεωργίου, καθώς και το σχέδιο διακήρυξης δημόσιας φανερής 
προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση και αξιοποίηση λυόμενης 
ξύλινης κατασκευής – καφετέριας που βρίσκεται στο 34ο χλμ της εθνικής οδού Καλαμάτας - 
Σπάρτης, έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 
 

      ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εισήγησης»  
 
 
Σας αποστέλλουμε τη σχέδιο διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

Εκμίσθωση και αξιοποίηση Λυόμενης ξύλινης κατασκευής- καφετέριας στο 34ο χλμ. 

της Εθνικής οδού Καλαμάτας-Σπάρτης και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

             
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

''με εντολή'' 
        Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

   
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΒΑΣ 

 

 
                         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας 

δημοπρασιών δι΄εκποίησιν η εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010, Τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

4. το Π.Δ. 34/95 (ΦΕΚ 30/1995 τεύχος Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών 

μισθώσεων», 

5. τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α’) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας 

και άλλες διατάξεις» περί νέων διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις, 

6. την με αριθμό 216 /2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας, με την οποία 

εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αλαγονίας κατόπιν δημοπρασίας και τα 

έτη μίσθωσης  
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7. τη με αριθμό …../2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης  

8. τη με αριθμό   739/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας, με την οποία 

καθορίστηκαν η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών.        

9. τους όρους του παρόντος τεύχους της Διακήρυξης. 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών  για την 

εκμίσθωση και αξιοποίηση του εξής ακινήτου: 

Λυόμενης ξύλινης κατασκευής – καφετέριας επιφανείας 90,88 τ.μ., με δικαίωμα χρήσης των θέσεων 

στάθμευσης του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου.  

Το προαναφερόμενο ακίνητο – κτίριο βρίσκεται στο 34ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – 

Σπάρτης επί του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου. Το ακίνητο εκμισθώνεται προκειμένου να 

λειτουργήσει καφετέρια με υποχρέωση να βρίσκεται σε λειτουργία  όλο το χρόνο.  

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί τη …………, ημέρα 

………… και ώρα ……….:….. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων Δήμου 

Καλαμάτας όπως αυτή ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας, στο 

Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99 γραφείο 2.13. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 

οριζόμενης ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά μετά του ονοματεπωνύμου του 

πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή 

μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

Στη διαδικασία μπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων. Αν 

κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της 

διαδικασίας των προφορικών προσφορών. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει το δηλώσει ευθύς στην Επιτροπή της 

δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο 

πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 

στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόμενους όρους, 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

 

1. Πραγματική κατάσταση εκμισθωμένου ακινήτου 

Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο εκμισθώνεται στην πραγματική κατάσταση που βρίσκεται 

σήμερα (ως έχει). 

 Η συμμετοχή και μόνο στον διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ο μισθωτής έχει επισκεφθεί το μίσθιο, 

γνωρίζει σε ποια πραγματική και νομική κατάσταση βρίσκεται και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη. 

 

2. Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης πέντε (05) ετών. Θα 

αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στον μισθωτή, που θα γίνεται υποχρεωτικά με 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του μισθίου (ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης) και θα 

λήγει την αντίστοιχη ημέρα μετά από παρέλευση αντιστοίχων προς την διάρκεια ετών από την 

έναρξη της μίσθωσης. Η άρνηση παραλαβής ή η μη προσέλευσή του μισθωτή ή η διατύπωση τυχόν 

επιφυλάξεων, η οποία θεωρείται σαν άρνηση παραλαβής, έχει ως συνέπεια την εφαρμογή των 

προβλεπομένων στην παρ.17 της παρούσας διακήρυξης μίσθωσης. Κατά την λήξη της μίσθωσης ο 

μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο με πρωτόκολλο στους νόμιμους εκπροσώπους του 
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Δήμου μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις, κτιριακές και λοιπές που  κατασκεύασε σύμφωνα με την 

προσφορά του. 

 

3. Μίσθωμα 

Το καταβλητέο μηνιαίο μίσθωμα (μίσθωμα εκκίνησης δημοπρασίας) του ακινήτου ορίζεται στα 

Διακόσια ευρώ (200,00€). 

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) χρόνο και θα 

αναπροσαρμόζεται ετησίως, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, κατά το ποσοστό του συνόλου της 

μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέχρι τη λήξη της συμβάσεως, πλέον χαρτοσήμου υπέρ του 

Δημοσίου 3,6%. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του δείκτη τιμών το μίσθωμα θα παραμείνει 

σταθερό.  

