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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  480/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 28η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 30-10-2009 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) 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 (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 477 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος. 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
 
 
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 Πρoεδρεύοντα για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί των πρακτικών της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας σχετικών µε την 
αγορά ρυµοτοµούµενων ακινήτων για τη διάνοιξη των οδών Τριών Ναυάρχων – Χίου – 

Ιερολοχιτών. 

Με την υπ’ αριθµ. 423/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η απευθείας 
αγορά από το ∆ήµο Καλαµάτας των ιδανικών µεριδίων της κας Σταµατελοπούλου – 
Παπαχρήστου Αγγελικής που αντιπροσωπεύουν συνολική έκταση 319,65 µ2 και αφορούν σε 
ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες, αντί του ποσού των ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00 €), 
για τη διάνοιξη τµηµάτων των οδών Τριών Ναυάρχων – Χίου και Ιερολοχιτών του 
εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλης Καλαµάτας. 
 
Η απόφαση αυτή στάλθηκε στη ∆ιεύθυνση Τοπ. Αυτ/σης & ∆ιοίκησης Ν. Μεσσηνίας η οποία 
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο νοµιµότητας αυτής, ζήτησε µε το υπ’ αριθ. 14237/30-10-
2009 έγγραφό της τα πρακτικά της επιτροπής εκτίµησης των σχετικών ακινήτων. 
 
Τα µε αριθµ. πρωτ. 25957/4-11-09, 25956/4-11-09, 25958/4-11-09 και 25960/4-11-09 υπ΄ 
αριθµ. 6/2009, 7/2009, 8/2009 και 9/2009 Πρακτικά Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του 
∆ήµου Καλαµάτας αντίστοιχα, που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχουν 
αναλυτικά ως εξής: 
 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας 

 

ΑΡΙΘΜ.6/2009 
 
                  Σήµερα  στις 2-11-2009  ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα 11.00 π.µ.  στην Καλαµάτα στο 
γραφείο του ∆/ντή της Τ.Υ  συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίµησης   Ακινήτων του  ∆ήµου η οποία    
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4726/27-2-07  απόφαση του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κατόπιν 
της υπ’ αριθµ. 58/07  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Καλαµάτας     αποτελουµένη από 
τους κ.κ.1) Θεοφάνη Κλείδωνα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο , ως πρόεδρο, 2) Λαγανάκο Γεώργιο, 
Αντιδήµαρχο  και Βασ. Τζαµουράνη ως τακτικά µέλη. 
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα τρία παραπάνω τακτικά µέλη της Επιτροπής. 

  
     Ο πρόεδρος της Επιτροπής  εισηγήθηκε το θέµα της συνεδρίασης  που  είναι η εκτίµηση 
αξίας ιδανικού µεριδίου  ρυµοτοµούµενου ακινήτου ιδιοκτησίας Αγγελικής  συζ. Παπαχρήστου  
∆ηµητρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ιερολοχιτών – Χίου και Τριών Ναυάρχων στην 
περιοχή Νησάκι, για την απ’ ευθείας αγορά του µε σκοπό την διευκόλυνση της διάνοιξης και 
διαµόρφωσης των παραπάνω οδών. 
Το ποσοστό του ιδανικού µεριδίου είναι το παρακάτω: 
 Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικο 1 
Περιγραφή: (11 -77- 15- 81- 18- 58- 80- 73- 53- 17- 76- 9- 11) συνολικής επιφανείας 575,33 
τ.µ. 

Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπουλου-Καισαρη Μαρια  µε ποσοστ. συνιδ. 25% 
                  β) Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική µε ποσοστό    συνιδιοκτησίας 
25% 

γ) κληρονόµοι Αλεξάνδρου Σταµατελοπούλου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% 
      τίτλος: 14062/14-7-1990 συµβολαιογράφου Καλαµάτας Γεωργίου Μουζάκη  
Να εκτιµηθεί η αξία του 25% * 575,33τ.µ=143,83 τ.µ που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια 
που ανήκουν στην Αγγελική συζ. Παπαχρήστου ∆ηµητρίου 
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Για το παραπάνω ιδανικό µερίδιο η ιδιοκτήτρια ζητά το ποσόν των 33.502,66€ 
 Η επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη : 
 
