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ΑΠΟΦΑΣΗ   064/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 8η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 19-02-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Κουρκουτάς Γεώργιος 
και 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κουρκουτά Γεώργιο.  
 
 
 
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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

 Έγκριση ή μη ασκήσεως εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 504/2008 απόφασης του 
Μον. Πρωτοδικείου Καλαμάτας (εκουσία διαδικασία). 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3600/17-2-2009 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα : Έγκριση ή μη ασκήσεως εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 504/2008 απόφασης  

του Μον. Πρωτοδικείου Καλαμάτας (εκουσία διαδικασία) 
 
Η Μαρία Λάμπρου άσκησε την από 23-9-2007 προσφυγή-αίτησή της ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (και) κατά του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία 
ζητούσε να ακυρωθεί, εξαφανιστεί και ανατραπεί η 149/15-7-2007 απόφαση του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος» Κτηματολογικό Γραφείο 
Καλαμάτας, με την οποία απορρίφθηκε η από 6-9-2006 αίτησή της, ώστε να 
προσδιοριστούν τα όρια του οικοπέδου της με ΚΑΕΚ 36088 3114010/0/0 σύμφωνα με την 
κατατεθείσα στο Κτηματολόγιο Γραφείο Καλαμάτας αίτησή της και  το από Φεβρουάριο 
2006 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γ. Μπουγά. Συζητήσεως γενομένης 
επ’ αυτής την 18η-9-2008, ο Δήμος Καλαμάτας κατέθεσε το υπ’ αρ. πρωτ. 10991/1172/23-
5-2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο συμφωνεί στην αιτουμένη διόρθωση. 

 
Επ’ αυτής (προσφυγής-αίτησης) εξεδόθη η υπ’ αρ. 504/2008 απόφαση του Μον. 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία έκανε δεκτή την ένδικη προσφυγή-αίτηση και διέταξε τη 
διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών του ακινήτου με 
ΚΑΕΚ 36088 3114010/0/0. 

 
Κατόπιν αυτού, εισηγούμαι να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αρ. 504/2008 απόφασης του 
Μον. Πρωτοδικείου Καλαμάτας (εκουσία διαδικασία) και να καταργηθεί η δίκη. 
  

Συνημμένα: 

 1) η υπ’ αριθμ.  504/ 2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας  
2) το υπ’  αρ. πρωτ. 10991/1172/23-5-2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Η  ΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Αθανασία Δ. Δημοπούλου  

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω»  

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
103 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την μη άσκηση εφέσεως κατά της υπ’  αριθμ. 504/2008 απόφασης  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (εκουσία δικαιοδοσία) και εισηγείται στο 
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Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση της δίκης μεταξύ της κας Μαρίας Λάμπρου 
και του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής.   
 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


