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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   13/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η  Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

5η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 3506/20-1-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Μπούχαλη 

Δημητρίου ο οποίος απουσιάζει για προσωπικούς λόγους στην Αθήνα – ο Αντιπρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά  μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) 

Κουδούνης Αργύριος, 3) Πολίτης Δημήτριος, 4) Στασινόπουλος Στυλιανός, 5) 

Φαββατάς Δημήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος. 

  

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Μπουζιάνης Παύλος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου μετά των 
υφισταμένων κτισμάτων, στην Τοπική Κοινότητα  Άνθειας. 

Με την 279/2011 προηγούμενη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε τους 
όρους και συνέταξε τη διακήρυξη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση για ένα έτος 
στον οικισμό Αίπειας της Τοπικής Κοινότητας Άνθειας οικοπέδου επιφανείας 2.628,86 
τ.μ. με τα παρακάτω υφιστάμενα κτίσματα: α) Ισόγεια πέτρινη αποθήκη επιφανείας 
70,51 τ.μ. β) Ισόγειο κατάστημα-αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφανείας 
254,25 τ.μ. γ) Γραφείο-οικία Α’ ορόφου άνω της αποθήκης επιφανείας 82,55 τ.μ. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2011 και επειδή δεν 
παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος, η Οικονομική Επιτροπή με την 306/2011  
απόφασή της ομόφωνα αποφάσισε την επανάληψή του με τους ίδιους όρους. 

 
Με την υπ’ αριθμ. 366/2011 μεταγενέστερη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή 
ενέκρινε την επανάληψη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του παραπάνω 
οικοπέδου, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, την  24η Ιανουαρίου 
2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή,  με τους ίδιους όρους της διακήρυξης 
που έχουν καταρτισθεί με την υπ΄ αριθμ. 279/2011 και έχουν επαναληφθεί με την 
306/2011 προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

  
Στη συνέχεια ο κ. Προεδρεύων καλεί μεγαλοφώνως να προσέλθουν στο χώρο της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τυχόν ενδιαφερόμενοι. 

 

Επειδή δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος, ο κ. Προεδρεύων προτείνει όπως  
το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), καθώς 
επίσης και της διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2011 ¨Καλλικράτης¨,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
I. Διαπιστώνει το άγονο του διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικοπέδου μετά 

των υφιστάμενων κτισμάτων, στον οικισμό Αίπειας της Τοπικής 
Κοινότητας Άνθειας, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

 
II. Μετά και τον 3ο άγονο διαγωνισμό, η Οικονομική Επιτροπή,  σε επόμενη 

συνεδρίασή της, θα αποφασίσει για την περαιτέρω διαδικασία σχετικά με 
τον τρόπο αξιοποίησης των παραπάνω ακινήτων. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Θεόδωρος Μπρεδήμας    1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Ιανουαρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                        
 


