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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  392/2006 

 
 
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 36ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Άσκηση ή µη εφέσεως κατά της υπ΄ αρ. 130/2006 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας (τακτική διαδικασία). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. Ν.Υ. 190/6-7-2006 
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ: «Άσκηση ή µη εφέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 130/2006 απόφασης του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Καλαµάτας (τακτική διαδικασία)». 

Ι. Η Ευγενία ∆ηµακοπούλου του Φωτίου άσκησε την από 3/6/2004 αγωγή της µε 
αριθµό κατάθεσης 238/8-6-2004 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας (τακτική 
διαδικασία), η οποία µετ’ αναβολή δικάστηκε την 19/1/2006 και ως αίτηµα είχε την καταβολή 
εκ µέρους του ∆ήµου σε αυτή ποσού 88.000 €. Η απαίτηση αυτή προερχόταν από έγκυρη 
σύµβαση εκχώρησης µε εκχωρητή τον ∆ηµήτριο Καββαδία του Γερασίµου και εκδοχέα την 
Ευγενία ∆ηµακοπούλου του Φωτίου. Η ουσία της διαφοράς είναι η εξής: 

Το φθινόπωρο του 1997 ο ∆ηµήτριος Καββαδίας του Γερασίµου, ο οποίος είναι 
βιοτέχνης κατά το βιοποριστικό επάγγελµα και ασχολείται µε το θέατρο, ως γνωστός 
ερασιτέχνης ηθοποιός στην Καλαµάτα, ζήτησε και έλαβε άτυπα από την ∆ηµοτική Αρχή το 
δυτικό τµήµα του εγκαταλελειµµένου και από τους σεισµούς που έπληξαν την πόλη της 
Καλαµάτας το 1986, κατεστραµµένου κτιρίου του παλαιού στρατοπέδου «Παπαφλέσσα», 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας, επιφανείας και στα δύο επίπεδα 650 τ.µ., προκειµένου µε 
δικά του έξοδα, φροντίδα και εργασία να το διαµορφώσει σε θέατρο. Πράγµατι, το εν λόγω 
κτίριο το διαµόρφωσε σε θέατρο µε όλους τους απαιτούµενους χώρους του, δαπανώντας για 
υλικά και εργασίες κατά τους ισχυρισµούς του 88.000 €, πλην όµως σύµφωνα µε 
πραγµατογνωµοσύνη που διενέργησε ο ∆ήµος Καλαµάτας το ποσό των επισκευών ανήλθε σε 
53.000 € περίπου. Στη συνέχεια, σαν εκπρόσωπος του θεατρικού τµήµατος του σωµατείου «Οι 
φίλοι του θεάτρου» και σε συνεργασία µε το σωµατείο «Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαµάτας η 
ΑΡΜΟΝΙΑ», πέτυχε την σύναψη της 10/9/1998 έγγραφης σύµβασης χρησιδανείου, σύµφωνα 
µε την οποία ο ∆ήµος Καλαµάτας παραχώρησε κατά χρήση το ισόγειο του δυτικού τµήµατος 
στο σωµατείο «Αρµονία», τον δε ανώγειο χώρο στον ∆ηµήτριο Καββαδία για χρονικό διάστηµα 
25 ετών, δηλαδή µέχρι τις 10/9/2023. Ακολούθως, ενώ ο ∆ηµήτριος Καββαδίας ανέβαζε κάθε 
θεατρική περίοδο διαφορετικό θεατρικό έργο, το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου προκειµένου να 
θέσει σε λειτουργία δύο πανεπιστηµιακές σχολές στην Καλαµάτα, ζήτησε από τον ∆ήµο 
Καλαµάτας το παραπάνω κτίριο και έθεσε σε λειτουργία κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003 – 2004 
τις δύο σχολές του στο ανακαινισµένο ανατολικό τµήµα του κτιρίου. Κατά το τέλος του έτους 
2003 το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ωστόσο, ενόψει των επερχόµενων αυξηµένων αναγκών 
του, ζήτησε από τον ∆ήµο Καλαµάτας την παραχώρηση σε αυτό της χρήσης ολόκληρου του 
υπολοίπου δυτικού τµήµατος του κτιρίου. Λόγω της έκτακτης αυτής περίστασης, δηλαδή του 
γεγονότος ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας χρειάστηκε επειγόντως το ακίνητο, όπου στεγαζόταν το 
θέατρο, κάλεσε τον ∆ηµήτριο Καββαδία να αποδώσει σε αυτόν όλο το τµήµα του ακινήτου, το 
οποίο µέχρι τότε χρησιµοποιούσε. Η παράδοση προς τον ∆ήµο έγινε στις 24/1/2004, πλην 
όµως ο ∆ηµήτριος Καββαδίας επιφυλάχθηκε των νοµίµων δικαιωµάτων του έναντι του ∆ήµου 
Καλαµάτας για τις δαπάνες που είχε πραγµατοποιήσει όσον αφορά την γενική επισκευή του 
χώρου και την µετατροπή του σε µία πλήρη και σύγχρονη θεατρική αίθουσα. Έτσι, ασκήθηκε η 
παραπάνω αγωγή από την Ευγενία ∆ηµακοπούλου του Φωτίου, στην οποία νοµίµως και 
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εγκύρως ο ∆ηµήτριος Καββαδίας είχε εκχωρήσει την απαίτησή του σύµφωνα µε τα άρθρα 455 
επ. Α.Κ. 

Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 130/2006 απόφαση του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Καλαµάτας (τακτική διαδικασία), η οποία υποχρεώνει τον ∆ήµο Καλαµάτας να 
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 52.674 €. Σηµειωτέον ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας δια των 
αρµοδίων τεχνικών υπηρεσιών του διενήργησε πραγµατογνωµοσύνη στο εν λόγω κτίριο και 
εκτίµησε το ύψος των δαπανών στο ίδιο ποσό µε την ως άνω απόφαση. 

ΙΙ. Μετά την ενδελεχή µελέτη της εκδοθείσης απόφασης, η γνώµη µας είναι ότι η 
νοµική βάση της απόφασης αλλά και τα πραγµατικά περιστατικά που την συγκροτούν έχουν 
εδραία βάση, αφού βασίζεται στις  διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού, δηλαδή στο 
γεγονός ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας κατέστη πλουσιότερος από την περιουσία του ∆ηµητρίου 
Καββαδία ΓΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ, µε αποτέλεσµα να είναι υποχρεωµένος να 
αποδώσει (ο ∆ήµος Καλαµάτας) την ωφέλεια που αδικαιολογήτως αποκόµισε. ∆ηλαδή αν ο 
∆ήµος προέβαινε σε εργασίες κατασκευής του δυτικού τµήµατος του προπεριγραφέντος 
κτιρίου θα ήταν υποχρεωµένος να δαπανήσει το παραπάνω ποσό. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Κατά την άποψη της νοµικής υπηρεσίας η άσκηση εφέσεως κατά της εν λόγω 
απόφασης θα είναι αλυσιτελής και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σε περίπτωση ασκήσεως 
εφέσεως αυτή θα απορριφθεί από το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο. 

Ο Νοµικός Σύµβουλος 

Αντώνιος Χ. Γιαννακόπουλος» 

 
Ακολουθεί  διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
∆εν συµφέρει το ∆ήµο να ασκήσει έφεση κατά της εν λόγω απόφασης 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας. 

 
Τον συγκεκριµένο χώρο τον είχαν προς χρήση επί 7 χρόνια. Να γίνει 
διαπραγµάτευση προκειµένου ως αντιστάθµισµα της ωφέλειας από τη 

χρήση αυτή να µειωθεί το ποσό που θα καταβληθεί στην ενάγουσα.  

 

Από επαφή που είχαµε ήδη µαζί της, παραιτείται από τους νόµιµους τόκους 
που σύµφωνα µε την απόφαση του Πρωτοδικείου υποχρεούται να της 

καταβάλει ο ∆ήµος.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις ,  
 

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

Ι. Εγκρίνει την µη άσκηση εφέσεως κατά της υπ΄ αριθµ. 130/2006 αποφάσεως του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας (τακτική διαδικασία), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής,  εγκρίνοντας παράλληλα και: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ:  
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Α)  την καταβολή από το ∆ήµο Καλαµάτας στην ενάγουσα Ευγενία ∆ηµακοπούλου 
του Φωτίου, του ποσού των πενήντα δύο χιλιάδων και εξακοσίων εβδοµήντα 
τεσσάρων ευρώ (52.674,00 €). Οι νόµιµοι τόκοι επί του ποσού αυτού δεν 
καταβάλλονται µετά την παραίτηση του δικαιώµατος αυτού από την ενάγουσα, 
σύµφωνα µε την από 23/8/2006 υπεύθυνη δήλωσή της, η οποία υπογράφεται 
από τον ∆ηµήτριο Καββαδία του Γερασίµου και της Ζαφειρούλας, δυνάµει του 
υπ΄ αριθµ. 8764/05 πληρεξουσίου. Τα εν λόγω έγγραφα επισυνάπτονται της 
παρούσης απόφασης. 

 
Β) την πληρωµή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας ποσού εννιακοσίων ευρώ 

(900,00 €)      
 

 
ΙΙ.  Εγκρίνει την τροποποίηση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, 

ως εξής: 
 

1. Μειώνει τον Κ.Α. 20.7311.02 «∆απάνες φόρτωσης µεταφοράς και 
εναπόθεσης στη ¨Μαραθόλακα¨ των αδρανών υλικών της ΜΟΛΑΚ» κατά 
σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ  (45.000,00 €). 

2. Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση του ποσού των 45.000,00 € στο 
αποθεµατικό. 

3. Από το ενισχυόµενο αποθεµατικό µεταφέρει και γράφει πίστωση ποσού 
45.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6492 «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων»   

 ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
Η παραπάνω τροποποίηση του δηµοτικού προϋπολογισµού δεν επιφέρει καµία 
µεταβολή στο αποθεµατικό. 

 
 
ΙΙΙ. Ψηφίζει την παραπάνω αναφερόµενη πίστωση των 45.000,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6492 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, σύµφωνα και 
µε την 277/2005 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

 
 
ΙV. Εγκρίνει τη διάθεση  των πιστώσεων: 
 

α) ποσού πενήντα δύο χιλιάδων και εξακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ 
(52.674,00 €)  για την καταβολή του ποσού αυτού στην ενάγουσα Ευγενία 
∆ηµακοπούλου του Φωτίου του και 

β) ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €) για την πληρωµή των δικαστικών  
εξόδων της ενάγουσας, 

σε βάρος του  Κ.Α. 00.6492 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006. 
 
 
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 
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  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  
  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, 31 Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 


