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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  387/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 31ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απευθείας αγορά ιδιοκτησίας Ιωσηφίδη Κων/νου κλπ στο Ο.Τ. 554-β. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην εισήγηση του ∆/ντή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθµ. 635/2000 απόφασης ∆.Σ. σχετικά µε την απευθείας 
αγορά καθολικά ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας Ιωσηφίδη Κων/νου στο Ο.Τ. 554-β. 
 
Εισηγούµεθα την επικαιροποίηση της παραπάνω απόφασης ∆.Σ. για την απ΄ ευθείας αγορά της 
καθολικά ρυµοτούµενης ιδιοκτησίας Ιωσηφίδη Κων/νου στο Ο.Τ. 554-β, νοτίως του 
Σιδηροδροµικού Σταθµού στο Νησάκι, αντί της τιµής του ιδίου ποσού που αναφέρεται στην 
παραπάνω απόφαση, δηλαδή 18.879.500 δρχ. ήτοι 55.405,72 ευρώ. 

Σύµφωνα µε το σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα, η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου αυτού 
ανέρχεται σε 377,78 τ.µ. εκ των οποίων το τµήµα  µε στοιχεία (Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α) 
επιφανείας 372,01 τ.µ. ρυµοτοµείται, το δε υπόλοιπο τµήµα του οικοπέδου αυτού το οποίο 
εµφανίζεται µε στοιχεία (Θ-Ι-Κ-Λ-Θ) επιφανείας 5,77 τ.µ.  θα προσκυρωθεί στην όµορη 
ιδιοκτησία κληρονόµων Γεωργίου Μουστάκα. 

Σηµειώνεται ότι η αντικειµενική αξία του ανωτέρω ακινήτου το 2000 ήταν 37.759.000 δρχ. η 
σηµερινή του δε αξία είναι πολλαπλάσια καθότι οι αντικειµενικές αξίες έχουν αυξηθεί κατά τα 
έτη 2001 και 2006. 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ιδιοκτήτες του συγκεκριµένου ακινήτου εκτός από 
τον κ. Κων/νο Ιωσηφίδη είναι και οι κ.κ. Χαράλαµπος Ιωσηφίδης, Σίµος Ιωσηφίδης, Αθανάσιος 
Ιωσηφίδης, Ελένης Ιωσηφίδη – Μεφσούτ και Σταυρούλας Ιωσηφίδη. Ο κ. Κων/νος Ιωσηφίδης 
ο οποίος κατέχει το 50/100 της ιδιοκτησίας, είναι πληρεξούσιος και των υπόλοιπων πέντε (5) 
ιδιοκτητών και µε υπεύθυνη δήλωσή του που επισυνάπτεται, δηλώνει ότι αποδέχονται να τους 
καταβληθεί το συνολικό τίµηµα των 55.405,72 €, δηλαδή στο ήµισυ της αξίας του ακινήτου 
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στην υπ΄ 635/2000 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
παραπάνω αναφερόµενα,  τις διατάξεις των άρθρων 248 και 252 του ∆.Κ.Κ. και την 
ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης από όλους τους παρόντες  δηµοτικούς συµβούλους, δηλαδή µε 
πλειοψηφία µεγαλύτερη των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Επαναβεβαιώνει την υπ’ αριθ. 635/2000 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τροποποιώντας την ως προς τα ονόµατα των ιδιοκτητών και ως προς 
την ακριβή αποτύπωση του αγοραζόµενου ακινήτου, και συγκεκριµένα: 

Ι. Εγκρίνει την απευθείας αγορά από το ∆ήµο Καλαµάτας του ακινήτου επιφανείας 
377,78 τ.µ. ιδιοκτησίας  των κ.κ. Κων/νου Ιωσηφίδη, Χαράλαµπου Ιωσηφίδη, 
Σίµου Ιωσηφίδη, Αθανασίου Ιωσηφίδη, Ελένης Ιωσηφίδη – Μεφσούτ και 
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Σταυρούλας Ιωσηφίδη το οποίο έχει δεσµευθεί από το Γ.Π.Σ. για την διάνοιξη 
τµήµατος της οδού Ψαρών στο Ο.Τ. 554-β, αντί τιµήµατος πενήντα πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών (55.405,72 €) ή 
18.879.500 δρχ. (όπως αυτό ορίσθηκε µε το υπ` αριθ. 8/2000 πρακτικό της 
επιτροπής εκτίµησης ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Το αγοραζόµενο ακίνητο αποτελεί  το µοναδικό δεσµευµένο από το ΓΠΣ στην 
συγκεκριµένη περιοχή για την εκπλήρωση δηµοτικού σκοπού δηλ. για την 
διάνοιξη τµήµατος της οδού Ψαρών, στο Ο.Τ. 554-β. Για το σκοπό αυτό θα 
διατεθεί το τµήµα του οικοπέδου µε στοιχεία (Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α) 
επιφανείας 372,01 τ.µ., το δε υπόλοιπο τµήµα του οικοπέδου αυτού το οποίο 
εµφανίζεται µε στοιχεία (Θ-Ι-Κ-Λ-Θ) επιφανείας 5,77 τ.µ.  θα προσκυρωθεί στην 
όµορη ιδιοκτησία κληρονόµων Γεωργίου Μουστάκα. 

Για τον ίδιο λόγο θεωρείται επωφελής για το ∆ήµο η απευθείας αγορά του για την 
εκπλήρωση του περιγραφόµενου ανωτέρω κοινωνικού δηµοτικού σκοπού.  

 
ΙΙ. Η διάθεση του παραπάνω ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πέντε 

ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών (55.405,72 €),  θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 
40.7111.01 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού ο οποίος κωδικός για το 
συγκεκριµένο σκοπό θα ενισχυθεί σε  επόµενη τροποποίηση του 
προϋπολογισµού.  

ΙΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, για την καταβολή των 
συµβολαιογραφικών κ.λ.π. εξόδων τα οποία θα βαρύνουν το ∆ήµο Καλαµάτας, 
σύµφωνα µε το νόµο. 

IV. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
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  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 4 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


