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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   6/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   19/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., 
συνέρχεται στην 6η/2022 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, σύμφωνα  με 
τις διατάξεις της  υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου  Εσωτερικών  
και  της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9.4.2022 - τ. Β), μετά την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 34632/11-4-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το 
νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.        
1) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Δρούγας Παντελής, 3) Καραγιάννης Ανδρέας, 4) Λιάππας 
Λεωνίδας, 5) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 6) Τσαπόγας Κωνσταντίνος και 7) Φαββατάς 
Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κα Μπαρούνη Μαρία. 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κα Μπαρούνη Μαρία.

Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Αντικαλάμου κ. Βεργόπουλος Δημήτριος, Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης,  επειδή στην 
ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, οι 
οποίοι δεν παρευρίσκονται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο:

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου 
«Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας εισόδου στο τμήμα από Θουρία 

έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α’ φάση».

Η, σε ορθή επανάληψη, υπ’ αριθμ. πρωτ. 33029/6-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτή συνημμένα, προς ενημέρωση, έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Δίκτυο 
αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως 
Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α’ φάση». 

Σχετ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Βιι του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87Α /07.06.2010)

2. Οι διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων» 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.4070/2012 και των άρθρων 211 (ια) και 
212 του Ν.3463/2006

3. Οι διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/ 08.06.2006).

Αντικείμενο Έργου
Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης αφορά στην εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 

οδού Αθηνών – Νέας εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α’ 
φάση». Το έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα απορροής ομβρίων που 
παρουσιάζονται στην παλαιά Εθνική οδό Τρίπολη – Καλαμάτα στο τμήμα από Θουρία έως 
Νοσοκομείο.

Με την υλοποίησή του θα συλλέγονται τα όμβρια των ανάντη περιοχών και της παλαιάς 
Εθνικής Οδού στο τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο και μέσω κυρίου συλλεκτήρα αγωγού θα 
παροχετεύονται στον ποταμό Ξερίλα λίγο πριν την συμβολή του με τον ποταμό Άρι. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου απαιτείται η απαλλοτρίωση ιδιωτικών 
εκτάσεων, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής κοινότητας Σπερχογείας Δ.Ε. 
Καλαμάτας και της τοπικής κοινότητας Θουρίας Δ.Ε. Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας και 
αποτυπώνονται στα αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες, που 
συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό κ. Κουτρουμπή Αντώνιο και ελέγχθηκαν & εγκρίθηκαν 
αρμοδίως από τη διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΕΥΑ Καλαμάτας. 

Η απαλλοτρίωση αυτή κρίνεται αναγκαία για την κατασκευή των κεντρικών συλλεκτήρων 
ομβρίων του έργου.

Το σύνολο της έκτασης που απαλλοτριώνεται ανέρχεται, σύμφωνα με τους κτηματολογικούς 
πίνακες, σε 9.396.36 τ.μ. εκ των οποίων τα 6.961.57 τ.μ. ανήκουν σε ιδιώτες και τα 2.434.79 τ.μ. 
ανήκουν στο Δημόσιο.

Εντός των απαλλοτριωτέων εκτάσεων υφίστανται και επικείμενα, τα οποία παρουσιάζονται 
αναλυτικά στους κτηματολογικούς πίνακες.

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη απαλλοτρίωσης ανέρχεται σε 105.045,93€



Συνεδρίαση :  6/2022           Παρασκευή  15 / 4 / 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ   19/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 625d3f309723a332fc0953c6 στις 19/04/22 10:09
Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                                        3

Λαμβάνοντας υπόψη
• Την υπ’ αρ. πρωτ. 19963/630/20.04.16 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, του εν λόγω έργου 
(ΑΔΑ: ΩΠ0ΝΟΡ1Φ-1Ψ0)

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 16955/29.05.2020 ανακοίνωση της προτεινόμενης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, στις 
02.06.2020, ώστε να λάβουν γνώση οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες.

• Το από 02.06.2020 αποδεικτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Καλαμάτας της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το οποίο διαβιβάστηκε στην 
υπηρεσία μας με το υπ΄αρ. πρωτ. 17907/03.06.2020 έγγραφο.

• Το υπ΄ αρ. 36228/02.06.2020 φύλλο της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ», στο οποίο δημοσιεύτηκε 
η ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι.

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 15401/06.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, με συνημμένη τη γνωμοδότηση της επιτροπής ΠΕΧΩΠ. 

