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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   18/2013 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   151/2013 

  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Απριλίου 2013, ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00 

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

18η/2013 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 22804/26-4-2013 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)   

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καµβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 5) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 6) Μπρεδήµας Θεόδωρος και 7) Φαββατάς 

∆ηµήτριος. 

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµα που το Σώµα δέχεται να συζητηθεί µαζί µε τακτικά, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του,  µε τίτλο : 

∆ιεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου, στην περιοχή του ∆ηµοτικού Πάρκου 

Σιδηροδρόµων  Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 23568/30-4-
2013 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας και ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 

«ΘΕΜΑ: 
«∆ιεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στη περιοχή του ∆ηµοτικού Πάρκου 
Σιδηροδρόµων Καλαµάτας. (1η Επαναληπτική)  

 
 
                  Αφού  λάβαµε  υπόψη: 
 

1. Την 104/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
2. Την 115/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περί κατάρτισης των όρων 

διακήρυξης  
3. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε κάποια  προσφορά εντός της ορισθείσας 

προθεσµίας  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 194του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ 
5.  Το Π.∆ 270/1981  
6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επισκεπτών του Πάρκου. 
 
                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
  

Την διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου στην περιοχή του 
∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων Καλαµάτας για τη στέγαση ∆ηµοτικού 
Αναψυκτηρίου, µε τους όρους του συνηµµένου σχεδίου  διακήρυξης δηµοπρασίας 
µίσθωσης. 

 

 

Ο Εισηγητής 
Παναγιώτης 
Μπίτσικας 

Η Τµηµατάρχης 
Αναστασία 
Τσαγκάνη 

Η ∆ιευθύντρια 
Υπογραφή 
29-4-2013  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΕΝΤΕΤ. ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ» 

 
 
 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο συνηµµένο στην παραπάνω εισήγηση 
σχέδιο διακήρυξης δηµοπρασίας το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :   
                                                               

 

«∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (1H ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

σύµφωνα µε  
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α) την υπ΄ αριθ. 104/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

β) το  άρθρο 194 του Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α’ 114/2006) «∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας»,και το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε κάποια προσφορά εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, 

διενεργεί επαναληπτικό  προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό για τη µίσθωση ακινήτου, 
προκειµένου να στεγαστεί σ’ αυτό το ∆ηµοτικό Αναψυκτήριο περιοχής ∆ηµοτικού 
Πάρκου Σιδηροδρόµων, µε τους παρακάτω όρους :  

1. Το ακίνητο που πρόκειται να µισθωθεί πρέπει:  

α)  να είναι συνολικής επιφάνειας εκατόν εξήντα πέντε (165,00) έως εκατόν εβδοµήντα 
πέντε (175,00) τετραγωνικών µέτρων περίπου 

β) να διαθέτει περιβάλλοντα χώρο από 500,00 έως 800,00 τ.µ.  

γ) να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του ∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων 
πλησιέστερα κατά τον δυνατόν στον υπαίθριο χώρο στάθµευσης των παλαιών 
εκθεµένων τρένων  

δ) το ακίνητο, κατά προτίµηση ισόγειο και 1ος όροφος, πρέπει να διαθέτει βασικές 
υποδοµές, (εγκαταστάσεις ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης) και να είναι ασφαλές.  

2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού 
Αριστοµένους 28, (Τµήµα ∆ηµοτικής περιουσίας και ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων),  
µέχρι την  7η Μαίου 2013 και ώρα 15.00µ.µ.‘. 

3. Οι προσφορές  θα διαβιβαστούν στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆. 
270/81, η οποία, µετά από αυτοψία, θα κρίνει την καταλληλότητα των 
προσφερόµενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η 
παραπάνω επιτροπή θα συντάξει σχετική έκθεση αξιολόγησής των, εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµέρα που θα της διαβιβαστούν οι προσφορές. Οι λόγοι 
αποκλεισµού κάποιου ακινήτου, εφ΄ όσον υπάρξει τέτοια περίπτωση, θα 
αιτιολογούνται επαρκώς στην παραπάνω έκθεση. 

    Η έκθεση καταλληλότητας που θα συνταχθεί από την επιτροπή, µαζί µε τις 
προσφορές ενδιαφέροντος, θα   επιστραφούν στο ∆ήµο Καλαµάτας. Με  ευθύνη 
του οποίου θα κοινοποιηθεί σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 

4. Μετά από τα παραπάνω ο ∆ήµαρχος θα ορίσει την ηµέρα και την ώρα διεξαγωγής 
της δηµοπρασίας, η οποία θα είναι φανερή και προφορική, σύµφωνα µε όσα 
λεπτοµερώς προβλέπονται στο Π.∆. 270/81. 

