
Συνεδρίαση : 8/2007                                 Τετάρτη  28 / 2 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  228/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  8/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  228/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 7/23-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) 
Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου 
Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος,  25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

(Από τη συνεδρίαση, µε την ολοκλήρωση της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι και των τριών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας που αρχικά 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, διαµαρτυρόµενοι διότι παρά την επισήµανσή τους ότι οι 
φάκελοι των υπ΄ αριθµ. 1, 2, 3, και 4 θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν ήταν έγκαιρα 
ενηµερωµένοι, δεν έγινε αποδεκτό αίτηµά τους  για αναβολή της συζήτησης των εν λόγω 
θεµάτων.) 

   

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εξουσιοδότηση κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου και τις 
περαιτέρω νόµιµες ενέργειες όσον αφορά στην αγορά ρυµοτοµούµενων τµηµάτων 

ακινήτου ιδιοκτησίας Πιερακέα για τη διαπλάτυνση τµήµατος οδού Ηρώων.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος αναφέρει ότι µε τις υπ΄ αριθµ. 290/2005 και 
562/2006 προηγούµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αγορά δύο 
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων ακινήτου ιδιοκτησίας Πιερακέα για τη διαπλάτυνση τµήµατος της 
οδού Ηρώων. Μεταξύ των άλλων εξουσιοδοτήθηκε ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή του 
σχετικού συµβολαίου και για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
Επειδή κατά το έτος 2006 ∆ήµαρχος Καλαµάτας ήταν ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, θα πρέπει 
η παραπάνω απόφαση να συµπληρωθεί µε το όνοµα του νυν ∆ηµάρχου Καλαµάτας, 
Παναγιώτη Ε. Νίκα. Η συµπλήρωση αυτή ζητείται από τους συµβολαιογράφους ως απαραίτητο 
τυπικό στοιχείο για τη σύνταξη των συµβολαίων. 
 
 
Ακολούθως το λόγω παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Να ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι τις προσεχείς ηµέρες, µε την υπογραφή του 
συµβολαίου, θα διανοίξουµε την Ηρώων στη συµβολή της µε την Ναυαρίνου. 

Αυτό θα δώσει κάποιες σηµαντικές δυνατότητες ώστε να κάνουµε µια νέα προσέγγιση του 
ζητήµατος της κυκλοφορίας της Ναυαρίνου το καλοκαίρι που έρχεται σε συνδυασµό µε τη 
διάνοιξη της Μεγ. Αλεξάνδρου. Υπάρχουν τα χρήµατα, ορίστηκαν ο δικηγόρος και ο 
συµβολαιογράφος, τις προσεχείς ηµέρες θα υπογραφούν τα συµβόλαια και θα πάει η 
µπουλντόζα και θα κάνει διάνοιξη του δρόµου. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα και τις υπ΄ αριθµ. 
290/2005 & 562/2006 προηγούµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Συµπληρώνει την υπ΄ αριθµ. 562/2006 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορά στην απευθείας αγορά από το ∆ήµο Καλαµάτας των δύο 
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων της ιδιοκτησίας κληρονόµων Πιερακέα Χρήστου που 
βρίσκεται στην οδό Ηρώων στην Ανατολική Παραλία, στο Ο.Τ. 57Α, µεταξύ Κρήτης 
και Ναυαρίνου, ως προς την παράγραφο (VΙ) του αποφασιστικού µέρους αυτής το 
οποίο διαµορφώνεται ως εξής: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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V. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ν. Νίκα για την υπογραφή 
του σχετικού συµβολαίου και τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 562/2006 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος 

 13. Οικονοµάκου Μαρία  

 14. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 15. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 15 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 


