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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 44η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 14-11-2008
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας,
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.

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 7ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Έγκριση αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης κατά των Ουρανίας Πιερρακέα,
∆ηµητρίου Ασηµακόπουλου και Γεωργίου Ασηµακόπουλου (αποβολή από
ακίνητο) – Ορισµός δικαστικού επιµελητή.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 26568/14-11-2008
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης κατά των Ουρανίας Πιερρακέα,
∆ηµήτριου Ασηµακόπουλου και Γεωργίου Ασηµακόπουλου (αποβολή από ακίνητο) –
Ορισµός δικαστικού επιµελητή»
Κατά των Ουρανίας Πιερρακέα, ∆ηµητρίου Ασηµακόπουλου και Γεωργίου Ασηµακόπουλου,
έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 1.118/2008 απόφαση του Μον. Πρωτ. Καλαµάτας (διαδικασία
απαλλοτριώσεων), η οποία διατάσσει την αποβολή των άνω από απαλλοτριωθέν ακίνητό
τους και την παράδοση αυτού στο ∆ήµο Καλαµάτας, δυνάµει της 1/2002 πράξης
αναλογισµού προσκύρωσης και τακτοποίησης (για τη διάνοιξη τµήµατος της οδού Βασ.
Γεωργίου από την οδό Φαρών ως την Ηρώων του σχεδίου πόλης Καλαµάτας) και δη
εδαφικό τµήµα έκτασης 64,72 τ.µ. µε κτίσµα και δέντρα [µια οικία από τσιµεντόλιθους και
κεραµοσκεπή 84,65 κ.µ., µια ελιά, µια καρυδιά και µια µουσµουλιά]. Το άνω εδαφικό τµήµα
εκ µεγαλυτέρου ακινήτου ιδιοκτησίας, νοµής και κατοχής των καθ’ ων (στον κτηµατολογικό
πίνακα της Π.Α. αναφέρονται στην ιδιοκτησία µε αριθµό 18 µε την ένδειξη κληρονόµοι
Ασηµακόπουλου) συνορεύει ανατολικά µε ήδη διανοιγµένο τµήµα και απαλλοτριωθείσα
πρώην ιδιοκτησία Κουρκουλέα-Μυλωνά Πηνελόπης, βόρεια µε υπόλοιπο τµήµα ιδίων
ιδιοκτητών, δυτικά µε ιδιωτική οδό καταργούµενη από το Σχέδιο Πόλης και νότια µε ήδη
διανοιγµένο τµήµα της οδού Βασ. Γεωργίου. Οι άνω, όµως, παρά την έκδοση της άνω
απόφασης κατ’ αυτών και το ότι έχουν ήδη οχληθεί σχετικά, δεν έχουν παραδώσει µέχρι
σήµερον το ακίνητο αυτό στο ∆ήµο Καλαµάτας.
Συνεπώς, παρίσταται αναγκαία η αναγκαστική εκτέλεση δια δικαστικού επιµελητή της άνω
απόφασης δια την αποβολή των άνω και εγκατάσταση του ∆ήµου στο ακίνητο.
Κατόπιν αυτών, εισηγούµαι
Να εγκριθεί η αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 1.118/2008 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Καλαµάτας (διαδικασία απαλλοτριώσεων) κατά των Ουρανίας Πιερρακέα,
∆ηµητρίου Ασηµακόπουλου και Γεωργίου Ασηµακόπουλου.
Να οριστεί δικαστικός επιµελητής Πρωτοδικείου Καλαµάτας, ο οποίος θα διενεργήσει την
αναγκαστική εκτέλεση.
Συνηµµένα: η υπ’ αριθµ. 1118/2008 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Καλαµάτας
Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αθανασία ∆. ∆ηµοπούλου
∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω»
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση,
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Ι. Εγκρίνει την αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1.118/2008 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας κατά των Ουρανίας Πιερρακέα,
∆ηµητρίου Ασηµακόπουλου και Γεωργίου Ασηµακόπουλου (διαδικασία
απαλλοτριώσεων), η οποία διατάσσει την αποβολή των άνω από
απαλλοτριωθέν ακίνητό τους και την παράδοση αυτού στο ∆ήµο Καλαµάτας,
δυνάµει της 1/2002 πράξης αναλογισµού προσκύρωσης και τακτοποίησης (για
τη διάνοιξη τµήµατος της οδού Βασ. Γεωργίου από την οδό Φαρών ως την
Ηρώων του σχεδίου πόλης Καλαµάτας) και δη εδαφικό τµήµα έκτασης 64,72
τ.µ. µε κτίσµα και δέντρα.
ΙΙ. Ορίζει δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Καλαµάτας την κα Κοµπότη
Βασιλική, η οποία θα διενεργήσει την αναγκαστική εκτέλεση της
προαναφερόµενης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας.
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
2. Καµβυσίδης Ιωάννης
3. Κοσµόπουλος Βασίλειος
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
6. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 26 Νοεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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