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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   03/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   024/2007 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 03/25-01-

2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύργιος,                  

4) Λαγανάκος Γεώργιος  και  5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική 
Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006 
αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι δεν συμπλήρωσε 
το εκλογικό μέτρο.   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Συναίνεση του Δήμου Καλαμάτας για άρση επιβληθείσης κατάσχεσης σε βάρος 
ακινήτου του κ. Φώτη Χρυσοβέργη του Δημητρίου.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος  αναφέρεται στην από 25/1/2007 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
του Δήμου 1821/25-1-2007) εισήγηση του αυτοτελούς γραφείου νομικής υπηρεσίας της 
διεύθυνσης ανάπτυξης – συντονισμού του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: << Συναίνεση του Δήμου Καλαμάτας για άρση επιβληθείσης κατάσχεσης σε 
βάρος ακινήτου του   κ.  Φώτη Χρυσοβέργη  του Δημητρίου >>                          

   
Ο Δήμος Καλαμάτας στα πλαίσια της προσπάθειας είσπραξης των    οφειλομένων σε αυτόν 
χρημάτων για το τέλος 2% και 5% επέβαλε κατάσχεση υπέρ του και σε βάρος ακινήτου του 
ευρισκομένου στο Δήμο Μεσσήνης  του ως άνω οφειλέτη. Η κατάσχεση αυτή έχει 
καταχωρηθεί νομίμως στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας. 
Ο ως άνω οφειλέτης εντός των νομίμων προθεσμιών προσήλθε στον Δήμο Καλαμάτας και με 
βάση τις νόμιμες διατάξεις εξόφλησε και τακτοποίησε την οφειλή του και ζητεί την σύμφωνη 
γνώμη και την συναίνεση του Δήμου Καλαμάτας για την άρση της επιβληθείσης κατάσχεσης. 
Επειδή ο εν λόγω έχει εξοφλήσει το χρέος του προς τον Δήμο Καλαμάτας, νόμιμο είναι να 
συναινέσει ο Δήμος στην άρση της επιβληθείσης εις βάρος του κατάσχεσης με απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής. 
Για τους λόγους αυτούς, υπεβλήθη από τον κ. Αντώνη Γιαννακόπουλο, Δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας, προς την προηγούμενη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 136/17-5-2006 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής: 
<<Ο Δήμος Καλαμάτας στα πλαίσια της προσπάθειας είσπραξης των    οφειλομένων σε αυτόν 
χρημάτων για το τέλος 2% και 5% επέβαλε κατάσχεση υπέρ του και σε βάρος ακινήτου του 
ευρισκομένου στο Δήμο Μεσσήνης  του ως άνω οφειλέτη. Η κατάσχεση αυτή έχει 
καταχωρηθεί νομίμως στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας. 
Ο ως άνω οφειλέτης εντός των νομίμων προθεσμιών προσήλθε στον Δήμο Καλαμάτας και με 
βάση τις νόμιμες διατάξεις εξόφλησε και τακτοποίησε την οφειλή του και ζητεί την σύμφωνη 
γνώμη και την συναίνεση του Δήμου Καλαμάτας για την άρση της επιβληθείσης κατάσχεσης. 
Επειδή ο εν λόγω έχει εξοφλήσει το χρέος του προς τον Δήμο Καλαμάτας, νόμιμο είναι να 
συναινέσει ο Δήμος στην άρση της επιβληθείσης εις βάρος του κατάσχεσης με απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Η νομική Υπηρεσία εισηγείται την λήψη απόφασης από την Δημαρχιακή Επιτροπή, με την 
οποία θα συναινεί για την άρση της επιβληθείσης κατάσχεσης σε βάρος ακινήτου του κ. 
Χρυσοβέργη Φωτίου του Δημητρίου >> 
 
Στην συνέχεια ελήφθη η υπ’ αριθμ. 242/2006 ομόφωνη απόφαση  της τότε Δημαρχιακής 
Επιτροπής, η οποία συναινούσε στην άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης από το Δήμο 
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Καλαμάτας σε βάρος ακινήτου του κ. Φωτίου Χρυσοβέργη του Δημητρίου, σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
Επειδή με την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής, άλλαξε η σύνθεση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, επανεισάγεται το θέμα στη νέα Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για 
την εκ νέου λήψη απόφασης της νέας πλέον Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία θα 
συναινεί ο Δήμος με τη νέα του σύνθεση στην άρση της επιβληθείσης σε βάρος του κ. Φώτη 
Χρυσοβέργη, κατάσχεσης & εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της 
συμβολαιογραφικής πράξης.. 

 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Συναινεί στην άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης από το Δήμο Καλαμάτας σε 
βάρος ακινήτου του κου Φωτίου Χρυσοβέργη του Δημητρίου, σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της απαιτούμενης 
συμβολαιογραφικής πράξης. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 
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  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  7 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 

 
 


