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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   261/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 17/26-05-2006 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

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 : 

Ορισμός δικηγόρου για την αντιμετώπιση των θεμάτων αρμοδιότητας Κτηματολογίου. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο με αριθμ. ΝΥ 152/25-4-2006 έγγραφο του 
Δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας, κ. Γιαννακόπουλου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ:  ¨Ορισμός Δικηγόρου για την αντιμετώπιση των θεμάτων αρμοδιότητας 
Κτηματολογίου¨ 
 
Μετά την εφαρμογή του θεσμού του Κτηματολογίου την πόλη της Καλαμάτας, λόγω της 
νεωτερικότητας του θεσμού, έχουν δημιουργηθεί σωρεία προβλημάτων, τα οποία χρήζουν 
ιδιαίτερης ενασχόλησης και προσοχής. Καθημερινά σωρεύονται στο Γραφείο Κτηματολογίου 
διάφορα θέματα, η επίλυση των οποίων απαιτεί καθημερινή ενασχόληση στο Γραφείο 
Κτηματολογίου. Τέτοια θέματα είναι α) οι πράξεις εφαρμογής, β) οι πράξεις αναλογισμού, γ) 
οι προσκυρώσεις κ.λ.π. 
 
Επειδή τα θέματα αυτά, όπως προαναφέρω, απαιτούν καθημερινή και πολύωρη 
απασχόληση στο Γραφείο Κτηματολογίου, καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση αυτών των 
υποθέσεων σε Δικηγόρο, ο οποίος σε συνεργασία με το Σχέδιο Πόλης και τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας θα επιλαμβάνεται των θεμάτων. Οι ανάγκες αυτές θα 
αυξηθούν εν όψει του μεγάλου ορισμού των πράξεων εφαρμογής που έπονται. 
 
Κατόπιν τούτων, θα πρέπει να ορισεί ο κ. Οικονομόπουλος Ηλίας Δικηγόρος του 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ο οποίος θα ασχολείται με τα ανακύπτοντα θέματα του Δήμου. Ο 
ορισθείς θα αμείβεται καθ΄ υπόθεση με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών και με 
βάση τις ελάχιστες προεισπρατόμενες αμοιβές που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.  
 

Ο Νομικός Σύμβουλος 
Δήμου Καλαμάτας 

Αντώνης Γιαννακόπουλος¨ 
             
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της το 
προαναφερόμενο έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ.  (Π.Δ. 410/95),  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Εγκρίνει τον ορισμό του Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κ. Ηλία 

Οικονομόπουλου για την αντιμετώπιση των θεμάτων αρμοδιότητας 
Κτηματολογίου που αφορούν στο Δήμο Καλαμάτας, λόγω των συνεχών και 
όλο αυξανόμενων  αναγκών του Δήμου σχετικά όπως καταγράφεται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
Ο παραπάνω ορισθείς Δικηγόρος θα αμείβεται καθ΄ υπόθεση με την έκδοση 
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και με βάση τις ελάχιστες 
προεισπραττόμενες αμοιβές που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Το συνολικό 
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ποσό της αμοιβής του δεν θα υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 
 

ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της  απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης 
σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2006. 

 
                                              

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 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 14 Ιουνίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 
 
 

 
 


