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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  533/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 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 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 98/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, η 
οποία επαναλήφθηκε ορθά µε την υπ΄ αριθµ. 173/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

που αφορά στην αποδοχή, επί σχέσει χρησιδανείου, ακινήτου στη θέση ¨Βελανιδιά¨. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος υπήρχαν: 
 
1. η υπ’ αριθ. πρωτ. 29161/30-11-2009 εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 

Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  

 
 
ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της µε αρ. 98/2009 απόφασης του ∆.Σ µε θέµα «Αποδοχή χρησιδανείου 

έκτασης στη θέση Βελανιδιά και εξουσιοδότηση του  ∆ηµάρχου για υπογραφή σχετικού 
συµβολαίου. 

 
                               ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Το ∆.Σ µε την  παραπάνω  απόφασή του αποδέχεται το δικαίωµα χρήσης έκτασης συνολικής 
επιφανείας Ε=17.717,12τ.µ  από την Ιερά Μονή Βελανιδιάς µε σκοπό την µεταφορά στη θέση 
αυτή του Σκοπευτικού Οµίλου Καλαµάτας  για την διευκόλυνση των διαδικασιών  ίδρυσης  του 
νέου κοιµητηρίου  και εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καλαµάτας να υπογράψει το σχετικό 
συµβόλαιο. 

Στη συνέχεια  ο ∆ήµος  µε αίτηση του ζήτησε από ∆/νση ∆ασών Μεσσηνίας το χαρακτηρισµό 
της εν λόγω έκτασης  (στοιχείο απαραίτητο για την προώθηση των διαδικασιών ).  

Η ∆/νση ∆ασών µε την   µε αρ. 3823/28-5-09 πράξης χαρακτηρισµού της  από την παραπάνω 
έκταση των 17.717,12τ.µ χαρακτήρισε σαν ∆ηµόσια ∆ασική έκταση τµήµα συνολικής 
επιφανείας Ε1=13.656,12 τ.µ και το υπόλοιπο τµήµα συνολικής επιφανείας Ε2=4.061,00τ.µ 
σαν µη ∆ασική . 

Η παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού τελεσιδίκησε σύµφωνα µε το  µε αρ. 24365/19-10-09 
έγγραφο τελεσιδικίας της ∆/νσης  ∆ασών Μεσσηνίας.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο ∆ήµος Καλαµάτας θα πρέπει να αποκτήσει µε χρησιδάνειο από 
την Ιερά Μονή Βελανιδιάς µόνο το τµήµα  που περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα µε τα στοιχεία (α-Β2-Β3-Β4-β-γ-α) επιφανείας Ε=4.061,00 τ.µ . 

Για το λόγο αυτό Εισηγούµαστε  στο ∆.Σ να τροποποιήσει την µε αρ. 98/2009 απόφασή του 
ώστε να αποδέχεται το δικαίωµα χρήσης από την  Ιερά  Μονή Βελανιδιάς  για τµήµα 
επιφανείας Ε= 4.061,00 τ.µ (και όχι τµήµα επιφανείας 17.717,12τ.µ ) και να εξουσιοδοτεί τον 
∆ήµαρχο για την υπογραφή τού  σχετικού  συµβολαίου  για το τµήµα αυτό. 

Επισηµαίνεται ότι το υπόλοιπο τµήµα  επιφανείας Ε=13.656,12 τ.µ που χαρακτηρίστηκε 
∆ηµόσια ∆ασική  έκταση  µαζί µε µεγαλύτερη έκταση θα  παραχωρηθεί από την ∆/νση 
∆ασών  στο ∆ήµο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου  σκοπού. 
 
     

Για το Τµήµα  Πο/λ. σχεδ. 
                          &    Εφαρµογών 

Ο ∆/ντης Τ.Υ 

 
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΑΠΘ 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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2. η υπ’ αριθ. πρωτ. 29161/30-11-2009 εισήγηση του Γραφείου Νοµικών Συµβούλων του 

∆ήµου Καλαµάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 98/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, η οποία επαναλήφθηκε ορθά µε την υπ' αρ. 173/2009 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 
 
Εισήγηση 
 

Με την υπ' αριθµ 98/13-3-2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 
όπως αυτή επαναλήφθηκε ορθά µε την υπ' αρ. 173/7-5-2009 απόφαση, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε 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 Καλαµάτας 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 
επιτµέτρησή του, εµφαινοµένου περιµετρικά µε τα στοιχεία Α5-Α6...Α16-Α17-Β1-
Β2...Β25-Β26-Α5 στο από µηνός Μαϊου 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 συµβάσεως. 
Η παραχώρηση του δικαιώµατος 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 στο 
άνω Σωµατείο. 

