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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   47/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   406/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28 στην 47η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-12-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, οικοπέδου, για τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 17-12-2009 αίτηση των 
Πουλαρίκα Κωνσταντίνου του Αλεξίου και Πουλαρίκα Παρασκευής του Φιλίππου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

 

Προς 
Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο Καλαμάτας 

                                17 - 12 - 2009 

 

 
Οι Πουλαρίκας Κωνσταντίνος Αλεξίου και Πουλαρίκα Παρασκευή Φιλίππου – έχοντας την 

ιδιοκτησία κατά 50% ενός οικοπέδου στην οδό Αλκιβιάδου 8, εκτάσεως 350 τ. μέτρων – το 

οποίο παραχωρούμε στον Δήμο προς δημιουργία Δημοτικού πάρκινγκ, αορίστου χρόνου,  

και χωρίς καμία χρηματική αμοιβή. Εάν κάποτε το χρειαστούμε και με χρόνο παραδόσεως 2 

έως 3 μήνες το μεσημβρινό μέρος θα πρέπει να ξαναφραχτεί όπως ήταν με πασσάλους 

σιδερένιους μέσα σε τσιμέντο και το ανάλογο πλέγμα και στο απάνω μέρος δύο σειρές 

συρματόπλεγμα και στο ανατολικό μέρος που ήταν το ρολό με τις τσιμεντένιες κολώνες να 

γίνει μία πόρτα που θα κανονίσουν οι τεχνικοί του Δήμου. 

 
Υ. Γ. 
Εάν δημοσιευθεί στον τύπο η περίπτωσις 
της δημιουργίας πάρκινγκ και λοιπά 
παρακαλώ να μην αναφερθεί το όνομά μας. 

Με εκτίμηση 
Πουλαρίκας (υπογραφή) 

Π. Πουλαρίκα (υπογραφή) 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της το 
παραπάνω αίτημα, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Εγκρίνει την αποδοχή της χρήσης επ’ αόριστο χρόνο, οικοπέδου 350 τ.μ. επί 
της οδού Αλκιβιάδου 8, ιδιοκτησίας κατά 50% των Πουλαρίκα 
Κωνσταντίνου του Αλεξίου και Πουλαρίκα Παρασκευής του Φιλίππου, 
προκειμένου αυτό να γίνει δημοτικός χώρος στάθμευσης και να καλύψει 
μέρος των αναγκών της πόλης, χωρίς χρηματική αμοιβή στους ιδιοκτήτες.   
 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ιδιοκτήτες το χρειαστούν θα πρέπει να 
αποδοθεί σε αυτούς, εντός δύο (2) έως τριών (3) μηνών, και σύμφωνα με 
όσα αναλυτικά αιτούνται οι ιδιοκτήτες και είναι καταγεγραμμένα στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 



Συνεδρίαση :  47/2009 Δευτέρα 21/12/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   406/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να στείλει ευχαριστήρια επιστολή στους εν 

λόγω ιδιοκτήτες για την προσφορά τους στην πόλη της Καλαμάτας. 
  
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 Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  30  Δεκεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


