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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   318/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 13η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                           

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 38η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-12-2010 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση), 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) 

Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

 

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 12ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Άσκηση κλήσεως για ορισμό δικασίμου συζήτησης αγωγής και ανακοίνωσης 
δίκης που αφορούν σε ακίνητο με ΚΑΕΚ 36088 2957017/0/0 ιδιοκτησίας Δήμου 
Καλαμάτας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/92 πράξης εφαρμογής Δυτικής Συνοικίας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 26390/8-12-2010 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ   «΄Ασκηση  κλήσεως για ορισμό δικασίμου συζήτησης» 

        Να εγκριθεί  η άσκηση  κλήσεως ενώπιον του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου Καλαμάτας 
(τακτική διαδικασία)  για  ορισμό  δικασίμου συζήτησης των: 
  
α/ από  17-5-2006 αγωγής  μας (αρ. εκθ. κατ.  200/2006) κατά του  νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία <<Οργανισμός  Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδος >>, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και  
 
β/ από 17-5-2006  ανακοίνωσής μας δίκης  (αρ. εκθ. κατ.  201/2006) κατά  του Ελληνικού 
Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου 
 
σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, 
η οποία διέταξε την επανάληψη της επ’ ακροατηρίω συζήτησης για την προσκόμιση 
εγγραφών. 
 
Οι άνω αγωγή και ανακοίνωση δίκης  αφορούν σε ακίνητο με ΚΑΕΚ 36088 2957017/0/0 της 
κυριότητας του καθ’ ημάς Δήμου δυνάμει  της υπ’ αριθμ.  2/92 πράξης εφαρμογής Δυτικής 
Συνοικίας του Δήμου Καλαμάτας, ασκήθηκαν δε κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. 10557/ 15- 
5- 2006 εντολής Δημάρχου και 243/ 23-5-2006 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
        Να οριστεί δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας και δικαστικός 
επιμελητής στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τη διενέργεια των αναγκαίων επιδόσεων. 
 

Η Νομική Σύμβουλος Δήμου Καλαμάτας  

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ» 

 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την άσκηση κλήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Καλαμάτας (τακτική διαδικασία) για ορισμό δικασίμου συζήτησης των:  
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       α) από  17-5-2006 αγωγής  του Δήμου Καλαμάτας (αρ. εκθ. κατ.  200/2006) 
κατά του  νομικού  προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμός  Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος», που 
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και  

 
β) από 17-5-2006  ανακοίνωσης του Δήμου Καλαμάτας δίκης  (αρ. εκθ. κατ.  

201/2006) κατά  του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου, 
 

που αφορούν σε ακίνητο με ΚΑΕΚ 36088 2957017/0/0 ιδιοκτησίας Δήμου 
Καλαμάτας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/92 πράξης εφαρμογής Δυτικής 
Συνοικίας.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω δικαστικών επιμελητών για τη διενέργεια 

των αναγκαίων επιδόσεων:  

       α) στο Πρωτοδικείο  Καλαμάτας την κα Κομπότη Βασιλική   και  

       β) στο Πρωτοδικείο Αθηνών τον κ. Έξαρχο Κων/νο.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
                                                 
      
 
 
 
 
 
 
                                                  

 


