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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  173/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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 Κων/νος, 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
της που το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 98/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 10818/7-5-2009 εισήγηση του 
Γραφείου Νοµικών Συµβούλων του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθµ. 098/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Καλαµάτας» 

Εισήγηση 

Με την υπ’ αριθµ. 098/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας αποφάσισε οµόφωνα ότι: 
«Ι. Αποδέχεται το δικαίωµα χρήσης που παραχωρεί στο ∆ήµο Καλαµάτας η Ιερά Μονή 
Βελανιδιάς, επί σχέσει χρησιδανείου, ακινήτου- αγροτεµαχίου της στη θέση «Βελανιδιά» του 
δηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Kαλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας, επιφανείας σύµφωνα µε 
επιµέτρηση  που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας 17.717,72 τ.µ.  ή όση 
τυχόν έκταση µικρότερη ή µεγαλύτερη βρεθεί να έχει ύστερα από άλλη επιµέτρησή του, 
εµφαινοµένου περιµετρικά µε τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-…-Α16-Α17 στο από µηνός Μαΐου 2008 
τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Καλαµάτας…». 
Επειδή, προφανώς εκ παραδροµής, στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα και δη στο τµήµα αυτού 
όπου αναφέρονται τα απεικονιζόµενα τµήµατα, έχουν αναγραφεί ανακριβώς οι κορυφές του 
προς παραχώρηση ακινήτου της Ιεράς Μονής Βελανιδιάς ως ανωτέρω αντί του ορθού Α5-
Α6…Α16-Α17-Β1-Β2..Β25-Β26-Α5.  
Επειδή, το τοπογραφικό διάγραµµα, κατά το τµήµα του αυτό, πλέον, αναγράφει ορθώς, ως 
προς τις κορυφές του, το προς παραχώρηση ακίνητο-αγροτεµάχιο. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Να λάβει χώρα ορθή επανάληψη της υπ’ αριθµ. 098/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας ως ακολούθως: 
«Ι. Αποδέχεται το δικαίωµα χρήσης που παραχωρεί στο ∆ήµο Καλαµάτας η Ιερά Μονή 
Βελανιδιάς, επί σχέσει χρησιδανείου, ακινήτου- αγροτεµαχίου της στη θέση «Βελανιδιά» του 
δηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Kαλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας, επιφανείας σύµφωνα µε 
επιµέτρηση  που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας 17.717,72 τ.µ.  ή όση 
τυχόν έκταση µικρότερη ή µεγαλύτερη βρεθεί να έχει ύστερα από άλλη επιµέτρησή του, 
εµφαινοµένου περιµετρικά µε τα στοιχεία Α5-Α6…Α16-Α17-Β1-Β2..Β25-Β26-Α5 στο από µηνός 
Μαΐου 2008 τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καλαµάτας…». 
Συνηµµένα: 
1) η υπ’ αριθµ. 098/2009 απόφαση του ∆.Σ. Καλαµάτας  
2) το αρχικό (ανακριβές) τοπογραφικό  
3) το ορθά αναγράφον τα στοιχεία του ακινήτου τοπογραφικό 

 

Η  ΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Αθανασία ∆. ∆ηµοπούλου  

∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθµ. 98/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά στην αποδοχή χρησιδανείου έκτασης στη θέση 
¨Βελανιδιά¨ και στην εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή σχετικού 
συµβολαίου, µε την σωστή αναγραφή των κορυφών του προς παραχώρηση 
ακινήτου της Ιεράς Μονής Βελανιδιάς στο ∆ήµο Καλαµάτας οι οποίες εκ 
παραδροµής είχαν αναγραφεί λανθασµένα. 
 
Έτσι το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθµ. 98/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας επαναδιατυπώνεται στο σύνολό του ως εξής:  
 
Ι.  Αποδέχεται το δικαίωµα χρήσης που παραχωρεί στο ∆ήµο Καλαµάτας η Ιερά 

Μονή Βελανιδιάς, επί σχέσει χρησιδανείου, ακινήτου- αγροτεµαχίου της στη 
θέση «Βελανιδιά» του δηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Kαλαµάτας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, επιφανείας σύµφωνα µε επιµέτρηση  που έγινε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας 17.717,72 τ.µ.  ή όση τυχόν έκταση µικρότερη 
ή µεγαλύτερη βρεθεί να έχει ύστερα από άλλη επιµέτρησή του, εµφαινοµένου 
περιµετρικά µε τα στοιχεία Α5-Α6…Α16-Α17-Β1-Β2..Β25-Β26-Α5 στο από µηνός 
Μαΐου 2008 τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο έχει συνταχθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, για χρονικό διάστηµα ενενήντα εννέα (99) 
ετών, αρχόµενο από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  

Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης γίνεται χωρίς αντάλλαγµα για το άνω 
χρονικό διάστηµα, µε την προϋπόθεση ότι ο χρησάµενος υποχρεούται να 
αποδώσει στο χρήστη  το παραχωρούµενο ακίνητο – αγροτεµάχιο µετά τη λήξη 
της συµβάσεως.  

Οι λειτουργίες που θα αναπτυχθούν στο ως άνω περιγραφόµενο και 
παραχωρούµενο κατά χρήση ακίνητο αφορούν στην κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων κ.λ.π. επί τω τέλει εγκατάστασης και λειτουργίας εντός αυτού 
του Σωµατείου µε την επωνυµία «Αθλητικός Σκοπευτικός Όµιλος Καλαµάτας», 
επιτρέπεται δε στο χρησάµενο ∆ήµο Καλαµάτας να παραχωρήσει περαιτέρω τη 
χρήση του παραχωρούµενου ακινήτου – αγροτεµαχίου στο άνω Σωµατείο. 

         
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος Καλαµάτας για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω.     

 

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. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
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 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Ράλλης Γεώργιος  

 23. Σπίνος Γεώργιος  

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 25. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 15 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


