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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 47η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 04-12-2008
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 παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.

Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.
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 3ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζηµίωσης σε ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία
σύµφωνα µε την 7/1996 Πράξη Αναλογισµού.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στο µε αριθµ. πρωτ. 28069/4-12-08
έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζηµίωσης σε ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία
σύµφωνα µε την 7/1996 Πράξη Αναλογισµού.
Σχετικά : Η µε αρ. 14992/1-07-08 εξώδικος πρόσκλησης.
Σύµφωνα µε την αρ. 7/1996 πράξη Αναλογισµού (που αφορά την διάνοιξη τµηµάτων των
οδών Καποδιστρίου και Ύδρας) ο ∆ήµος Καλαµάτας θα πρέπει να καταβάλλει στην
φερόµενη ιδιοκτήτρια Λιακάκη Γεωργία (Αρ. 4) λόγω ρυµοτοµίας αποζηµίωση για
ρυµοτοµούµενο τµήµα της ιδιοκτησίας τους (λόγω εφαρµογής του Ν 625/68) και τα
επικείµενά της το ποσό των 38.473,31 ευρώ.
Επιπλέον ο ∆ήµος θα πρέπει να καταβάλλει για δικαστικά έξοδα το ποσό των 90 ευρώ και
για αµοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου 769,46ευρω.
Η αποζηµίωση αυτή αφορά αποκλειστικά υποχρεώσεις του ∆ήµου.
Παρακαλούµε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την καταβολή του παραπάνω ποσού των
(38.473,31+90+769,46=39.333,77 ευρω) εις βάρος του Κωδικού 407111.01
Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ.
& Εφαρµογών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΑΠΘ

Ο ∆/ντής Τ.Υ.
Βασίλειος Τζαµουράνης

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη της τα
παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή συνολικού ποσού τριάντα εννέα χιλιάδες
τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά (39.333,77 €) σε βάρος
του Κ.Α. 40.7111.01 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008,
αναλυτικά όπως καταγράφεται στο µε αριθµ. πρωτ. 28069/4-12-08 έγγραφο του
Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας το οποίο καταχωρείται στο ιστορικό της
απόφασης αυτής και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτό.
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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. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 11 ∆εκεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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