ΙΙ. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος Καλαµάτας για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω.» 
 

Σε συνέχεια αιτήσεως του ∆ήµου Καλαµάτας προς τη ∆/νση ∆ασών Μεσσηνίας 
σχετικά µε το χαρακτήρα (και) της εκτάσεως αυτής, εξεδόθη η υπ' αριθµ. 3823/28-5-
2009 Πράξη Χαρακτηρισµού έκτασης του ∆ασάρχη Καλαµάτας, η οποία έχει ήδη 
καταστεί τελεσίδικη. Με την άνω υπ' αριθµ. 3823/2009 Πράξη χαρακτηρίστηκε: 
α) ως «έκταση που δεν είναι δάσος ή δασική» έκταση εµβαδού 4.061 τ.µ. µε στοιχεία 
α, Β2, Β3, Β4, β, γ, α  (Τµήµα Ε1). 
β) ως «δασική» έκταση εµβαδού 33.011,22 τ.µ. (Τµήµα Ε2). 

Επειδή ο χαρακτηρισµός έκτασης ως δασικής δηµιουργεί τεκµήριο κυριότητας 
υπέρ του ∆ηµοσίου, καθιστά δε την έκταση ως πράγµα εκτός συναλλαγής. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Να τροποποιηθεί η υπ' αριθµ 98/13-3-2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας, όπως αυτή επαναλήφθηκε ορθά µε την υπ' αρ. 173/7-5-2009 απόφαση, 
ως ακολούθως: 
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«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 Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας, επιφανείας σύµφωνα 
µε επιµέτρηση που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας 4.061,00 
τ.µ. ή όση τυχόν έκταση µικρότερη ή µεγαλύτερη βρεθεί να έχει ύστερα από άλλη 
επιτµέτρησή του, εµφαινοµένου περιµετρικά µε τα στοιχεία α-Β2-Β3-Β4-γ-β-α στο από 
µηνός Νοεµβρίου 2009 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 συµβάσεως. 
Η παραχώρηση του δικαιώµατος 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 στο 
άνω Σωµατείο. 

ΙΙ. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος Καλαµάτας για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω.» 
 
Συνηµµένα: 
1) Η υπ' αριθµ. 098/2009 απόφαση του ∆.Σ. Καλαµάτας 
2) Η υπ' αριθµ. 173/2009 απόφαση του ∆.Σ. Καλαµάτας 
3) Η υπ' αριθµ. πρωτ. 3823/28-5-2009 Πράξη Χαρακτηρισµού Έκτασης του ∆ασάρχη 
Καλαµάτας 
4) Το υπ' αρ. πρωτ. 7237/26-8-2009 έγγραφο ∆ασαρχείου Καλαµάτας-∆/νση ∆ασών 
Μεσσηνίας περί τελεσιδικίας της υπ' αριθµ. πρωτ. 823/28-5-2009 Πράξης 
Χαρακτηρισµού Έκτασης του ∆ασάρχη Καλαµάτας  
5) Το από µηνός Νοεµβρίου 2009 τοπογραφικό διάγραµµα 
 

Η  ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Αθανασία  ∆. ∆ηµοπούλου 
∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω» 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
(∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου) Σχετικά µε το θέµα αυτό, φέραµε 
προκειµένου να τροποποιηθεί µία προηγούµενη απόφαση η οποία 

περιγραµµατικά έλεγε ότι ζητάµε από την Ιερά Μονή Βελανιδιάς, δηλαδή από την Ιερά 
Μητρόπολη, να µας παραχωρήσει µε χρησιδάνειο 99 χρόνων µία έκταση δεκαεπτά στρεµµάτων 
περίπου. Τότε που ελήφθη αυτή η απόφαση δεν είχε τελεσιδικήσει ο χαρακτηρισµός από το 
∆ασαρχείο. Όταν τελεσιδίκησε ο χαρακτηρισµός, ένα µέρος της έκτασης θεωρήθηκε ότι είναι 
ιδιωτική έκταση τεσσάρων περίπου στρεµµάτων και τα υπόλοιπα δεκατρία περίπου στρέµµατα 
χαρακτηρίστηκαν ως δηµόσια δασική έκταση. Γι’ αυτό λοιπόν κρίνουµε σκόπιµο να διορθωθεί η 
προηγούµενη απόφαση και να λέει ότι τα τέσσερα στρέµµατα και κάτι είναι η έκταση η οποία 
θα περάσει στο χρησιδάνειο, ενώ η υπόλοιπη είναι δηµόσια δασική έκταση. 
 

