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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 9η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-02-2009 
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 από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος  
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  
 
 
 
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 : 

Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία 
σύμφωνα με την 4/2003 Πράξη Αναλογισμού. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 4375/26-2-2009 
εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία 

σύμφωνα με την 4/2003 Πράξη Αναλογισμού. 
 
Σύμφωνα με την αρ. 4/2003 πράξη Αναλογισμού (που αφορά την διάνοιξη τμήματος της 
οδού Βύρωνος από την οδό Ηροδότου έως τον χώρο του δημοτικού σχολείου μεταξύ των 
Ο.Τ. 77 και Ο.Τ. 76) ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να καταβάλλει στον ιδιοκτήτη 
Μακρόπουλο Γεώργιο λόγω ρυμοτομίας αποζημίωση για ρυμοτομούμενο τμήμα της 
ιδιοκτησίας του και τα επικείμενά της το ποσό των  9.321,60 ευρώ. 
 
Η αποζημίωση αυτή αφορά αποκλειστικά υποχρέωση του Δήμου.  
 
Θα πρέπει επίσης να καταβάλλει την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων ποσοστό 3% επί 
του ποσού της αποζημίωσης δηλαδή 9.321,60 * 3% = 279,64 ευρώ. 
 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την δαπάνη για την καταβολή του παραπάνω ποσού 
9.321,60+279,64 = 9.601,24 ευρώ εις βάρος του Κωδικού 40.7111.01. 

 
                   Για το Τμήμα Πολ. Σχεδ. & Εφαρμογών 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο Δ/ντής Τ.Υ. 
Βασ. Τζαμουράνης 

 

 
Συνημμένα: 

1. Αντίγραφο της με αρ. 4/2003 πράξης Αναλογισμού 
2. Αντίγραφο της με αρ.  5568/1873/24-11-2002 απόφασης Νομάρχη Μεσσηνίας 
3. Αντίγραφο της με αρ. 498/2005 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου 
4. Αντίγραφο της με αρ. 248/2004 απόφασης του Μονομ. Πρωτοδ. Καλαμάτας 
5. Έκθεση Υπολογισμού υποχρεώσεων του Δήμου»  
 

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 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή συνολικού ποσού  εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων ενός ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (9.601,24 €), ήτοι 9.321,60 €  
ως αποζημίωση στον κ. Μακρόπουλο Γεώργιο και 279.64 € για την αμοιβή των 
πληρεξούσιων δικηγόρων, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση ισόποσης 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 40.7111.01 του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. 
έτους 2009, αναλυτικά όπως καταγράφεται στο με αριθμ. πρωτ. 4375/26-2-2009 
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έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας το οποίο καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτό.   

 
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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


