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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   03/2013 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   31/2013 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η   Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

3η/2013 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 4732/25-1-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήµαρχος 

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

Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπούχαλης 

∆ηµήτριος, 5) Μπρεδήµας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος. 

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1)  Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ.κ. 1) Μιχαλόπουλος Σωτήριος και 2) Μπεχράκης Σταµάτης, οι οποίοι 

συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα απουσιάζοντα τακτικά µέλη 

κ.κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο  και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Γκραίκης Παύλος, καθώς και ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης 

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» κ. Φωτέας Νικόλαος.  

 

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 8ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Αναπροσαρµογή µισθωµάτων ακινήτων κληροδοτήµατος «ΠΑΝ. ∆ΡΑΓΩΝΑ». 

Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 4319/24-1-2013 σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου, που 
ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση του Σώµατος, έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Μισθώµατα ακινήτων κληροδοτήµατος «Παναγιώτη ∆ραγώνα» 

 
Αφού λάβαµε υπόψη µας  

1. Τις διατάξεις του Ν 2238/94 αρ. 22 παρ.1 & 2 

2. ΠΟΛ. 1229/21-06-93  

που διέπουν τις µισθώσεις, σύµφωνα µε τις οποίες το µηνιαίο µίσθωµα δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο του 6% επί της αντικειµενικής αξίας, για τις εµπορικές µισθώσεις. 

Επειδή τα µισθώµατα των ακινήτων του κληροδοτήµατος, είναι δυσαναλόγως 

κατώτερα σε σχέση µε τη µισθωτική τους αξία και ως εκ τούτου πρέπει να 

αναπροσαρµοστούν.  

 
                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την αναπροσαρµογή των µισθωµάτων για τα ακίνητα του κληροδοτήµατος, όπως τον 

πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΝ/ΜΟ ∆/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟ  

ΜΙΣΘΩ- 

ΜΑ   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ- 

ΚΗ ΑΞΙΑ    

              

ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
ΓΕΩ 

∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
22 Κ1,2,3 192,00 

192χ3= 
576,00 

Κ1=38.110,80 - 
Κ2=38.547,60 - 
Κ3=56.264,00   

          132.922,40 χ6%=7.975,34:12=664,61 

              

ΚΡΟΝΟΣ 
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
16 ΟΙΚΟΠ 190,76 

190,76χ1= 
190,76 156.687,30 χ6%=9.401,24:12=783,44 

              

ΠΑΛΑΜΑΡΗ 
ΙΩΑ ΜΑΓΕΡ 16 ΙΣΟΓ ΚΑΤ 132,00 

132χ2= 
264,00 64.084,70 x6%=3.845,08:12=320,42 

     
      

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραπάνω διατάξεις 

Με δεδοµένο ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι ιδιοκτήτης στα παραπάνω ακίνητα κατά ¾, 

τα µηνιαία µισθώµατα που πρέπει να καταβάλλονται από 01-01-2013 διαµορφώνονται 

ως εξής:  

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : 498,46 € 

ΚΡΟΝΟΣ Α. Ε.: 587,58 € 

ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ: 240,32 €  

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
24/1  

( υπογραφή) 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Η εισήγηση του εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μπούχαλη καθώς και η 
διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέµατος, έχουν ως εξής: 

 

Καλούµαστε να προβούµε σε αναπροσαρµογή των µισθωµάτων 
ακινήτου του κληροδοτήµατος ¨Παναγιώτη ∆ραγώνα¨. Από πέρσι, το 

2012, εµείς ξεκινήσαµε µια διαδικασία, βλέποντας ότι το ενοίκιο είναι χαµηλό, είχαµε 
µια επικοινωνία µε την αρµόδια ∆ΟΥ για να µας καθορίσει η αρµόδια ∆ΟΥ την 
αντικειµενική αξία των ακινήτων και βάση αυτής της αντικειµενικής αξίας πρέπει να 
καθορίζεται η ελάχιστη τιµή που µπορεί να µισθώνεται ένα ακίνητο. ∆υστυχώς η ∆ΟΥ 
άργησε πάρα πολύ να µας απαντήσει, µας απάντησε στο τέλος του ’12 και καλούµαστε 
τώρα, ερχόµαστε στην Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνουµε τις αυξήσεις που πρέπει να 
επιδιώξουµε και να πάρουµε από κάποιους που χρησιµοποιούν τα συγκεκριµένα 
ακίνητα.  
Τα είχα επισκεφτεί πρόσφατα, σ’ αυτά ο ∆ήµος κατέχει τα ¾, το ¼ έχουν βρεθεί οι 
κληρονόµοι και είµαστε σε µια διαδικασία όπως απαιτεί και το … Να πάµε σε µια  
διαδικασία εκποίησης που θα ‘ρθει σε επόµενη Οικονοµική Επιτροπή και θα το 
αποφασίσουµε και γι’ αυτή εάν θα προχωρήσουµε. Αλλά τώρα όµως σήµερα 
αποφασίζουµε την αύξηση των µισθωµάτων των ακινήτων που χρησιµοποιούνται. Τα 
ακίνητα τα συγκεκριµένα που ενοικιάζονται κάποια είναι στα Πατήσια και κάποια είναι 
πάνω από την Πλατεία Βάθης, γιατί τα είχα επισκεφτεί πρόσφατα. Και έχει και ένα 
άλλο ακίνητο στην Νέα Κηφισιά το συγκεκριµένο κληροδότηµα. 

 
Κ. Πρόεδρε, συγχωρέστε µε, νοµίζω ότι θα δηµιουργηθεί πρόβληµα, 
διότι είναι περίοδος στην οποία ο κόσµος προσφεύγει σε µειώσεις στα 

δικαστήρια κι όχι σε αυξήσεις. Ευχόµεθα να µπορέσετε. Γι’ αυτό θα ψηφίζουµε 
¨λευκό¨. 

 
Θα πρέπει να εφαρµόσουµε το νόµο κ. Μπρεδήµα. Εσείς µας 
κατηγορείτε να είµαστε νοµοταγής. Αφού ο νόµος λέει ότι πρέπει να 

είναι το 6% τουλάχιστον της αντικειµενικής αξίας, πρέπει να εφαρµοστεί ο νόµος. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Ορθώς. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Κακός νόµος, αλλά πρέπει να τον εφαρµόσουµε. 

 
Εφόσον είναι τυπική η διαδικασία και προβλέπεται από το νόµο δε 
µπορούµε να πούµε όχι. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ως ∆ιοικούσα και ∆ιαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
του ∆ιοικητικά και ∆ιαχειριστικά Συµβούλια, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 330/2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την αναπροσαρµογή των µισθωµάτων των τριών ακινήτων του 
Κληροδοτήµατος «Παναγιώτη ∆ραγώνα», και διαµορφώνει τα µηνιαία 
µισθώµατα που πρέπει να καταβάλλονται από 01-01-2013, ως εξής:  

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : 498,46 € 

ΚΡΟΝΟΣ Α. Ε.: 587,58 € 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ: 240,32 €  

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4319/24-1-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 

 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καµβυσίδης Ιωάννης  

  2. Καρβέλης Γεώργιος  

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπεχράκης Σταµάτης  

  6. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

  7. Μπρεδήµας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 6 Φεβρουαρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


