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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   110/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 30η Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 12η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 26-03-2009 

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, 4)  Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

 

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 : 

Διορισμός νομικών συμπαραστατών  για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας – 
Άσκηση  ένδικων μέσων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6847/27-3-2009 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης αίτησης – ένδικου βοηθήματος για την διόρθωση 

ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής. 
 

Ύστερα από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου 

Καλαμάτας και ειδικότερα το γνωστό ως Ανατολικό Εμπορικό Κέντρο (πρώην στρατόπεδο 

Παπαφλέσσα), επιφανείας περίπου 80 στρεμμάτων, με ΚΑΕΚ 36088 1146002/0/0 

εμφαίνεται στα σχετικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας ως ανήκον σε 

«άγνωστο ιδιοκτήτη». 

Παρίσταται επομένως αναγκαία η άσκηση του κατάλληλου κατά νόμο βοηθήματος 

για την αναγνώριση του δικαιώματος κυριότητας του Δήμου Καλαμάτας επί του ανωτέρω 

ακινήτου, ήτοι επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 36088 1146002/0/0, το οποίο εμφαίνεται 

ανακριβώς στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμάτας ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και τη 

διόρθωση της σχετικής ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής και ειδικότερα : 

α. Η υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος ενώπιον του 

Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας ή/και  

β. Η άσκηση ένδικου βοηθήματος (αίτησης) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Καλαμάτας (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας). 

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης 

των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων. 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος)» 

Η Δημαρχιακή 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 την υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος ενώπιον του 
Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας και την άσκηση ενδίκου βοηθήματος 
(αίτησης) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία 
εκουσίας δικαιοδοσίας), για την αναγνώριση του δικαιώματος κυριότητας του 
Δήμου επί ακινήτου επιφανείας περίπου 80 στρεμμάτων με ΚΑΕΚ 36088 
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1146002/0/0 στο Ανατολικό Εμπορικό Κέντρο, (πρώην στρατόπεδο 
Παπαφλέσσα) το οποίο εμφαίνεται στα σχετικά βιβλία του Κτηματολογικού 
Γραφείου Καλαμάτας ως ανήκον σε «άγνωστο ιδιοκτήτη». 

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
                                                
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


