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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   263/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

32η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 46896/5-8-2013 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) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης 

Νικόλαος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκoνται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) και 

Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.   Μπασακίδη Νικόλαο  

και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.  

 

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 18ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ανωγείου διαμερίσματος – 
επαγγελματικής στέγης, ιδιοκτησίας Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης 

«ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 45469/30-7-
2013 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων & Δημοτικής Περιουσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας η οποία έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ανωγείου 

διαμερίσματος-επαγγελματικής στέγης Α΄ορόφου επιφανείας 79,00 τ.μ 
ευρισκομένου στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και 
Κωνσταντινουπόλεως, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης «ΓΡΗΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 

Αφού λάβαμε υπόψη: 
 

1. Την 144/2013 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής-Διοικούσας /Διαχειριστικής  
Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του 
παραπάνω ακινήτου με την 56258/639/3-7-2013 έγκριση της Δ/νσης Εθνικών 
Κληροδ/των 

2. Το από 21/07/2013 πρακτικό  της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε ενώπιον 
επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής 

3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το παραπάνω πρακτικό, η δημοπρασία απέβη άγονος 
καθώς δεν εμφανίστηκε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προσφορά, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1. Την έγκριση του παραπάνω πρακτικού. 

2. Την επανάληψη της δημόσιας δημοπρασίας με τους ίδιους όρους της  διακήρυξης 
και   τον  ορισμό  Επιτροπής  σε  ημερομηνία που θα καθοριστεί ώστε να απέχει 
από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες. 

3. Την ψήφιση πίστωσης ποσού εκατό (100,00) Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ανωτέρω κληρ/τος ως αποζημίωση του συμπράττοντος υπαλλήλου της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου-Γενικής 
Δ/νσης Κληροδοτημάτων. 

 
                                                                            

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

        Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ                                          
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε όπως είχατε αναφέρει την προηγούμενη 
φορά και ουδέποτε λειτούργησε από την πλευρά της «ΦΑΡΙΣ» κλπ. Τι 

μισθώσεις είναι αυτές, εναέριες, δεν μπορώ να καταλάβω.  
Γι’ αυτό είμαστε κατά.  

 
Ο κ. Μπεχράκης;  

 
Κατά.  
 

Η πλειοψηφία υπέρ.  
  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων 
του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από το διαθέτη τους Διοικητικά 
και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, με  την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα, 
Φαββατά και Μπεχράκη οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει:  
 
Ι. Το από 21/7/2013 πρακτικό της δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

ανωγείου διαμερίσματος-επαγγελματικής στέγης Α΄ ορόφου, 
επιφανείας 79,00 τ.μ., ευρισκομένου στη συμβολή των οδών Αγ. 
Γεωργίου και Κωνσταντινουπόλεως, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΓΡΗΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ», η οποία 
απέβη άγονος, καθώς δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος να 
καταθέσει προσφορά.  

 
ΙΙ. Την επανάληψη της εν λόγω δημοπρασίας, την 1η-9-2013, ημέρα Κυριακή 

και ώρα από 10:00 π.μ. έως τη 12η μεσημβρινή, με τους ίδιους όρους της 
διακήρυξης και τους ίδιους εκπροσώπους του Κληροδοτήματος στη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας, όπως αναφέρονται στην 144/2013 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας.  

 
ΙΙΙ. Την ψήφιση πίστωσης ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ανωτέρω Κληροδοτήματος, ως αποζημίωση του 
συμπράττοντος υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου - Γενικής Δ/νσης 
Κληροδοτημάτων. 

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

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπεχράκης Σταμάτης  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Αυγούστου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