Το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται από τον ενοικιαστή στο Ταμείο του Δήμου 

Καλαμάτας το πρώτο πενθήμερο μισθωτικού μήνα, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή. Ο μισθωτής 

υποχρεούται στην καταβολή του και στην περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο και αιτία, 

που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου, δεν έκανε χρήση του μίσθιου. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος, διατηρείται το δικαίωμα της καταγγελίας της μίσθωσης, 

με όλες τις σε βάρος του μισθωτή συνέπειες και της διενέργειας των νομίμων ενεργειών για την 

αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και χωρίς αποζημίωσης για τη βελτίωση που θα έχει κάνει στο 

μίσθιο. 

 

4.  Χρήση και όροι λειτουργίας του μίσθιου 

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή ως επαγγελματική στέγη για την λειτουργία 

καφετέριας.  

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει στο όνομά του όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τις 

κανονιστικές διατάξεις άδειες λειτουργίας. 

 

5. Συντήρηση και επισκευές του μισθίου 

Η συντήρηση του ακινήτου θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή. 

Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης από πλευράς του Δήμου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση 

συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού του. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου επιτρέπεται 

μετά προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου. Κατά τη λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση 

της μίσθωσης, οι παραπάνω προσθήκες, τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις παραμένουν προς 

όφελος του μισθίου και επιφυλάσσεται ο Δήμος να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην 

προηγούμενη κατάσταση. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα 

αυτού χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής, τάξης κλπ. και να 

συμμορφώνεται απολύτως με όλες τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Δήμου και των λοιπών 

αρμοδίων αρχών. O μισθωτής οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και των 

υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούει αμέσως με κάθε νόμιμο μέσο οιαδήποτε κατάληψη, 

διεκδίκηση ή διατάραξη των δικαιωμάτων αυτού από οποιονδήποτε και αν γίνεται, με την άσκηση 

όλων των αγωγών του εκμισθωτή, που ειδικά για τον σκοπό αυτό εκχωρούνται σε αυτόν. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του, για διεξαγωγή ενδελεχούς ελέγχου ανά πενταετία για την 

διαπίστωση συμμόρφωσης του μισθωτή στους όρους της σύμβασης και ιδιαιτέρως σε αυτούς που 

αφορούν την συντήρηση, επισκευή και εν γένει  λειτουργικότητα των κτιρίων, και την ύπαρξη τυχόν 

αυθαιρεσιών μετά την υπογραφή της σύμβασης.     

 

6. Παροχές κοινής ωφέλειας 

Εκτός από την καταβολή του μισθώματος, ο μισθωτής βαρύνεται και με ολόκληρο το τέλος 

χαρτοσήμου, με τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη (καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης, 
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ύδρευσης κ.λ.π.,) και τους λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Ο μισθωτής 

υποχρεούται να εξοφλεί όλα τα ανωτέρω τέλη και τους λογαριασμούς, πριν αυτά καταστούν 

ληξιπρόθεσμα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή όπου κατά το Νόμο ή τις συναλλακτικές συνήθειες ή 

την πρακτική βαρύνει τον  μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει στο όνομα της 

επιχείρησής του όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και 

να καταβάλει προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις, τις οποίες θα αναλαμβάνει κατά τη λήξη ή λύση 

της σύμβασης μίσθωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μελλοντικές συνδέσεις του μισθίου με δίκτυα 

των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 

 

7. Εγγυήσεις 

α) Συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν 

που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του 

οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς ήτοι 

Διακόσια σαράντα ευρώ (240,00€), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου 

συμβολαίου με άλλη καλής εκτέλεσης ή χρηματική εγγύηση ισόποση προς το δέκα επί τοις εκατόν 

(10%) του (ετήσιου) μισθώματος, όπως αυτό θα επιτευχθεί.  

Η παραπάνω εγγυητική επιστολές θα απευθύνεται στο Δήμο Καλαμάτας.  

Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστρέφεται στον δικαιούχο εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, 

μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

β) Καλής εκπλήρωσης των όρων της σύβασης μίσθωσης 

Για την καλή εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων μίσθωσης ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την 

υπογραφή της να καταθέσει εγγύηση ισόποση προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του (ετήσιου) 

μισθώματος όπως αυτό θα επιτευχθεί. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο της μετά τη 

λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύσης της μίσθωσης και εφόσον δεν υπάρξει εύλογη αιτία 

κατάπτωσής της. 

