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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   27/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   225/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η   Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

27η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 47760/19-8-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

1) Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 3) Πολίτης Δημήτριος, 4) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 5) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 

απόφαση) και 7) Φωτέας Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 215 απόφαση).  

 

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

Αθανάσιος και 2) Μπουζιάνης Παύλος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.  Καρβέλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 216  απόφαση) ο 

οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 απόφαση).  

 

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 12ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος 
ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 45626/10-8-
2011 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων & Δημοτικής Περιουσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου 

καταστήματος επί της οδού Αριστομένους 6 στην Καλαμάτα, 
ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 
ΣΚΙΑ» 

 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την 94/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου. 

2. Το από 24/07/2011 πρακτικό επαναληπτικής δημόσιας δημοπρασίας που 

πραγματοποιήθηκε ενώπιον επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω 

αναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Η 183/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του παραπάνω 

πρακτικού 

4. Το από 07/08/2011 πρακτικό δεύτερης επαναληπτικής δημόσιας δημοπρασίας 

που πραγματοποιήθηκε ενώπιον επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω 

αναφερόμενη απόφαση (183/2011) της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. 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. Τον ορισμό Επιτροπής για την επανάληψη της δημόσιας δημοπρασίας με τους 

ίδιους όρους της διακήρυξης και σε ημερομηνία που θα καθοριστεί ώστε να 

απέχει από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης τρείς (3) τουλάχιστον 

ημέρες. 
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3. Την έγκριση δαπάνης ποσού έως €100,00 ως αποζημίωση του συμπράττοντος 

υπαλλήλου της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & 

Ιονίου-Γενικής Δ/νσης Κληροδοτημάτων. 

 

Η εισηγήτρια 
Θεοδωροπούλου Αθηνά 

Η Τμηματάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η Διευθύντρια 
(υπογραφή) 

 
                                                                                 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ   
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει, μετά το άγονο του διαγωνισμού, την επανάληψη του 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ», με τους ίδιους όρους 
της διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2011 προηγούμενη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
ΙΙ. Ορίζει ως εκπροσώπους του κληροδοτήματος στη διεξαγωγή της 

επαναληπτικής δημοπρασίας, τους δημοτικούς συμβούλους και μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 1) Στασινόπουλο Στυλιανό με αναπληρωτή 
του τον κ. Πολίτη Δημήτριο και 2)  Μπρεδήμα Θεόδωρο  με αναπληρωτή 
του τον κ. Φαββατά Δημήτριο.  

 
ΙΙΙ. Ψηφίζει πίστωση ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) σε βάρος του 

προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» και 
συγκεκριμένα του κωδικού με τίτλο «Λοιπές δαπάνες» για την 
αποζημίωση του συμπράττοντος υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Γενικής Δ/νσης 
Κληροδοτημάτων.  

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος 
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  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  6. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Αυγούστου  2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