 
Αυτή την έκταση, που ήταν δεκαεπτά και µετά την παρέµβαση τελεσίδικης µορφής 
της ∆ασικής Υπηρεσίας είναι τέσσερα, νοµίζω εµείς την παραχωρούσαµε στον 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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Σκοπευτικό Όµιλο;  
 
Θα την παραχωρούσαµε, µαζί και µε δηµόσια δασική έκταση την οποία θα 
την ζητήσουµε από το ∆ασαρχείο. ∆ηλαδή, πέραν των τεσσάρων 

στρεµµάτων και ένα κοµµάτι ακόµη δασικής έκτασης την οποία θα ζητήσουµε από το 
∆ασαρχείο, συνολικά όλη η έκταση θα διατεθεί για την κατασκευή του νέου σκοπευτικού 
οµίλου. 

 
Η εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας σε ένα σηµείο λέει ότι ¨ο 
χαρακτηρισµός της έκτασης ως δασικής δηµιουργεί τεκµήριο κυριότητας 

υπέρ του ∆ηµοσίου, καθιστά δε την έκταση ως πράγµα εκτός συναλλαγής¨, ενώ η εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι ¨επισηµαίνεται ότι το υπόλοιπο τµήµα επιφανείας 
Ε=13.656,12 τ.µ. που χαρακτηρίστηκε ∆ηµόσια ∆ασική έκταση µαζί µε την µεγαλύτερη έκταση 
θα παραχωρηθεί από τη ∆/νση ∆ασών στο ∆ήµο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού¨.  
∆ηλαδή θα το ζητήσουµε µετά;  

 
Θα το ζητήσουµε στη συνέχεια αυτό και θα δοθεί µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας. 
 
Είσαι πολύ λεπτοµερής στην εισήγησή σου µε αυτά που αναφέρεις. Τα 
έχουµε εξασφαλίσει όλα αυτά για να γίνει σκοπευτήριο εκεί επάνω ή …; 

 
∆είτε κάτι. Έχουµε εξασφαλίσει κατ’ αρχήν την καταλληλότητα του χώρου 
µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.  

Χρειάζεται ασφαλώς και µία µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για σκοπευτήριο Ολυµπιακών προδιαγραφών, 
στην Βελανιδιά. 

 
Μεγάλη σηµασία παίζει και ο προσανατολισµός, η ανατολή – δύση του 
ηλίου.  

 
Το θεωρεί η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αυτό. 
Να µου επιτρέψετε να πω το εξής: Το τι γραφειοκρατικά εµπόδια έχοµε 

ξεπεράσει για την πορεία προς το νέο κοιµητήριο και σας το λέω επειδή κατ’ επανάληψη έχοµε 
πει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ¨ καθυστερείτε¨,  ¨αφήσατε το έργο¨, το ένα και το άλλο. 
Ξεπερνιόνται σιγά – σιγά τα  προβλήµατα, µπήκαν και κάποια χρήµατα, βεβαίως λέτε για την 
περιβαλλοντική µελέτη στο σκοπευτήριο που δεν θα υπάρξει πρόβληµα. Περιβαλλοντική 
µελέτη χρειαζόµαστε και για το νέο κοιµητήριο. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνοµε είναι 
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
Αλλά στην πορεία αυτή είµαστε κι εµείς µαζί. Αγωνιζόµαστε να λύσοµε προβλήµατα 
γραφειοκρατικά. Προχωρούµε, δεν εγκαταλείφθηκε κανένα έργο. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις παραπάνω εισηγήσεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 98/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, η οποία επαναλήφθηκε ορθά µε την υπ’ αριθµ. 173/2009 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στην αποδοχή, επί σχέσει  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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χρησιδανείου, ακινήτου στη θέση «Βελανιδιά», µε τη σωστή αναγραφή του 
τµήµατος επιφανείας Ε= 4.061,00 τ.µ. του εν λόγω ακινήτου που παραχωρεί η Ιερά 
Μονή Βελανιδιάς στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
 
Έτσι το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθµ. 98/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, η οποία επαναλήφθηκε ορθά µε την υπ’ αριθµ. 173/2009 
µεταγενέστερη απόφασή του 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 Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας, 
επιφανείας σύµφωνα µε επιµέτρηση που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καλαµάτας 4.061,00 τ.µ. ή όση τυχόν έκταση µικρότερη ή µεγαλύτερη 
βρεθεί να έχει ύστερα από άλλη επιτµέτρησή του, εµφαινοµένου περιµετρικά µε 
τα στοιχεία α-Β2-Β3-Β4-γ-β-α στο από µηνός Νοεµβρίου 2009 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 συµβάσεως. 
Η παραχώρηση του δικαιώµατος 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 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  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  
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 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