• Τα από 22.09.2020 κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες, που συντάχθηκαν από τον 
τοπογράφο μηχανικό κ. Κουτρουμπή Αντώνιο και ελέγχθηκαν & εγκρίθηκαν αρμοδίως 
από τη διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΕΥΑ Καλαμάτας, όπως επικαιροποιήθηκαν κατόπιν της 
υπ’ αρ. πρωτ. 36115/21.07.2020 ένστασης του κου Ντουφεξή Παναγιώτη.

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 95361 ΑΠΑ/12.11.2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, 
σύμφωνα με το οποίο δεν προβάλλεται δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου στις προς 
απαλλοτρίωση εκτάσεις. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 51482/19.01.2021 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας περί προσδιορισμού 
της αντικειμενικής αξίας γης των προς απαλλοτρίωση ακινήτων.

• Το υπ’ αρ. 1/2021 (α.π. 12901/15.02.2021) πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 
Δήμου Καλαμάτας.

• Η υπ’ αρ. 110/2021 (ΑΔΑ: 67ΠΨΩΕΕ47Δ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού 
ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή.

• Το υπ΄ αρ. πρωτ. 29178/28.03.2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, με το οποίο 
διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι τεχνικές εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων για τις 
ανάγκες απαλλοτρίωσης του εν θέματι έργου.

• Το μέγεθος της δαπάνης απαλλοτρίωσης, που εκτιμήθηκε από τον κ. Δουλάμη Ηλία - 
Κων/νο, πιστοποιημένο εκτιμητή ΥΠ.ΟΙΚ (Α.Μ. 682), και ανέρχεται σε 105.045,93 € 

• Την ως άνω αναφερόμενη δαπάνη, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από ιδίους πόρους 
του Δήμου Καλαμάτας

• Την ανάγκη ολοκλήρωσης του εν θέματι έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν. 3463/2006, επιτρέπεται 
να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, 
αστικά ή αγροτικά ακίνητα για την εκτέλεση έργων σχετικών με την αποστράγγιση, τη διευθέτηση 
ρευμάτων, την αποχέτευση όμβριων ή ακάθαρτων υδάτων και κάθε είδους τεχνικών έργων, που 
έχουν σκοπό την εξυγίανση ή τον εξωραϊσμό:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου 
Καλαμάτας, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ολοκλήρωση κατασκευής του 
έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως 
Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α’ φάση».
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Η προς απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται στα εγκεκριμένα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
ΔΕΥΑ Καλαμάτας κτηματολογικά διαγράμματα, είναι συνολικού εμβαδού 6.961,57τ.μ. και έχει 
συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 105.045,93€, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από Δημοτικούς 
πόρους.

Συνημμένα: 1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 19963/630/20.04.16 ΑΕΠΟ
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 16955/29.05.2020 ανακοίνωση απαλλοτρίωσης
3. Η από 02.06.2020 δημοσίευση της ανακοίνωσης απαλλοτρίωσης στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Καλαμάτας 
4. Το από 02.06.2020 αποδεικτικό ανάρτησης της ανακοίνωσης απαλλοτρίωσης 
5. Το υπ΄ αρ. 36228/02.06.2020 φύλλο της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ»
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 15401/06.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας
7. Τα από 22.09.2020 κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 95361 ΑΠΑ/12.11.2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Μεσσηνίας
9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 51482/19.01.2021 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας
10. Το υπ’ αρ. 1/2021 (α.π. 12901/15.02.2021) πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 

Δήμου Καλαμάτας
11. Η υπ’ αρ. 110/2021 (ΑΔΑ: 67ΠΨΩΕΕ47Δ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
12. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 29178/28.03.2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών με συνημμένες 

τις εκθέσεις του πιστοποιημένου εκτιμητή 

Ο Αντιδήμαρχος Νέων Έργων 
& Πολεοδομίας

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, 
έχουν αναλυτικά ως εξής:

Λοιπόν, να πω λίγο το ιστορικό, να θυμίσω λίγο το ιστορικό και τι κάνουμε 
σήμερα. Θέλω λίγο χρόνο. 

