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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  461/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 19-09-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ.  
463 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 463 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 
462 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης 
∆ηµήτριος,  24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 463 απόφαση) 25) Σπίνος 
Γεώργιος και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 464 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην ηµερήσια 
διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10)   Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Έγκριση ή µη παραιτήσεως εκ δικογράφων τα οποία αφορούν στον ορισµό 
οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης ιδιοκτητών [1/2002 Π.Α. για τη διάνοιξη της 

οδού Βασ. Γεωργίου]  . 
 
Στο φάκελο της συνεδρίασης για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
21222/12-9-08 εισήγηση του αυτοτελούς γραφείου νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία 
έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  
«Έγκριση ή µη παραιτήσεως εκ: 
α) του δικογράφου της από 13-3-2007 αιτήσεως [αρ. εκθ. κατ. 89/19-3-2007] του 
∆ήµου Καλαµάτας ενώπιον του Εφετείου Καλαµάτας απευθυνοµένης και 
β) του δικογράφου της από 12-3-2008 κλήσεως [αρ. εκθ. κατ. 80/13-3-2008] του 
∆ήµου Καλαµάτας ενώπιον του Εφετείου Καλαµάτας απευθυνοµένης, 
τα οποία αφορούν στον ορισµό οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης ιδιοκτητών 
[1/2002 Π.Α, για τη διάνοιξη της οδού Βασ. Γεωργίου]» 
 

∆υνάµει της υπ’ αριθµ. 1/2002 Πράξης Αναλογισµού-Προσκυρώσεως και τακτοποιήσεως 
λόγω ρυµοτοµίας της Υπηρεσίας ΧΩ.ΠΕΡ.ΠΟΛ. της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς, λόγω ρυµοτοµίας για τη διάνοιξη της οδού Βασιλέως 
Γεωργίου από την οδό Φαρών έως την οδό Ηρώων εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου πόλεως, τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται σε αυτήν και εµφαίνονται 
στο τοπογραφικό διάγραµµα, που συνοδεύει την άνω πράξη αναλογισµού, που συνέταξε ο 
τοπογράφος µηχανικός Ιωάννης Αλεβιζάκης και έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί αρµοδίως. 

Στα πλαίσια της διαδικασίας διάνοιξης της άνω οδού και αποζηµιώσεως των ιδιοκτητών 
των ρυµοτοµουµένων ακινήτων, ο ∆ήµος Καλαµάτας άσκησε την από 28-12-2005 αίτησή του, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας απευθυνοµένη, δια τον καθορισµό 
προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµίωσης για ακίνητα και επικείµενα. Επ’ αυτής, εξεδόθη η υπ’ 
αριθµ. 1822/4-10-2006 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας, η οποία καθόρισε 
προσωρινά την τιµή µονάδας αποζηµιώσεως ως εξής: 

«1) Α. Για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην άνω Πράξη τακτοποιήσεως – 
προσκυρώσεως και αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας οδού Φαρών από Β. Όλγας έως την Β. Γεωργίου σε 
Ευρώ 1.000 το τ.µ. για τα µεσαία οικόπεδα και σε  Ευρώ 1.100 το τ.µ. για τα γωνιακά οικόπεδα.  

    Β. Για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην Πράξη τακτοποιήσεως – 
προσκυρώσεως και αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας στην διασταύρωση της οδού Φαρών και Β. Γεωργίου 
σε Ευρώ 1.100 το τ.µ. για τα γωνιαία οικόπεδα. 

    Γ. Για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην Πράξη τακτοποιήσεως – 
προσκυρώσεως και αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας µεταξύ των οδών Φαρών και Βύρωνος σε Ευρώ 
1.000 το τ.µ. για τα µεσαία οικόπεδα και σε 1.100 το τ.µ. για τα γωνιαία οικόπεδα. 

   ∆. Για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην Πράξη τακτοποιήσεως – 
προσκυρώσεως και αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας µεταξύ των οδών Βύρωνος και Ακρίτα σε Ευρώ 1.000 
το τ.µ. για τα µεσαία οικόπεδα και σε Ευρώ 1.100 το τ.µ. για τα γωνιαία οικόπεδα.  