 

8.Ασφάλεια 

Ο μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης να καταθέσει ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας αποδοχής του Δήμου, που θα καλύπτει όλους τους κινδύνους 

για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την παραπάνω 

ασφάλεια μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Στο παραπάνω ασφαλιστήριο ο Δήμος θα εμφανίζεται ως 

συνασφαλιζόμενος και σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς θα αποκαθίσταται κατά προτεραιότητα από 

την ασφαλιστική αποζημίωση η ζημιά που θα υφίσταται το μίσθιο. 

 

9.Πυρασφάλεια 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στο μίσθιο 

σύστημα πυρασφάλειας που να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

10.Δικαίωμα συμμετοχής 

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες 

αποτελούμενες από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Ο πλειοδότης που θα ενεργεί για λογαριασμό 

άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό κατά την έναρξη του διαγωνισμού και να παρουσιάσει και να 

καταθέσει πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ότι αυτός είναι ο πλειοδότης και ότι ενεργεί για δικό 

του λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, η σύμβαση μπορεί να 

υπογραφεί μεταξύ Δήμου και του νόμιμου εκπροσώπου της κοινοπραξίας. 

 

11. Παραλαβή, Αποσφράγιση φακέλων  
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Η παραλαβή των φακέλων με τα δικαιολογητικά της δημοπρασίας θα γίνει στη συγκεκριμένη 

ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ορίσει ο Δήμαρχος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της 

διενέργειας της δημοπρασίας που έχει συσταθεί.  

Στη συνέχεια, αμέσως η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αποσφραγίζει τους φακέλους, 

μονογράφει τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα και την εγκυρότητα αυτών σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 21 της παρούσης. Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή 

περισσοτέρων εγγράφων, επειδή η διατύπωσή του (τους) δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της 

παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη συμμετοχή  αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και 

επιστρέφεται ο φάκελος δικαιολογητικών μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής επί 

αποδείξει, στον συμμετέχοντα. Εάν ο συμμετέχοντας  αρνηθεί να παραλάβει τον επιστραφέντα 

φάκελο με τα δικαιολογητικά, δηλώνοντας έγγραφα ότι διαφωνεί, η οποιαδήποτε ένσταση ή 

διαμαρτυρία άλλης μορφής θα τεθεί υπόψη του αρμόδιου οργάνου κατά τη φάση κατακύρωσης της 

δημοπρασίας. Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης των φακέλων και ελέγχου των 

δικαιολογητικών, η επιτροπή καταγράφει σε πρακτικό ποιοι από τους συμμετέχοντες γίνονται 

αποδεκτοί στην δημοπρασία και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους παρευρισκομένους. 

Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας προβαίνει έπειτα σε ανοικτή προφορική δημοπρασία 

όπου ο κάθε συμμετέχοντας μεγαλοφώνως προσφέρει μίσθωμα υψηλότερο από το μίσθωμα 

εκκίνησης όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο τρία (3) του παρόντος. Ο προσφέρων το 

υψηλότερο τίμημα ανακηρύσσεται από την επιτροπή και ως ο πλειοδοτών μισθωτής της 

Δημοπρασίας με πρακτικό που συντάσσει την στιγμή εκείνη η επιτροπή.  

 

12. Διορισμός αντικλήτου 

Ο τελευταίος πλειοδότης εφόσον δεν διαμένει στο τόπο όπου διενεργείται ο διαγωνισμός, οφείλει 

να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική δήλωσή του, που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητο 

που διαμένει στον ανωτέρω τόπο, στον οποίο γίνεται η κοινοποίηση της έγκρισης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

13. Υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου. 

Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί κατά την δημοπρασία οφείλει να προσέλθει εντός 10 ημερών από 

την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και της απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου για την έγκριση ως προς τη νομιμότητά της, μαζί με τον 

εγγυητή του για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, προσκομίζοντας: 

-Εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης και 

-Εξοφλημένα τα τιμολόγια δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. 

Μετά την κατακύρωση οποιαδήποτε άλλη τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης 

μίσθωσης, με υπαιτιότητα του πλειοδότη θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία ως ποινική ρήτρα.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις άρνησης ή καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης η 

δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτής 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ο μισθωτής καλείται εντός οκτώ (8) ημερών να 

προσέλθει στο για να παραλάβει το παραχωρούμενο μίσθιο και να υπογράψει το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του μισθωτή παραλαβής 

του μισθίου θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα. 