Θυμάστε ότι είχε ξεκινήσει το αντιπλημμυρικό της πρώτης φάσης που αφορούσε από τη 
Θουρία μέχρι τον ποταμό Άρι και θα περνούσε το αντιπλημμυρικό αυτό από τμήματα ενός 
χάνδακα που υπάρχει νότια της παλιάς εθνικής οδού από τη διασταύρωση πίσω από το 
PRAKTIKER και κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς τον ποταμό Άρι. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει 
απαλλοτρίωση για να μπορέσει να κάνει παρέμβαση η εργολαβία. Είχε ξεκινήσει ο Δήμος από 
το 2018 ή ’19, κάπου εκεί, είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της εθελοντικής, ας το πούμε έτσι, 
απαλλοτρίωσης, εγώ ήμουν τότε Πρόεδρος στη ΔΕΥΑΚ, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση, τι και 
πώς θα γίνει. 
Τελικά για να είναι καλυμμένοι οι πάντες και ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες διότι τα ρυμοτομούμενα 
οικόπεδα θα έχαναν την αρτιότητά τους, κάποια θα χάσουν την αρτιότητά τους εάν και 
εφόσον γίνει με εθελοντικό τρόπο, επιλέχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, διότι έτσι 
διευκολύνει τους ιδιοκτήτες περισσότερο, καθόσον με την αναγκαστική απαλλοτρίωση δεν 
χάνεται η αρτιότητα των οικοπέδων, διότι κάποια μειώνονται, έστω και κατά λίγα μέτρα. 
 Έγινε ένα τοπογραφικό το οποίο επικαιροποίησε τη ζώνη παρέμβασης, έγινε το τοπογραφικό 
από μελετητή της πόλης από τη ΔΕΥΑΚ, κατατέθηκε το τοπογραφικό με όλα τα 
απαλλοτριωμένα τμήματα και θα πρέπει τώρα, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία προβλέπει τον ορισμό της τιμής της αποζημίωσης. 
Θυμάστε πέρυσι τέτοια εποχή, τον Φλεβάρη του ’21, είχαμε πάει στην Οικονομική Επιτροπή, 
είχε συγκροτηθεί η Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου, παίρνοντας τις αντικειμενικές αξίες από 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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την Εφορία, είχε βγάλει έναν πίνακα αποζημιώσεων, αυτός ο πίνακας ξεπερνούσε κάποιο όριο 
που είχε το Υπουργείο από πολύ-πολύ παλιά, 58 χιλιάδες κάτι που αντιστοιχούσε σε 20 
εκατομμύρια της εποχής προ ευρώ, οπότε θα έπρεπε κατά τον Νόμο να ορισθεί 
πιστοποιημένος εκτιμητής και να αποτυπώσει ακριβώς το ποσό της απαλλοτρίωσης. 
Αυτό έγινε. Προέκυψε μέσα από τις διαδικασίες του Δήμου πιστοποιημένος εκτιμητής, 
συνέταξε την έκθεσή του για κάθε μία από τις ιδιοκτησίες που υπάρχουν στο τοπογραφικό, 
αυτή η έκθεση με αυτές τις αποζημιώσεις θα πάρει την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, θα πάρει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα προωθηθεί προς το Δικαστήριο 
το οποίο θα ορίσει και την τιμή μονάδας. 
Η απαλλοτρίωση θα προκύψει από την τιμή μονάδας που θα ορίσει το Δικαστήριο, αλλά εμείς 
όμως θα πρέπει να πάμε με εισήγηση στο Δικαστήριο. Και αυτή την εισήγηση την 
τεκμηριώσαμε με τον καλύτερο τρόπο, επιστημονικά, πήραμε έναν εξωτερικό εκτιμητή, αυτός 
έβαλε κάτω τα του Νόμου και την εμπειρία και λέει ότι αυτό κάνει τόσο, εκείνο κάνει τόσο. 
Άρα λοιπόν είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Είμαστε στη φάση να λάβει ο Δήμος την απόφαση 
για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και να προωθηθεί ο φάκελος προς το 
Δικαστήριο. 
Αυτό. Αυτό είναι το ιστορικό, έπρεπε να το πούμε το ιστορικό και ας μείνουμε για λίγο στο 
ιστορικό και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα, εάν τυχόν υπάρχει κάτι. 
Ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Έγινε κατανοητό, η σειρά πώς πήγε; Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσημα 
τις τιμές μονάδος από έναν πιστοποιημένο εκτιμητή και αυτό τον φάκελο, αυτή την εισήγηση 
το Δημοτικό Συμβούλιο θα την προωθήσει στο Δικαστήριο για να ορίσει το Δικαστήριο την 
οριστική τιμή μονάδας. Αυτό. 
Ερωτήσεις. Ο Κώστας ο Αθανασόπουλος. 