  Ε. Για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην Πράξη τακτοποιήσεως – 
προσκυρώσεως και αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας µεταξύ των οδών Ακρίτα και Ρήγα Φεραίου σε Ευρώ 
800 το τ.µ. για τα µεσαία οικόπεδα και σε Ευρώ 900 το τ.µ. για τα γωνιαία οικόπεδα. 
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Ζ. Για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην Πράξη τακτοποιήσεως – προσκυρώσεως 
και αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας µεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου σε Ευρώ 
700 το τ.µ. για τα µεσαία οικόπεδα και σε Ευρώ 800 το τ.µ. για τα γωνιαία οικόπεδα.  

Η. Για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην Πράξη τακτοποιήσεως – προσκυρώσεως 
και αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας µεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ηρώων σε Ευρώ 900 το 
τ.µ. για τα µεσαία οικόπεδα και σε Ευρώ 1.000 το τ.µ. για τα γωνιαία οικόπεδα.  

Θ. Για την αποζηµίωση των επικείµενων που ευρίσκονται εντός των ιδιοκτησιών που 
απαλλοτριώνονται δυνάµει της υπ’ αριθµ. 1/2002 Πράξης αναλογισµού – προσκυρώσεως και 
τακτοποιήσεως λόγω ρυµοτοµίας της Υπηρεσίας ΧΩ. ΠΕΡ. ΠΟΛ. της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Μεσσηνίας, η οποία κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1552/563/24-2-2003 απόφαση του Νοµάρχη 
Μεσσηνίας.  

2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
α. Αποθήκη από τσιµεντόλιθους και κεραµίδια σε 27 ευρώ το κυβικό µέτρο και από τσίγκους σε 22 

ευρώ το κυβικό µέτρο. 
β. Οικία λιθόκτιστη κεραµοσκεπής σε 45 ευρώ το κυβικό µέτρο και στην µε αριθµό κτηµατολογίου 5 

ιδιοκτησία σε 30 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
γ. Αποθήκη λιθόκτιστη σε 30 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
δ. Μάνδρα από τσιµεντόλιθο σε 24 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
ε. Μάνδρα λιθόκτιστη σε 41 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
στ. Υπόστεγο από σιδηροκατασκευή σε 880 ευρώ κατ’ αποκοπή. 
ζ. Οικία από τούβλα σε 28 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
η. Οικία από πλίθρες κεραµοσκεπής σε 27 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
θ. Οικία από τσιµεντόλιθους κεραµοσκεπής σε 28 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
ι. Οικία από τούβλα πλακοσκεπής 70 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
ια. Οικία ισόγεια από τούβλα και µπετόν σε 40 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
ιβ. Περίφραξη από συρµατόπλεγµα και σιδηροσωλήνες σε 9 ευρώ το µέτρο µήκους. 
ιγ. Περίφραξη µε σιδηρό σκελετό και δοµικό πλέγµα σε 21 ευρώ το µέτρο µήκους. 
ιδ. Βάση περίφραξης από µπετόν σε 30 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
ιε. ∆άπεδο πλακόστρωτο σε 12 ευρώ το τ.µ. 
ιστ. Κάγκελο σιδερένιο σε 38 ευρώ το µέτρο µήκους. 
ιζ. Σιδερένια πόρτα σε 88 ευρώ έκαστη. 
ιη. ∆άπεδο από µπετόν σε 9 ευρώ το τ.µ. 
ιθ. Ερειπωµένο κτίσµα από πλίθρα είναι άνευ αξίας. 
κ. Περίφραξη µε σιδερένιους πασσάλους και κοτετσόσυρµα σε 9 ευρώ το µέτρο µήκους. 
κα. Κολόνες από µπετόν σε 38 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
κβ. Οικία από τούβλα κεραµοσκεπής σε 28 ευρώ το κυβικό µέτρο.  
κγ. Οικία µε σκεπή από ελενίτ σε 35 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
κδ. Οικία λιθόκτιστη µε σκεπή από ελενίτ και πλακόστρωτο σε 70 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
κε. Οικία από τούβλα και πλακόστρωτο σε 20 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
κστ. Σκάλα από µπετόν σε 38 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
κζ. Περίφραξη από συρµατόπλεγµα και σιδηρόπορτα σε 9 ευρώ το µέτρο µήκους. 
κη. Μάνδρα από µπετόν σε 44 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
κθ. Στραγγιστήρια σε 30 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
λ. Καναλέτο λιθόκτιστο σε 9 ευρώ το µέτρο µήκους. 
λα. Αντλιοστάσιο από τσιµεντόλιθους – πλακοσκεπές σε 35  ευρώ το κυβικό µέτρο. 
λβ. Αναδοµή πηγαδιού λιθόκτιστη σε 38  ευρώ το κυβικό µέτρο. 
λγ . Αντλιοστάσιο υπόγειο σε 35 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
λδ.  Αντλιοστάσιο από τούβλα και ελενίτ σε 22 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
λε. Πηγάδι σε 1.760 ευρώ κατ’ εκτίµηση.  
λστ.  Λιµπί σε 59 ευρώ κατ’ αποκοπή. 
λζ. Σκάλα λιθόκτιστη σε 27 ευρώ το κυβικό µέτρο.  
λη. Βεράντα από µπετόν σε 38  ευρώ το κυβικό µέτρο. 
λθ. Ισόγεια προσθήκη από µπετόν και τσιµεντόλιθους στην µε αριθµ. 5 ιδιοκτησία σε 53 ευρώ το κ. 