 

14.Πραγματικά και νομικά ελαττώματα του μισθίου 

Ο Δήμος απαλλάσσεται ρητά από κάθε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στον αναδειχθησόμενο 

μισθωτή, για τυχόν υπάρχοντα πραγματικά και νομικά ελαττώματα του μισθίου ακινήτου και των 

μετ' αυτού συνεκμισθούμενων κινητών πραγμάτων (τα οποία θα παραλάβει αυτός στην κατοχή και 
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χρήση του ανεπιφύλακτα) και δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή ακόμη σε 

λύση της μίσθωσης σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοια (ελαττώματα). 

 

15. Δικαιώματα -Υποχρεώσεις μισθωτή 

Αφότου προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός μίσθωσης του ακινήτου ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται 

αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτό να εξετάσουν το μίσθιο. Ο μισθωτής 

αναλαμβάνει πλήρως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του Δήμου, όπως τους λογαριασμούς 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Δημοτικών Τελών κ.λπ. από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Ειδάλλως τα ποσά θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης της μίσθωσης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) μηνών πέρα από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου. 

 

16. Εγγυητής 

Ο προτιθέμενος να συμμετέχει στην δημοπρασία οφείλει να προσέλθει με φερέγγυο εγγυητή. Ο 

εγγυητής είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον μισθωτή για κάθε υποχρέωση 

του, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως. 

 

17. Συνέπειες παραβάσεων όρων 

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται ως ουσιώδεις, εκ μέρους του 

μισθωτή παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει την 

αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο, την κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης και τη καταβολή 

αποζημίωσης για τυχόν περαιτέρω ζημία του.   

 

18.Έγκριση πρακτικών 

Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Η απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας της Οικονομικής επιτροπής αποστέλλεται 

για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου. Σε περίπτωση 

μη έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ. 

Ελλάδος & Ιονίου κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης για οποιαδήποτε αιτία και λόγο δεν 

παράγει υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη ή γενικότερα οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντος ή μη 

σε αυτήν. 

 

19. Δικαιολογητικά 

Ο ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής καταθέτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτος μέλος της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της 

ταυτότητας, 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου,  

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί 

εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική 

εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία, 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα 

αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του προς μίσθωση χώρου μετά των 

εγκαταστάσεών του και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν, 

5. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, απαιτείται ενημερότητα από το πρ. 

ΟΑΕΕ και για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων που τυχόν απασχολεί από 

το πρ.ΙΚΑ,  

(σχετ. οδηγίες Ν.4412/2016,άρθρο 80 παρ.2β) 

7. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Καλαμάτας περί μη οφειλής του ιδίου, που να ισχύει την 

ημέρα του διαγωνισμού, 
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8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία (την καταθέτει ο ενδιαφερόμενος),  

9. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στη 

δημοπρασία με εκπρόσωπο,  

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα 

αναφέρεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό δημοσίου.   

Όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία: 

I) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 3, 5, 6, 7, 8 και 9 δικαιολογητικά, 

II) Στο όνομα των εταίρων προκειμένου περί Ο.Ε, Ε.Ε. και ΕΠΕ, στο όνομα των διαχειριστών περί 

Ι.Κ.Ε., στο όνομα του μονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνομα των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. εφόσον είναι και μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 3% στο 

μετοχικό κεφάλαιο, θα εκδίδονται τα με αριθμούς 1, 2, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά, 

III) Στο όνομα ενός εκ των ομορρύθμων εταίρων ως νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης 

προκειμένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε. και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. 

θα εκδίδονται τα με αριθμούς 4, 9 και 10 δικαιολογητικά, 

IV) Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις 

τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν Α.Ε. πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί του καταστατικού 

και των τυχών τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές 

(Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. που θα αναφέρεται η σύσταση και οι 

τροποποιήσεις και 

V) Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) απόφαση του Δ.Σ. της για συμμετοχή στον 

παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να 

συμμετέχει.  

Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο. 

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο 

από την διαδικασία της συμμετοχής. 

Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει 

αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος. 

 

Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής: 

Α) όσοι έχουν καταδικαστεί: 

α)για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νομιμοποίηση, 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

β)για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών, 

γ)για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για 

όλους τους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε., 

δ)για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας και  

ε)όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία και 

Β) όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Καλαμάτας 

Γ) Οι οικονομικοί φορείς για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή: 

-γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις 
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πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν 

εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

20. Λύση σύμβασης μίσθωσης 

Η σύμβαση μίσθωσης λύεται με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. Πριν από την 

κανονική λήξη του χρόνου διάρκειας της η σύμβαση μίσθωσης λύεται, δια καταγγελίας : 

Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, εφόσον οι 

κληρονόμοι αυτού δεν θέλουν να συνεχίσουν ως κοινωνία κληρονόμων την μισθωτική αυτή σχέση. 