Πρόεδρε, έχει τεθεί υπόψη των ιδιοκτητών η εκτίμηση αυτή, κατά πόσον 
συμφωνούν και δεν θα υπάρξει αντιδικία που ενδεχομένως να 

δημιουργήσει μεσομακροπρόθεσμες καθυστερήσεις; 

Αυτό θα το βρουν στο Δικαστήριο. Δεν μπορούν να έρθουν εδώ σ’ αυτή τη 
φάση που είμαστε. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν ενημερωθεί, δηλαδή; 

Τα πάντα. Έχουν ακολουθηθεί όλοι οι κανόνες. Όλοι οι κανόνες δημοσιότητας 
και θέλω να πω, επίσης, ότι ήμουν Πρόεδρος στη ΔΕΥΑΚ τον Οκτώβριο του ’19, 

όπου είχαμε μακρά διαβούλευση με τους περισσότερους απ’ αυτούς, πόσα μέτρα παίρνει, τι 
κάνει, πώς το ένα, πώς το άλλο. Και έχουμε και συνεργαστεί και με νομικούς μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι συνέκλιναν στο ότι θα πρέπει να κηρυχθεί αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, για να μπορούν να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους με τον καλύτερο τρόπο 
και να μην υπάρξουν στον αέρα οτιδήποτε. 
Πάμε. Άλλη ερώτηση. Ο συνάδελφος Φαββατάς. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι, κ. Πρόεδρε.

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τσαπόγας. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Το έργο είχε χρηματοδοτηθεί…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ερώτηση ή τοποθέτηση; 

Ερώτηση. Το έργο είχε χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και με πόσα χρήματα; Αν ξέρετε να μας πείτε. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 
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Ναι, ξέρω. Η σύμβαση ήταν στο ποσό των 700.000 κοντά. Εκεί ήτανε περίπου. 
Και δεν ολοκληρώθηκε, γιατί δεν ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο έργο. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Πόσα έχουν καταναλωθεί απ’ αυτά τα χρήματα; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είσαι σίγουρος, Πρόεδρε; Συγνώμη που διακόπτω. Είσαι σίγουρος για 700.000; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σου απαντήσω σε δευτερόλεπτα. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Νομίζω ότι είναι παραπάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η χρηματοδότηση ήταν ένα εκατομμύριο για τη σύμβαση …

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τρία.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν σε τρεις φάσεις.

Όχι, όχι, όχι, αφήστε. Η χρηματοδότηση ήταν, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, 
εντάξει, ένα δευτερόλεπτο. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι, ναι. 

Η χρηματοδότηση ήταν 1.140, ο προϋπολογισμός και εγώ είπα για τη σύμβαση, 
το ποσό της σύμβασης ήταν 700. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 1.140.

1.140 ήταν η χρηματοδότηση και ο προϋπολογισμός, όχι η σύμβαση. Δεν το 
βλέπω. Μισό λεπτό, τα νούμερα -εγώ έχω πολύ καλές σημειώσεις- δεν μπορώ να 

τα θυμάμαι απέξω. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Πρόεδρε, άλλο να ρωτήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάω στο παλιό τεχνικό πρόγραμμα, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. 

Εντάξει τώρα, δεν είναι θέμα αυτό, δεν είναι το ζητούμενο τώρα αυτό. Κώστα, 
δεν είναι το ζητούμενο αυτό. 

Δεν είναι, απλώς θέλω να συμπληρώσω ότι απ’ αυτά τα χρήματα πόσα έχουν 
καταναλωθεί; Και τα υπόλοιπα χρήματα έχουν χαθεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, υπάρχει ακόμα η χρηματοδότηση. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Υπάρχει η χρηματοδότηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει, υπάρχει. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπάρχουν στον κωδικό χρήματα, κ. Πρόεδρε; 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Νομίζω ότι χρήματα δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Κύριε Πρόεδρε, η χρηματοδότηση είναι συγκεκριμένη. Ναι, αυτό που λέει και ο 
συνάδελφος ο Κώστας, είναι συγκεκριμένη. Στον κωδικό τον συγκεκριμένο 

υπάρχουν χρήματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι στο Δήμο, τελείωσε η εργολαβία. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στη ΔΕΥΑΚ. 

Δεν είναι στη ΔΕΥΑΚ, είναι στον Δήμο, Κώστα. Ο αποδέκτης της 
χρηματοδότησης είναι ο Δήμος που έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με τη 

ΔΕΥΑΚ, η ΔΕΥΑΚ υλοποιεί το έργο και ο Δήμος πληρώνει μέσω της προγραμματικής σύμβασης. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και επιβλέπων του έργου αυτού ήταν ο Δήμος. Ήταν η Νίκη Αφαλέα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Άρα υπάρχουν χρήματα στον κωδικό αυτό, κ. Πρόεδρε, μας λέτε. 