1. τους όρους δόµησης της περιοχής  και ιδιαίτερα  τον συντελεστή δόµησης, που είναι 1,80 
και ποσοστό κάλυψης 70% 
2. την αντικειµενική αξία του οικοπέδου  που είναι 729,27€. 
3. Τις εµπορικές  αξίες αγοράς που κυµαίνονται από 800 € και άνω 
Εισηγούµεθα ότι  το ποσόν των 33.502,66 €, που   ζητά η    ιδιοκτήτρια, είναι συµφέρον για το 
∆ήµο       (ήτοι  33.502,66 €/143,83µ2 = 232,93 €/µ2) γιατί η τιµή που αντιστοιχεί ανά µ2 είναι 
πολύ µικρότερη της αντικειµενικής αξίας.  
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Θεοφάνης Κλείδωνας   1.  Γεώργιος Λαγανάκος 
                                                                       2. Βασ. Τζαµουράνης 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας 

 

ΑΡΙΘΜ.7/2009 
  
                 Σήµερα  στις 2-11-2009  ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα 11.00 π.µ.  στην Καλαµάτα στο 
γραφείο του ∆/ντή της Τ.Υ  συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίµησης   Ακινήτων του  ∆ήµου η οποία    
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4726/27-2-07  απόφαση του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κατόπιν 
της υπ’ αριθµ. 58/07  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Καλαµάτας     αποτελουµένη από 
τους κ.κ.1) Θεοφάνη Κλείδωνα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο , ως πρόεδρο, 2) Λαγανάκο Γεώργιο, 
Αντιδήµαρχο  και Βασ. Τζαµουράνη ως τακτικά µέλη. 
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα τρία παραπάνω τακτικά µέλη της Επιτροπής. 

  
     Ο πρόεδρος της Επιτροπής  εισηγήθηκε το θέµα της συνεδρίασης  που  είναι η εκτίµηση 
αξίας ιδανικού µεριδίου  ρυµοτοµούµενου ακινήτου ιδιοκτησίας Αγγελικής  συζ. Παπαχρήστου  
∆ηµητρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ιερολοχιτών – Χίου και Τριών Ναυάρχων στην 
περιοχή Νησάκι, για την απ’ ευθείας αγορά του µε σκοπό την διευκόλυνση της διάνοιξης και 
διαµόρφωσης των παραπάνω οδών. 
Το ποσοστό του ιδανικού µεριδίου είναι το παρακάτω 
 Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικο 2 
Περιγραφή: (17 -53- 73- 80- 58- 18- 36- 35- 34- 33- 32- 63-27’- 27’’- 27- 28- 29- 19- 30- 50- 
37- 17) συνολικής επιφανείας 1051, 38 τ.µ. 

Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 
7,142% 

β) λοιποί κληρονόµοι Γεωργίου Σταµατελοπούλου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 
92,858% 

       τίτλος: 2913/7-5-2003 συµβολαιογράφου Καλαµάτας Αναστασίας Ζέρβα  
Να εκτιµηθεί η αξία των 7,142 % * 1051,35τ.µ=75,08  τ.µ που αναλογούν στα ιδανικά 
µερίδια που ανήκουν στην Αγγελική συζ. Παπαχρήστου ∆ηµητρίου. 
Για το παραπάνω ιδανικό µερίδιο η ιδιοκτήτρια ζητά το ποσόν των 20.656,57€ 
 Η επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη : 
1. τους όρους δόµησης της περιοχής  και ιδιαίτερα  τον συντελεστή δόµησης, που είναι 1,80 
και 70%. 
2. την αντικειµενική αξία του οικοπέδου που είναι 729,27€ 
3. Τις εµπορικές  αξίες αγοράς που κυµαίνονται από 800 € και άνω 
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Εισηγούµεθα ότι  το ποσόν των 20.656,57 €, που        ζητά η     ιδιοκτήτρια είναι συµφέρον για 
το ∆ήµο (ήτοι   20.656,57€/75,08µ2 = 275,12 €/µ2) ) γιατί η τιµή που αντιστοιχεί ανά µ2 είναι 
πολύ µικρότερη της αντικειµενικής αξίας.  
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Θεοφάνης Κλείδωνας   1.  Γεώργιος Λαγανάκος 
                                                                       2. Βασ. Τζαµουράνης 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας 
 