Σε περίπτωση κήρυξής του σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. 

Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της 

σύμβασης μίσθωσης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόμων. Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης 

έχει τις παρακάτω συνέπειες: 

Την κατάπτωση, ως ποινή υπέρ του δήμου, της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει 

κατατεθεί στο Δήμο. 

Την υποχρέωση του μισθωτή να αποδώσει το μίσθιο. Τυχόν προσθήκες, τροποποιήσεις και 

μεταρρυθμίσεις παραμένουν προς όφελος του μισθίου.  

 Εάν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του μισθίου, ο 

Δήμος, έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τη χρήση του μισθίου που είναι ίση με το 

συμβατικό μίσθωμα, να αποβάλει το μισθωτή με κάθε νόμιμο μέσο και να αξιώσει την 

αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας του.  

 

21.  Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου τίθενται επιπρόσθετα οι κάτωθι όροι:  

1.Οποιαδήποτε τυχόν προσθήκη, βελτίωση, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει στο μίσθιο δύναται 

κατά την ανεξέλεγκτη κρίση και επιλογή των εκμισθωτών, είτε να παραμείνει σε όφελος του 

μισθίου, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του 

μισθωτή, ακόμα και σε περίπτωση πρόωρης λύσης της, είτε να απομακρύνεται με δαπάνες και 

ενέργειες του μισθωτή, ο οποίος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ρητά να επαναφέρει το μίσθιο 

στην προηγούμενη κατάσταση.  

Οι δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής δεν συμψηφίζονται με μισθώματα ή άλλες οφειλές προς τον 

Δήμο.  

2. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για τυχόν απαγορεύσεις ή 

περιορισμούς της εκμετάλλευσης του μισθίου για λόγους ασφάλειας, υγειονομικής προστασίας και 

οποιουσδήποτε άλλους.  

3. Ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάθε έτος να επιτρέπει στον εκμισθωτή 

την επίσκεψη στο μίσθιο, προς επιθεώρηση ώστε να προκύπτει η καλή κατάσταση του μισθίου. 

Επίσης, ο μισθωτής υποχρεούται κατά το τελευταίο εξάμηνο προ της λήξεως της μισθώσεως να 

επιτρέπει την επίσκεψη στο μίσθιο του εκμισθωτή και των υποψηφίων νέων μισθωτών.  

 

22.Έξοδα δημοσίευσης 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον τύπο και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνουν 

μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης. 

 

23. Αντίγραφο διακήρυξης 

Aντίγραφο της διακήρυξης υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας 

(www.kalamata.gr) για κάθε ενδιαφερόμενο. Η παραλαβή του αντιγράφου της διακήρυξης θα 

γίνεται από τους ενδιαφερόμενους με δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη. Πληροφορίες για 

τη δημοπρασία παρέχονται εργάσιμες ημέρες και ώρες και υπεύθυνη υπάλληλος του Δήμου είναι η 

κα Μπουρίκα Σοφία τηλ. 2721360739. 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Το Τουριστικό, έχουμε αποφασίσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Τιμή εκκίνησης, Γιώργο, 15 χρόνια…  

 
ΦΑΒΑΣ: 200 ευρώ.  

 
200 ευρώ.  
Θέλετε κάτι; Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.  

Ορίστε, κ. Φαββατά.  
 

 
Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση δεν 
είναι πόσο είναι το μίσθωμα ή πόσα θα παίρνει ο Δήμος για όλα αυτά, το 

ζητούμενο είναι να λειτουργήσει η συγκεκριμένη καφετέρια γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν 
εγκαταλείπεται η περιουσία του Δήμου, δημιουργούνται προβλήματα και αυτό κάνατε και με 
την προηγούμενη φορά που το είχαμε νοικιάσει, δεν έγινε καμία εργασία στο συγκεκριμένο 
χώρο, λειτούργησε, έφυγε και όλα αυτά.  
Εγώ νομίζω ότι 200 ευρώ ίσως να είναι και πολλά που ζητάμε, δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε 
συμφωνία, αν έχετε συνεννοηθεί, αν έχετε κάνει.  
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Εγώ λέω ότι δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε συμφωνία, πρώτον. Δεύτερον: δεν 
είναι για 5 χρόνια όπως είπατε εσείς, είναι για ένα χρόνο. Νομίζω ότι και ο 

χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. 
 