µ. 
µ. Οικία από τσιµεντόλιθους και σκεπή από ελενίτ σε 27 ευρώ το κυβικό µέτρο. 
µα. Οικία λιθόκτιστη χωρίς σκεπή σε κακή κατάσταση στην µε αριθµό 90 ιδιοκτησία είναι άνευ αξίας.  
3). ∆ΕΝ∆ΡΑ  
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α. Για ελαιόδενδρα µεγάλα σε 200 ευρώ έκαστο.  
β. Για κλήµατα µεγάλα σε 50 ευρώ έκαστο. 
γ. Για εσπεριδοειδή µεγάλα σε 118 ευρώ έκαστο. 
δ. Για εσπεριδοειδή µικρά σε 35 ευρώ έκαστο. 
ε. Για βερικοκιές µικρές σε 20 ευρώ έκαστη. 
στ. Για ροδιές µεγάλες σε 74 ευρώ έκαστη. 
ζ. Για ροδιές µικρές 20 ευρώ έκαστη. 
η. Για συκιές µεγάλες σε 118 ευρώ έκαστη. 
Θ. Για µουσµουλιές µικρές σε 20 ευρώ έκαστη. 
ι. Για µουσµουλιές µεσαίες σε 45 ευρώ έκαστη. 
ια. Για µπουρνελιές µεγάλες σε 74 ευρώ έκαστη. 
ιβ. Για µουριές µεγάλες σε 20  ευρώ έκαστη. 
ιγ. Για καρυδιές µεγάλες σε 170 ευρώ έκαστη. 
ιδ. Για συκιές µεσαίες σε 74   ευρώ έκαστη. 
ιε. Για φοίνικες µεγάλους σε 100 ευρώ έκαστος. 
ιστ. Για µουσµουλιές µεγάλες σε 88 ευρώ έκαστη. 
ιζ. Για εσπεριδοειδή µεσαία σε 74 ευρώ έκαστο. 
ιη. Για ροδακινιές µεγάλες σε 60 ευρώ έκαστη. 
ιθ. Για συκιές µεγάλες σε 118  ευρώ έκαστη. 
κ. Για βερικοκιές µεγάλες σε 60 ευρώ έκαστη. 
κα. Για αµυγδαλιές µεγάλες σε 70  ευρώ έκαστη. 
κβ. Για κληµαταριά µεγάλη σε 60 ευρώ έκαστη. 
κγ. Για ελαιόδενδρα µικρά σε 50 ευρώ έκαστο. 
κδ.  Για καϊσιές µεγάλες σε 60 ευρώ έκαστη. 
κε. Για δαµασκηνιές µεγάλες σε 75  ευρώ έκαστη. 
κστ. Για δαµασκηνιές µικρές σε 15 ευρώ έκαστη. 
κζ. Για αχλαδιές µεγάλες σε 60 ευρώ έκαστη. 
κη. Για µηλιές µεγάλες σε 60 ευρώ έκαστη. 
κθ. Για µπανανιές µεγάλες σε 60 ευρώ έκαστη. 
λ. Για ελαιόδενδρα µεσαία σε 100 ευρώ έκαστο. 
λα. Για συκιές µικρές σε 30 ευρώ έκαστη.» 