ΑΡΙΘΜ.8/2009 
 
                  Σήµερα  στις 2-11-2009  ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα 11.00 π.µ.  στην Καλαµάτα στο 
γραφείο του ∆/ντή της Τ.Υ  συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίµησης   Ακινήτων του  ∆ήµου η οποία    
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4726/27-2-07  απόφαση του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κατόπιν 
της υπ’ αριθµ. 58/07  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Καλαµάτας     αποτελουµένη από 
τους κ.κ.1) Θεοφάνη Κλείδωνα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο , ως πρόεδρο, 2) Λαγανάκο Γεώργιο, 
Αντιδήµαρχο  και Βασ. Τζαµουράνη ως τακτικά µέλη. 
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα τρία παραπάνω τακτικά µέλη της Επιτροπής. 

  
     Ο πρόεδρος της Επιτροπής  εισηγήθηκε το θέµα της συνεδρίασης  που  είναι η εκτίµηση 
αξίας ιδανικού µεριδίου  ρυµοτοµούµενου ακινήτου ιδιοκτησίας Αγγελικής  συζ. Παπαχρήστου  
∆ηµητρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ιερολοχιτών – Χίου και Τριών Ναυάρχων στην 
περιοχή Νησάκι, για την απ’ ευθείας αγορά του µε σκοπό την διευκόλυνση της διάνοιξης και 
διαµόρφωσης των παραπάνω οδών. 
Το ποσοστό του ιδανικού µεριδίου είναι το παρακάτω: 

Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικο 3 
Περιγραφή: (102- 103- 104- 105- 106- 101- 102) συνολικής επιφανείας 296,77 τ.µ. 

Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπουλου-Καισαρη Μαρια  µε ποσοστ. συνιδ. 25% 
                  β) Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% 

γ) κληρονόµοι Αλεξάνδρου Σταµατελοπούλου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% 
       τίτλος: 14062/14-7-1990 συµβολαιογράφου Καλαµάτας Γεωργίου Μουζάκη  
Να εκτιµηθεί η αξία των 25% * 296,77τ.µ=74,19 τ.µ που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια 
που ανήκουν στην Αγγελική συζ. Παπαχρήστου ∆ηµητρίου 
Για το παραπάνω ιδανικό µερίδιο η ιδιοκτήτρια ζητά το ποσόν των 23.933,79€ 
 Η επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη : 
1. τους όρους δόµησης της περιοχής  και ιδιαίτερα  τον συντελεστή δόµησης, που είναι 1,80 
και κάλυψη 70% 
2. την αντικειµενική αξία του οικοπέδου  που είναι 693,08€ 
3. Τις εµπορικές  αξίες αγοράς που κυµαίνονται από 800 € και άνω 
 
Εισηγούµεθα ότι  το παραπάνω  ποσόν των 23.933,79 €, που        ζητά η     ιδιοκτήτρια είναι 
συµφέρον για το ∆ήµο  ( ήτοι   23.933,79€/74,19µ2 =322,60 €/µ2) γιατί η τιµή που αντιστοιχεί 
ανά µ2 είναι πολύ µικρότερη της αντικειµενικής αξίας.  
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Θεοφάνης Κλείδωνας   1.  Γεώργιος Λαγανάκος 
                                                                       2. Βασ. Τζαµουράνης 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας 

 

ΑΡΙΘΜ.9/2009 
 

  
                 Σήµερα  στις 2-11-2009  ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα 11.00 π.µ.  στην Καλαµάτα στο 
γραφείο του ∆/ντή της Τ.Υ  συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίµησης   Ακινήτων του  ∆ήµου η οποία    
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4726/27-2-07  απόφαση του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κατόπιν 
της υπ’ αριθµ. 58/07  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Καλαµάτας     αποτελουµένη από 
τους κ.κ.1) Θεοφάνη Κλείδωνα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο , ως πρόεδρο, 2) Λαγανάκο Γεώργιο, 
Αντιδήµαρχο  και Βασ. Τζαµουράνη ως τακτικά µέλη. 
 
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα τρία παραπάνω τακτικά µέλη της Επιτροπής. 