Δημήτρη, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν είναι ο κωδικός όπως 
ξέρεις και η τροφοδοσία γίνεται σύμφωνα με τους λογαριασμούς οι οποίοι 

υποβάλλονται. Ποτέ δεν κλειδώνει το Ελληνικό Κράτος το συνολικό ύψος των χρημάτων. Κάθε 
φορά που πηγαίνει ο λογαριασμός μπαίνουν τα χρήματα. Ένα μικρό παράδειγμα. Είπαμε 
Ταΰγετος: 3 εκατομμύρια, θυμάσαι. Υπέβαλε λογαριασμό κατά καιρούς, έδιναν τα λεφτά. 
Υπέβαλε, λοιπόν, η ΑΝΤΑΙΟΣ τον Νοέμβρη μήνα, δεν πληρώθηκε και τα λεφτά μπήκανε χθες. 
Έκοψε τιμολόγια από τότε, εχθές έφερε τη φορολογική, πληρώθηκε. Δηλαδή, ο κωδικός ο 
οποίος είναι στο Υπουργείο, το Πρόγραμμα υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει. 

Απλώς για μας η εργολαβία αυτή, Κώστα, για να σε ενημερώσω τι έχει 
υλοποιηθεί. Έχει τακτοποιηθεί όλο το κομμάτι της Θουρίας, έχει βγει απάνω 

στον παλιό εθνικό δρόμο, έχουν έρθει τα κομμάτια από τη Σπερχογεία από πάνω στο 
Νοσοκομείο και έχουν κλειδώσει… 

Όχι το Νοσοκομείο, δεν είναι εκεί. Είναι στην άλλη εργολαβία το Νοσοκομείο. Το 
Νοσοκομείο είναι στη Β’ φάση. 

Στη Β’, συγνώμη, συγνώμη, έχεις δίκιο. Έχει φτάσει ακριβώς το έργο μέχρι 
εκεί που είναι ο ΜΟΡΕΑΣ, που είναι ο κόμβος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον κόμβο του ΜΟΡΕΑ. 

Δυο λεπτά. Έχει τελειώσει μπροστά στον κόμβο του ΜΟΡΕΑ που είναι εκεί 
πέρα που είναι στο PRAKTIKER, έχει συνεχιστεί από κει και μετά κάτω… 

Όχι στο PRAKTIKER, Αντρέα μου, συγνώμη, απ’ την πάνω μεριά είναι. Απ’ την 
Αγία Αικατερίνη απέναντι. Εκεί. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Τέλος πάντων, αυτό εννοεί, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά δεν το ’πα; Αγία Παρασκευή. 

Κάτω από το PRAKTIKER, έχει φτάσει στο ποτάμι, πριν το ποτάμι για να 
καταλήξει και εκκρεμεί το κομμάτι αυτό που λέμε τώρα. Να γίνουν οι 

απαλλοτριώσεις για να μπορέσει να υλοποιηθεί το πλάτος που απαιτείται σύμφωνα με τη 
μελέτη. 

Αντρέα, η ερώτηση ήταν εάν τα χρήματα τα υπόλοιπα έχουν χαθεί και μας είπε 
δεν έχουνε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, δεν έχουν χαθεί, γιατί υπάρχει ο κωδικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 
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ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Υπάρχει ο κωδικός μας λες. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κωδικός στο Υπουργείο, δεν έχει αλλάξει, δεν τον έχει βγάλει το Υπουργείο. 

Δηλαδή, αν έχω καταλάβει καλά πρέπει πρώτα να κοπεί το τιμολόγιο και μετά να 
μπουν τα χρήματα στον κωδικό, εντάξει. 

Κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτή η καθυστέρηση; Έπρεπε από το ’19 να κηρυχθεί η 
απαλλοτρίωση και τότε που έχει σταματήσει το έργο.  

Υπήρχε απόφαση, υπήρχε σκέψη στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θυμάμαι ποια 
εποχή, το ’19, είχε πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και είχε ορίσει τιμή 

μονάδας αρκετά καλή και υψηλή για εθελοντική απαλλοτρίωση, εκούσια απαλλοτρίωση. Όμως 
όταν κλήθηκαν να δουν τα τετραγωνικά τους κτλ.-κτλ.-κτλ. διαφώνησαν, μετά έμπαιναν 
ζητήματα νομικά που αφορούσαν την αρτιότητα των οικοπέδων. Υπήρχε μια μακρά συζήτηση, 
πολύ μεγάλη συζήτηση και τελικά φτάσαμε μετά από πολύ μεγάλη κουβέντα να πούμε ότι θα 
κάνουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση. 
Αυτό έγινε περί τα τέλη του ’20 - αρχές του ’21 περίπου. Περί τα τέλη του ’20. Βγήκε η 
εκτιμητική επιτροπή, είπε ποιο θα είναι το ποσό, επειδή το ποσό ξεπερνούσε το όριο εκείνο, 
μπήκαμε στο να πάρουμε ορκωτό εκτιμητή. Ο ορκωτός εκτιμητής πήρε τη σύμβαση αργά, 
διότι η Υπηρεσία, το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας καθυστέρησε τις διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης μαζί του, και έτσι λοιπόν φτάσαμε με την έκθεση στα χέρια για να πάμε σήμερα και 
να υποβάλλουμε…, να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να υποβάλλουμε την αίτηση στο 
Δικαστήριο. 