Στη διαδικασία φανερής δηµοπρασίας καλούνται να πάρουν µέρος µόνον εκείνοι 
των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 
διαδικασία. 

     Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβάλλονται από τους µετέχοντες διαδοχικές 
προφορικές µειοδοτικές προσφορές. Με το τέλος δε της διαδικασίας αυτής ο 
καθένας που συµµετέχει στη διαδικασία υπογράφει δίπλα στη χαµηλότερη - 
τελευταία τιµή που προσέφερε για το ακίνητό του. 

5. Ο προσφέρων την πιο συµφέρουσα προσφορά  αναδεικνύεται εκµισθωτής από την 
Οικονοµική Επιτροπή. 

6. Στις προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρονται :  

• το είδος του κτιρίου (ισόγειο & 1ος όροφος) 

• η θέση του (περιοσή ∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων) 

• τα όριά του 
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• η καθαρή και η συνολική επιφάνεια των χώρων του σε τ.µ.. 

• κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόµενο για τη 
λεπτοµερή περιγραφή του, ή που αφορά τα ζητούµενα στη  παράγραφο 1 της 
παρούσας. 

7. Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι τουλάχιστον για  εννέα (9)  έτη, δικαιουµένου του 
µισθωτή να ζητήσει   παράταση αυτής  για  δύο επιπλέον έτη, δύο τουλάχιστον 
µήνες πριν τη λήξη της αρχικής σύµβασης.    

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

9. Ανώτατο µηνιαίο µίσθωµα που µπορεί να προσφερθεί είναι, οκτακόσια 
(800,00).ευρώ. 

10.Ο εκµισθωτής δε θα δικαιούται ουδεµιάς αποζηµιώσεως από το ∆ήµο, εάν ο ∆ήµος 
µεταφέρει τη λειτουργία του αναψυκτηρίου, σε οίκηµα της ιδιοκτησίας του, ή σε 
περίπτωση που ενδεχοµένως του προσφερθεί από ιδιώτη, ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή 
∆ηµοτική Επιχείρηση, δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου,  

11.Ο µισθωτής διατηρεί το δικαίωµα υπεκµίσθωσης του ακινήτου, υπό τον όρο ότι η 
χρήση του µισθίου θα είναι συµβατή της αρχικής ( Αναψυκτήριο ∆ηµοτικού Πάρκου 
Σιδηροδρόµων). 

12.Οι ενδιαφερόµενοι για  να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία υποχρεούνται την ηµέρα 
του προφορικού διαγωνισµού, να καταθέσουν στην αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής 
του, εγγυητική επιστολή ή παρακατάθεση ύψους εννιακοσίων εξήντα  ευρώ ( 
960,00 €),  η οποία αντιπροσωπεύει το 10% του ανώτατου µισθώµατος της 
µισθωτικής  περιόδου ενός έτους. Εάν  κάποιος  συµµετέχει  στην  δηµοπρασία  για  
λογαριασµό  τρίτου,  οφείλει  να  το  δηλώσει  από  την  αρχή  της  διαδικασίας,  
προσκοµίζοντας  παράλληλα  και  το  εκ  του  νόµου  προβλεπόµενο  εξουσιοδοτικό  
έγγραφο. 

13.Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ηµερών από της κοινοποιήσεως 
της αποφάσεως εγκρίσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού να προσέλθει για 
την υπογραφή του µισθωτηρίου συµφωνητικού, προσκοµίζοντας τους τίτλους 
ιδιοκτησίας  του ακινήτου καθώς και εξοφλητικές αποδείξεις των εφηµερίδων στις 
οποίες δηµοσιεύθηκε περίληψη της διακήρυξης. 

14.Το µίσθωµα θα καταβάλλεται το πρώτο  δεκαήµερο κάθε µήνα ενώ µε την 
καταβολή του πρώτου µισθώµατος θα καταβληθεί ταυτόχρονα και ένα µίσθωµα 
ακόµη, ως εγγύηση. 

15.Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης,  βαρύνουν το 
µειοδότη…………………………..                                                                                                                               

16.Τη δηµοπρασία θα διεξαγάγει  η Οικονοµική Επιτροπή. 

17.Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.∆. 270/81.     

        

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε.  ΝΙΚΑΣ» 
                          

                                              

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την διεξαγωγή 1ου επαναληπτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου 
στην περιοχή του ∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων Καλαµάτας για την 
στέγαση ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου, σύµφωνα µε τους όρους του 
συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης, οι οποίοι 
αναλυτικά καταχωρούνται 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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

  6. Μπρεδήµας Θεόδωρος   

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 9 Μαΐου 2013 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 

 
 