  
     Ο πρόεδρος της Επιτροπής  εισηγήθηκε το θέµα της συνεδρίασης  που  είναι η εκτίµηση 
αξίας ιδανικού µεριδίου  ρυµοτοµούµενου ακινήτου ιδιοκτησίας Αγγελικής  συζ. Παπαχρήστου  
∆ηµητρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ιερολοχιτών – Χίου και Τριών Ναυάρχων στην 
περιοχή Νησάκι, για την απ’ ευθείας αγορά του µε σκοπό την διευκόλυνση της διάνοιξης και 
διαµόρφωσης των παραπάνω οδών. 
Το ποσοστό του ιδανικού µεριδίου είναι το παρακάτω: 
Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικο 4 
Περιγραφή: (105- 106- 107- 108- 109- 105) συνολικής επιφανείας 106,17 τ.µ. 

Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπουλου-Καισαρη Μαρια  µε ποσοστ. συνιδ. 25% 
                  β) Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% 

γ) κληρονόµοι Αλεξάνδρου Σταµατελοπούλου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% 
      τίτλος: 18358/26-10-1990 συµβολαιογράφου Καλαµάτας Βασιλείου Στασινόπουλου. 
Να εκτιµηθεί η αξία των  25% * 106,17τ.µ=26,54 τ.µ που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια 
που ανήκουν στην Αγγελική συζ. Παπαχρήστου ∆ηµητρίου. 
Για το παραπάνω ιδανικό µερίδιο η ιδιοκτήτρια ζητά το ποσόν των 10.906,98 €. 
 Η επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη : 
1. τους όρους δόµησης της περιοχής  και ιδιαίτερα  τον συντελεστή δόµησης, που είναι 1,80 
και ποσοστό κάλυψης 70% 
2. την αντικειµενική αξία του οικοπέδου  που είναι 645,00 
3. Τις εµπορικές  αξίες αγοράς που κυµαίνονται από 800 € και άνω 
 
Εισηγούµεθα ότι  το παραπάνω  ποσόν των 10.906,98 €, που   ζητά η     ιδιοκτήτρια είναι 
συµφέρον για το ∆ήµο     ( ήτοι   10.906,98/26,54µ2 = 410,96€ /µ2) γιατί η τιµή που αντιστοιχεί 
ανά µ2 είναι πολύ µικρότερη της αντικειµενικής αξίας. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Θεοφάνης Κλείδωνας   1.  Γεώργιος Λαγανάκος 
                                                                       2. Βασ. Τζαµουράνης» 

 
 
 
Επί τους θέµατος εξελίσσεται η εξής διαλογική συζήτηση: 
 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί έπρεπε να µας επιπλήξει η Περιφέρεια;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης έχει το λόγο. 
 
Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και για να µην πάµε σε εκτίµηση από το 
Σώµα Ορκωτών Λογιστών λόγω του ποσού, θα ΄πρεπε να γίνει εκτίµηση ανά 

ένα ακίνητο χωριστά.  Έτσι λοιπόν συνεδρίασε η Εκτιµητική Επιτροπή και απέδωσε το ποσό 
έτσι όπως είχε …. 

 
∆εν µας επέπληξε, είναι η υπερκείµενη αρχή και κάποια ζητήµατα τα βλέπει µε 
τον τρόπο που πρέπει. ∆εν είναι σε αυτό µόνο είναι και σε άλλα.      
 
Λοιπόν, οµόφωνα;  
Οµόφωνα.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,  
 
 

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

Εγκρίνει τα υπ΄ αριθµ. 6/2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 25957/4-11-09), 7/2009 
(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 25956/4-11-09), 8/2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 25958/                  
4-11-09),  και 9/2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 25960/4-11-09)  Πρακτικά της 
Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας, τα οποία καταχωρούνται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, για την αγορά από το ∆ήµο 
Καλαµάτας των ιδανικών µεριδίων της κας Σταµατελοπούλου – Παπαχρήστου 
Αγγελικής που αντιπροσωπεύουν συνολική έκταση 319,65 µ2 και αφορούν σε 
ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες, για τη διάνοιξη τµηµάτων των οδών Τριών Ναυάρχων 
– Χίου και Ιερολοχιτών του εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλης Καλαµάτας.  
 
 

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  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  16 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