Τελειώνω με την εξής διαπίστωση: Διαπιστώνουμε από τα γεγονότα που έχουμε 
στα χέρια μας τη λάθος προσέγγιση για την κατασκευή αυτού του έργου μέσω 

της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Είναι δυνατόν να υπάρχει διπλάσια τιμή του ανεξάρτητου 
εκτιμητή από την επιτροπή του Δήμου; Πώς ήταν δυνατόν να δεχθούν οι ιδιοκτήτες αυτές τις 
χαμηλές τιμές; Που πολύ φοβάμαι ότι και τώρα, με αυτή την τιμή που μας δίνει ο εκτιμητής, 
ότι θα έχουμε προσφυγή στα Δικαστήρια και θα κωλυσιεργήσει πάλι η διαδικασία. 

Η Επιτροπή, η Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου δεν κινήθηκε από μόνη της, είναι 
εδώ και ο Βασίλης ο Χρονόπουλος, ήτανε μέλος της Επιτροπής, κινήθηκε με την 

ΑΑΔΕ. 

Έχουμε όμως διπλάσια τιμή τώρα. Τώρα έχουμε διπλάσια τιμή απ’ ό,τι ήτανε. 
Πάμε με τη διπλάσια τιμή που έχει δώσει ο εκτιμητής, απ’ αυτή που είχε δώσει ο 

Δήμος. 

Παρόλα αυτά όμως ο Δήμος είχε κινηθεί είπαμε με τις αντικειμενικές αξίες της 
ΑΑΔΕ. Οι αντικειμενικές αξίες αυτές ήταν πάρα πολύ χαμηλές, πολύ-πολύ 

χαμηλές. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Εκεί είχαμε το πρόβλημα. 

Τότε θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα, σε σχέση όμως, μισό λεπτό, το πολύ-πολύ 
χαμηλές σε σχέση με τι; Σε σχέση μ’ αυτό που είχε λάβει ως απόφαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο στην εκούσια απαλλοτρίωση. Είχαμε λάβει πολύ μεγαλύτερες τιμές υπόψη 
μας στην απόφαση του ’18 ή του ’19, αρχές ’19 πρέπει να ήταν. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η 
διαδικασία η εκτίμηση είναι ότι είναι προς το συμφέρον των ιδιοκτητών. 
Λοιπόν, άλλη ερώτηση, άλλος; Λεωνίδα; Όχι. 
Τοποθετήσεις. Ο Δημήτρης ο Φαββατάς. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  6/2022           Παρασκευή  15 / 4 / 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ   19/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 625d3f309723a332fc0953c6 στις 19/04/22 10:09
Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                                        9

Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο που το είχαμε διεκδικήσει 
πάρα πολλά χρόνια πριν, χρηματοδοτήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, 

εγκαταστάθηκε ο εργολάβος απ’ την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και βλέπουμε μια τεράστια 
μεγάλη καθυστέρηση. Ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό 
καιρό, δυστυχώς με την τακτική αυτή που ακολουθήσατε θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και 
ο δρόμος, εκεί θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος είναι ο επιβλέπων του έργου, υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα και στο οδόστρωμα. Υπάρχουν λακκούβες, υπάρχουν σαμαράκια, υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα. Πρέπει τουλάχιστον αφού έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό μέχρι το Νοσοκομείο 
να φτιαχτεί ο δρόμος, γιατί υπάρχουν έντονα θέματα και είναι και θέματα ασφάλειας των 
αυτοκινήτων και για τα μηχανάκια. 
Πρέπει να γίνει σωστά. Δεν έχει γίνει σωστά, ούτε αυτές οι εργασίες. Νομίζω ότι 
καθυστερήσαμε πάρα πολύ, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες 
εκείνες οι οποίες θα ολοκληρώσουν το έργο, θα θέλαμε όμως να υπάρχει και η γνώμη της 
Τοπικής Κοινότητας της Θουρίας, αν προβλέπεται, θα θέλαμε και τη γνώμη της Τοπικής 
Κοινότητας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Της Θουρίας όχι. Σπερχογεία. 