ΦΑΒΑΣ: Πέντε είναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, διαβάζουμε άλλα - αντιλαμβανόμαστε άλλα; Άρθρο 2.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, κ. Πρόεδρε, εντάξει.   

 
Εντάξει, μας καταδικάζεις όμως και έρχεσαι και μας λες τώρα: βάζετε και ένα 
χρόνο. Διάβασέ το. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν πας φυλακή, κ. Πρόεδρε, δεν πας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πάω, από σένα δεν πάω. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μην ανησυχείς κ. Πρόεδρε, δεν πας φυλακή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ δεν κάνεις καταγγελίες.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λοιπόν, γι’ αυτό θα έλεγα… 

 
Είσαι άγιος. 
Πάμε, ολοκλήρωσε. 
 
Θα έλεγα ότι θα έπρεπε, εκτός αν -επαναλαμβάνω- έχετε έρθει σε συνεννόηση, 
διαφορετικά θα έπρεπε να έχουμε και χαμηλότερο μίσθωμα…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνουμε συνεννοήσεις, κ. Φαββατά, όταν είναι δημοπρασία.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επειδή ο Δήμαρχος είπε ότι έχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον άνθρωπος δεν είναι κακό. Αλλά συνεννοήσεις…  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αφήστε με να μιλήσω, κ. Πρόεδρε και πέστε ό,τι θέλετε εσείς μετά.  

 
Μα αυτά που λέτε είναι ανυπόστατα.  
Ερχόσαστε και παρουσιάζετε έναν τρόπο διοίκησης ο οποίος δεν είναι έτσι. Τι 

συνεννοήσεις και τέτοια; Είναι κουβέντες αυτές; 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μπορώ να συνεχίσω;  

 
Λίγο ησυχία. 
Ολοκληρώστε. 
 
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω και λέω, εκτός εάν έχετε έρθει σε συνεννόηση 
με παιδιά της περιοχής, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

και έχετε καταλήξει στο μίσθωμα αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω και λέω και το ζητούμενο για μας 
δεν είναι ποιο είναι το μίσθωμα στη συγκεκριμένη περιοχή, το ζητούμενο για μας είναι να 
λειτουργήσει. Να λειτουργήσει γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην περιοχή, όλοι γνωρίζουν ότι 
έχει εγκαταλειφθεί η περιοχή και θα είναι πολύ καλό να υπάρχει αυτή η καφετέρια και βέβαια 
κατ’ επέκταση ο ξενώνας που είναι δίπλα, το ξενοδοχείο που είναι δίπλα, αλλά σε πρώτη 
φάση τουλάχιστον η καφετέρια.  

 
Κύριε Νιάρχο, τι ψηφίζετε;  
Ο κ. Φάβας. Κλείστε όμως, κλείστε.  

 
Πολύ γρήγορα.  
Επειδή, κατ’ επανάληψη, Δημήτρη, μας έχετε κατηγορήσει ότι κάνουμε 

συνεννοήσεις πίσω από την πλάτη σας και ότι θα πρέπει όλα να τα φέρνουμε και να 
συνδιοικούμε μαζί εδώ πέρα και να τα λέμε κτλ., ο Δήμαρχος αυτό που έχει πει: δεν είπε έχει 
συνεννοηθεί, ο Δήμαρχος είπε ότι έχει υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια παιδιά της περιοχής. 
Από κει και πέρα εμείς και η Υπηρεσία έβαλε το χαμηλότερο δυνατό μίσθωμα το οποίο 
μπορούσε για να ξεκινήσει. Αν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος, θα ακολουθήσουμε τις 
διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για απευθείας συνεννοήσεις.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε, κ. Φαββατά, είπαμε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ.  

 
Κύριε Νιάρχο;  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό.  
 
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 
Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται.  

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δημόσιας, φανερής, 
προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση και αξιοποίηση 
λυόμενης ξύλινης κατασκευής – καφετέριας που βρίσκεται στο 34ο χλμ της 
εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης 
δημοπρασίας που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και με ημερομηνία 
διενέργειας της δημοπρασίας την 25η/5/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος         1. Δημόπουλος Δημήτριος 

  2. Μπασακίδης Νικόλαος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Νιάρχος Αναστάσιος 

  5. Φάβας Γεώργιος 

  6. Φαββατάς Δημήτριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Μαΐου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

  


