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ΑΠΟΦΑΣΗ   468/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 49/14-12-2007 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και  Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Απολογισµός των απαιτούµενων δαπανών για την πληρωµή δαπανών στο 
κτηµατολόγιο για µεταγραφές – ανταλλαγές οικοπέδων και έκδοση 

κτηµατολογικών διαγραµµάτων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29148/14-12-
2007 εισήγηση του τµήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού & εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
Θέµα :   “Απολογισµός των απαιτούµενων δαπανών για την πληρωµή δαπανών στο 
κτηµατολόγιο για µεταγραφές – ανταλλαγές οικοπέδων και έκδοση κτηµατολογικών 
διαγραµµάτων.   
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ  
ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΑΡ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έκδοση 
κτηµατολογικού 
φύλλου αρ. πρωτ. 
7071/26-9-07 ΚΑΕΚ 
36088ΕΚ00198 

ΚΑΝΝΑ ΡΑΝΙΑ 
αγωγή  Μπαλαλά 
Χρήστου 25983/26-9-2007 

             
14,00                       

2. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έκδοση 
κτηµατολογικού 
φύλλου αρ. 
πρωτ.6323 
&6324/298/07 
ΚΑΕΚ 36088304700, 
360882970003, 
360883819015, 
360883676004 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ  
 καταχώρηση των υπ’ 
αριθµ 6/2005 & 
9/2005µεµονωµένων 
πράξεων εφαρµογής  24970/29/8/2007 80,00 

3. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έκδοση 
κτηµατολογικού 
φύλλου αρ. 
πρωτ.6605/7-9-07 
ΚΑΕΚ 
36088ΕΚ00334 

ΒΕΖΥΡΕΑ ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ 
∆ιασφάλιση 
καταργούµενου 
Κοινόχρηστου χώρου 
 25304/7/9/2007 15,00 

4. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Καταχώρηση 
αγωγής κατά Ελλ. 
∆ηµοσίου σύµφωνα 
µε το αρ. 
2ν.2664/98 ΚΑΕΚ 
36088ΕΚ00334 

ΒΕΖΥΡΕΑ ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ 
Εγγραπτέα πράξη µε 
αρ. 308/21-9-2007 25896/24-9-2007 14,00 

 
 

5. 

 
 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έκδοση πισ/κου 
µεταγραφής 
&κτηµατολογικού 
φύλλου αρ. 
πρωτ.1316/22-10-
07&7722/22-10-07 
ΚΑΕΚ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 
Ενηµέρωση 
Κτηµατολογίου 
Σύµφωνα µε την µε 
αρ. 6/2005 
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360882619002           µεµονωµένη πράξη 
εφαρµογής 

26946/22-10-
2007 

 
25,00 

6. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έκδοση 
κτηµατολογικού  
φύλλου & 
διαγράµµατος αρ. 
πρωτ.7332,7333/26-
9-07 ΚΑΕΚ 
360082612001 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Αναγνώριση 
κυριότητας του 
∆ήµου Καλαµάτας 26365/5-10-2007 50,00 

7. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έκδοση 
κτηµατολογικού 
φύλλου & 
∆ιαγράµµατος αρ. 
πρωτ 7711/19-10-
07 ΚΑΕΚ 
360082974005 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Αποδοχή κληρονοµιάς 
από το ∆ήµο 
Καλαµάτας 

26923/19-10-
2007 20,00 

      
   ΣΥΝΟΛΟ  218,00 

 
Σας αποστέλλουµε τον απολογισµό των δαπανών που πληρώθηκαν από το υπ’αριθµ. 

1492/2007 ένταλµα προπληρωµής συνολικής αξίας € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 40.6111  
δαπάνης του ∆ηµ. Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2007 . 

                                                     
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το ποσό που αποδίδεται βάσει των προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών ανέρχεται στο ποσό των 218,00 € το οποίο υπολείπεται αυτού που δόθηκε 
στον υπόλογο βάσει του εντάλµατος προπληρωµής κατά  2782,00 € τα οποία και 
επιστρέφονται από τον υπόλογο των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο ∆ηµοτικό 
Ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας . 
 
  
Ο υπόλογος τακτικός υπάλληλος                   
των ενταλµάτων προπληρωµής                
 
Παγάνης Ηλίας 
 

 
 

Η ∆ηµαρχιακή 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 
 
 
Εγκρίνει τον απολογισµό των δαπανών ύψους διακοσίων δεκαοκτώ ευρώ 
(218,00 €), που αφορούν πληρωµές στο κτηµατολόγιο για µεταγραφές – 
ανταλλαγές οικοπέδων και έκδοση κτηµατολογικών διαγραµµάτων του ∆ήµου 
Καλαµάτας, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 162/2007 προηγούµενη απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  Το παραπάνω ποσό των 218,00 € υπολείπεται αυτού 
που δόθηκε στον υπόλογο βάσει των ενταλµάτων πληρωµής κατά  2.782,00 € τα 
οποία και επιστρέφονται από τον υπόλογο των χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής στην ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης  

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 17 Ιανουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