Έστω της Σπερχογείας, εντάξει, ναι, ναι, επειδή ξεκινάει. Το λέω, κ. Πρόεδρε, 
ακούστε με λίγο. Επειδή ξεκινάει από τη Θουρία και της Θουρίας και της 

Σπερχογείας. Και αυτοί θα μπορούσανε να βοηθήσουνε στην κατεύθυνση και της 
απαλλοτρίωσης γιατί γνωρίζουνε πρόσωπα και πράγματα και καλό θα ήτανε να υπήρχε και η 
σύμφωνη γνώμη και αυτονών ή τουλάχιστον στη συνεδρίαση να είναι σήμερα εδώ, να μας 
πούνε την άποψή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους καλέσαμε. Κληθήκανε. 

Να πω κάτι; Να είναι εδώ σήμερα, να έχουμε την άποψή τους και όλα αυτά. 
Εμείς πιστεύουμε ότι το έργο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, αλλά 

δυστυχώς όμως με την πολιτική που εφαρμόζετε, δυστυχώς το μόνο που καταφέρνετε είναι να 
καθυστερείτε τα σοβαρά έργα για τον Δήμο Καλαμάτας. 

Λοιπόν, ο κ. Τσαπόγας τώρα έχει τον λόγο. Δεν έχετε. 
Ο κ. Λιάππας. 

Βέβαια, πρέπει τάχιστα να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Θα μας λύσει από πολλά 
προβλήματα. Όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι περνάμε απ’ αυτό τον δρόμο όταν βρέχει, 

γίνεται ο κακός χαμός. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι νομίζω, ναι μεν έχουμε 
καθυστερήσει αλλά νομίζω ότι μ’ αυτές τις τιμές δεν θα υπάρχουν τόσες αντιδράσεις όσο θα 
ήτανε αν πηγαίναμε με την προηγούμενη διαδικασία. Τώρα εντάξει, αυτό θα το δούμε και στην 
πράξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ήθελαν. Δεν το ήθελαν. 

Ναι, αυτό είπα, δηλαδή αν πηγαίναμε με προηγούμενη διαδικασία ακόμα θα 
ήμασταν στις ενστάσεις, στο ένα, στο άλλο και δεν ξέρω πού θα ήμασταν ακόμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους καλέσαμε όλους και δεν ήθελαν. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, ναι, αυτό λέω. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν τελειώσουνε να πω και εγώ κάτι. 

Ναι. Πιστεύω ότι τουλάχιστον να το τρέξουμε όσο γίνεται από δω και πέρα, γιατί 
το έχει ανάγκη ο τόπος, το έχει ανάγκη η περιοχή. Εγώ θα ψηφίσω Υπέρ.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης.

Μία επισήμανση μόνο για ενημέρωσή σας. Ειδικά εσένα, Δημήτρη, που είπες. 
Επειδή η μελέτη αυτή έχει τακτοποιηθεί, ήτανε Μένης Τσαούσης Διευθυντής 

στη ΔΕΥΑΚ. Εγώ ήμουνα τότε Πρόεδρος. Ήτανε η πρώτη θητεία που συμμετείχα στον Δήμο 
Καλαμάτας. Τότε ήμουνα Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ. Τελειώσαμε το ’14.
Είχαμε καλέσει με τον Παναγιώτη τον Περρωτή όλους τους ιδιοκτήτες που πέρναγαν αυτές οι 
γράνες που τις κάτεξαν οργώνοντας κάθε μέρα και κάνα-δυο μέτρα παραπάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι, έτσι.

Έτσι μπράβο. Γιατί αν θα δούμε, Κώστα φίλε και Δημήτρη, τον χάρτη του 
1:5000 που είναι, θα δείτε, λοιπόν, η μελέτη πήγαινε ακριβώς στο ρέμα. Κάθε 

