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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  04/2018  

ΑΠΟΦΑΣΗ  11/2018  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 4/2018 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 6025/9-2-2018 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου,    2)  Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Ζόμπολος 

Χρήστος,  5) Θωμόπουλος  Δημήτριος,  6) Μητσέας  Δημήτριος, 7)  Μπιτσάνης  Νικόλαος,         

8) Ξανθάκη Αθηνά,  9) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) 

Κατσαράκης Πέτρος, 3) Κοκκίνη Ευαγγελία, 4) Λεβέντη Ναταλία και 5) Λύρας Παναγιώτης. 

 
 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» επί των οδών Αριστομένους, Πολυβίου και 
Καπετάν Κρόμπα. 

 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 6-2-2018 εισήγηση του 
εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας 
κ. Φάβα Γεωργίου η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» επί των οδών 

Αριστομένους 3, Πολυβίου & Καπετάν Κρόμπα στην Δημοτική Κοινότητα 

Καλαμάτας 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας 

δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν η εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

2. το άρθρο 192 παρ. 1 και 8 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) τα οποία ορίζουν ότι «1. Η εκμίσθωση 

ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η  δημοπρασία δεν φέρει 

αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει  αποτέλεσμα, η 

εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους  καθορίζει το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο» και   «8. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η 

εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτισμάτων) με μειωμένο μίσθωμα 

για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το 

σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε 

τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης 

της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η 

μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με σκοπό, πέραν των τουριστικών 

δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, την 

εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης 

φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, καθώς και με σκοπό την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του 

μισθωτή, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 

του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα 

Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, 

δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση 

αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που 

θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται μετά τη λύση ή τη 

λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα 

του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Με απόφασή του ο Υπουργός 

Εσωτερικών δύναται να καθορίζει προσθέτους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων της παρούσας», 

3. το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, 

4. το άρθρο 6 παρ. 17 του Ν. 2160/1993 το οποίο ορίζει ότι «Επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση 

ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην 

εταιρία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2636/1998, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.6 του Ν. 2837/2000, καθώς και ακινήτων που διαχειρίζεται 

η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια, κατά παρέκκλιση των 
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διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή 

δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, 

δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση 

αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Οι παραπάνω διατάξεις του πρώτου και του τρίτου 

εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για μακροχρόνιες μισθώσεις για 

τουριστικούς σκοπούς ακινήτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών 

Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, των Ιερών Μονών και λοιπών Εκκλησιαστικών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των παραπάνω, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της 

Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των Πατριαρχικών 

Μονών στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Πάτμο, καθώς και των Ιδρυμάτων που έχουν 

συσταθεί ή συστήνονται από τα ανωτέρω πρόσωπα. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 

εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)». 

5. την υπ’ αριθμ. 739/2017 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλαμάτας,  

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του 

δημοτικού κτιρίου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», το οποίο βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας επί της 

πεζοδρομημένης οδού Αριστομένους αρ.3 και επί των καθέτων αυτής οδών Πολυβίου και Καπετάν 

Κρομπά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για χρήσεις επιτρεπτές από το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο 

Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ ΑΑΠ/77/03-05-2011,βλ. σελ. 799,7: Χρήσεις Γης) και συμβατές με τον 

χαρακτήρα του διατηρητέου κτιρίου. 

Η εκμίσθωση θα γίνει με τη διενέργεια ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας με φανερή 

προφορική διαδικασία προσφορών η οποία θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή κατά τις κείμενες 

διατάξεις, βάσει των όρων που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περίπτ. ε του 

Ν.3852/2010). 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

     Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 65, 73,  83  &  84 
του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της από 
6-2-2018 εισήγησης του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Δημοτικής 
Περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας κ. Φάβα Γεωργίου, η οποία καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του 
για την εκμίσθωση, κατόπιν διενέργειας ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής 
δημοπρασίας, του δημοτικού κτιρίου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», το οποίο βρίσκεται στη 
Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας επί της πεζοδρομημένης οδού Αριστομένους 3 και 
επί των καθέτων αυτής οδών Πολυβίου και Καπετάν Κρομπά, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί για χρήσεις επιτρεπτές από το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου 
Καλαμάτας και συμβατές με τον χαρακτήρα του διατηρητέου κτιρίου.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος 

  3. Ζόμπολος Χρήστος 

  4. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  5. Μητσέας  Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά   

  8. Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 22 Φεβρουαρίου 2018 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