χρόνο όμως μπαζώναμε ρέμα και μεγαλώναμε τους φράχτες. 
Τους καλέσαμε όλους στο γραφείο του Μένη του Τσαούση, Διευθυντής, εγώ Πρόεδρος τότε. 
Όλοι είπανε: ναι, συνηγορούμε γιατί πλημμυρίζομε. Λέω τότε στον Μένη: «Μένη, τα στοιχεία 
τους να φτιάξουμε υπεύθυνες δηλώσεις και να υπογράψουμε το γνήσιο της υπογραφής, …(δεν 
ακούγεται)…  παρουσία τους ότι δέχονται το κομμάτι», είχαν ενημερωθεί όλοι, εμένα παίρνει 
50 μέτρα, του αλλουνού 180. Ένας ήταν ένας προβληματικός, θα το βλέπαμε τι θα γινότανε. 
Προσέξτε. Και μου λέει ο Μένης: «Αφού συμφωνήσανε, τι υπεύθυνες δηλώσεις να τους 
πάρουμε;» 
Μετέπειτα άρχισαν οι πληρωμές, Δημήτρη, του έργου του μεγάλου του άξονα που παίρναν τις 
τελικές αποφάσεις των Δικαστηρίων που εκτιμήθηκαν τα δέντρα. Το ένα τρεις φορές και πάει 
λέγοντας. Στις πλούσιες εποχές και σε βάσεις Δικαστηρίων.
Και τότε μετά, λοιπόν, όλοι αυτοί ήρθαν εκεί πάνω, ήταν ο Νίκος, εγώ ήμουνα μέλος: «Θα 
χάσουμε αρτιότητες…» -μπήκαν τα δικηγοράκια στο παιχνίδι- «…είστε …… τσάμπα; Οι άλλοι 
κονομήσανε λεφτά δίπλα σας». 
Για να δείτε πώς καταλήξαμε για να πάμε σε αναγκαστική, γιατί εμείς τους είπαμε «μην χάσετε 
την αρτιότητα». Τίποτα άλλο. 

Και ένα άλλο πρόβλημα που δεν έχει ειπωθεί, μου ήρθε τώρα στο μυαλό, είναι το 
εξής: αυτή η γράνα, πώς την είπε ο Αντρέας, ήταν και δρόμος.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για όλα φταίει η υπόλοιπος κόσμος, αυτό βλέπω εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη Φαββατά, μ’ ακούς; Μ’ ακούς; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όλοι φταίνε εκτός από τη Δημοτική Αρχή. 

Δημήτρη Φαββατά, ακούς; Άκουσε. Αυτή η γράνα ήταν και δρόμος πρόσβασης 
στα κτήματα. Εάν αυτή η γράνα γινόταν με την απαλλοτρίωση και αγωγός 

ομβρίων, είχαμε θέματα προσβασιμότητας και έπρεπε να λυθούν. Και έπρεπε να γίνει και 
απαλλοτρίωση για την κατασκευή αγροτικού δρόμου πρόσβασης στα κτήματα. Και ιδιαίτερα, 
εγώ το θυμάμαι απέξω τώρα, κατέβαινε, έκανε ένα Σ, ένα σικέ όπως το λένε και στη 
φόρμουλα, έκανε ένα Σ λοιπόν και εκεί αποκόπτονταν οι ιδιοκτησίες. Έτσι τα λύσαμε μ’ αυτό 
τον τρόπο. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσο θέλεις, Κώστα. 

Ένα δευτερόλεπτο. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Γιατί αυτός που με χτύπησε, 
ο Σπίνος, είναι εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Και εγώ πλήρωσα το 

μάρμαρο χωρίς να ξέρω τίποτα, δήθεν ότι ήμουνα εκείνος που… και εγώ δεν ήξερα τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν έχει Σπίνο σ’ αυτά εκεί μέσα. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αλλού αυτός, είναι αλλού αυτός. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ποιον Σπίνο λέει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην ψάχνεις να βγάλεις… 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τον Αντιδήμαρχο λέει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν βγάζεις είδηση εσύ, σταμάτα. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σπίνος, Σπίνος. Ό,τι λέω είμαι υπεύθυνος. Μην ανησυχείς. 

Ο Σπίνος είναι ένας κάτοικος της Σπερχογείας. Όχι, κάτοικος της Σπερχογείας 
αλλά είναι κάτι άλλο. 

Πάμε. ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν. Προχωράμε. 
ΟΜΟΦΩΝΑ. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρου 73 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

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

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για την κήρυξη 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου Καλαμάτας, για λόγους δημόσιας 
ωφέλειας και ειδικότερα για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου «Δίκτυο 
αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως 
Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α’ φάση» 
και όπως η προς απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται στα εγκεκριμένα από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΕΥΑ Καλαμάτας κτηματολογικά, πίνακα και διαγράμματα, 
που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής, είναι συνολικού εμβαδού 
6.961,57τ.μ. και έχει συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 105.045,93€, η οποία 
δαπάνη πρόκειται να καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 33029/6-4-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπασακίδης Νικόλαος 1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

2. Δρούγας Παντελής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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3. Καραγιάννης Ανδρέας

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τσαπόγας Κωνσταντίνος

8. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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