 
Ακολούθως, βάσει της άνω αποφάσεως, ο ∆ήµος Καλαµάτας προέβη στις κάτωθι 

χρηµατικές καταβολές προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ των δικαιούχων 
αποζηµιώσεως: 

α) ποσό ευρώ 861.803,06 [ΦΕΚ ∆ 195/2006] 
β) ποσό ευρώ 2.496.250 [ΦΕΚ ∆ 115/2008] 
γ) ποσό ευρώ 25.854,09 [ΦΕΚ ∆ 115/2008] 
δ) ποσό ευρώ 58.748,49 [ΦΕΚ ∆ 115/2008] 
ε) ποσό ευρώ 224.645,74 [ΦΕΚ ∆ 373/2008] 
 

Επίσης, ασκήθηκε υπό του ∆ήµου Καλαµάτας η από 13-3-2007 αίτηση προσδιορισµού 
οριστικής τιµής, απευθυνοµένη ενώπιον του Εφετείου Καλαµάτας [υπ’ αρ. 34/2007 απόφαση 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής]. Η άνω αίτηση προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιµο της 21ης-5-
2007, και µετ’ αναβολήν δια την 17η-9-2007, ότε και µαταιώθηκε, λόγω της διενεργείας των 
βουλευτικών εκλογών της 16ης-9-2007. 

Η άνω αίτηση προσδιορίστηκε εκ νέου προς συζήτηση : 

α) µε την από 25-1-2008 κλήση (αρ. εκθ. κατ. 42/14-2-2008) των Αγγελικής Ζήρα του 
Ζαχαρία και Αικατερίνης συζ. Χρήστου Σταυροπούλου, δια τη δικάσιµο της 19ης-5-2008 και 
µετ’ αναβολή δια την 6η-10-2008 και 

β) µε την από 12-3-2008 κλήση (αρ. εκθ. κατ. 80/13-3-2008) του ∆ήµου Καλαµάτας δια 
τη δικάσιµο της 6ης-10-2008. 
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Επί τεθέντος ερωτήµατός µας προς την Τεχνική Υπηρεσία περί της ενδίκου υποθέσεως, η 
Τεχνική Υπηρεσία απέστειλε το από 1/8/2008 υπηρεσιακό σηµείωµα αυτής, το περιεχόµενο 
των οποίων [ερωτήµατος και υπηρεσιακού σηµειώµατος] έχει ως ακολούθως: 

α) [το από 18-7-2008 ερώτηµα ΝΥ] «Σε συνέχεια προφορικής ενηµέρωσής σας, σας 
διαβιβάζουµε αντίγραφα των δικογράφων που αφορούν στην υπόθεση περί προσδιορισµού 
οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης σχετικά µε την διάνοιξη της οδού Βασιλέως Γεωργίου 
[υπ’ αρ. 1/2002 Πράξη Αναλογισµού], η συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί ενώπιον του 
Εφετείου Καλαµάτας δια τη δικάσιµο της 6ης-10-2008 

και παρακαλούµε, µε δεδοµένο ότι η απόφαση προσδιορισµού προσωρινής τιµής 
µονάδος αποζηµίωσης έχει εκδοθεί την 4η-10-2006, η δε επίδικη αίτηση περί προσδιορισµού 
οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης κατατέθηκε αρχές 2007, να µας γνωρίσετε τις απόψεις 
σας περί των τρεχουσών εµπορικών αξιών των άνω ακινήτων.» 

β) [το από 1-8-2008 υπηρεσιακό σηµείωµα ΤΥ] «Σε απάντηση στο παραπάνω έγγραφό 
σας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την γνώµη µας οι εµπορικές αξίες των ιδιοκτησιών που 
συµµετέχουν στην παραπάνω πράξη Αναλογισµού όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα 
κυµαίνονται τµηµατικά όπως παρακάτω:  

1) Για το τµήµα από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα όπου ο Σ.∆. είναι 1.80 οι αξίες 
κυµαίνονται από 1000 – 1200 ευρώ /τ.µ.  

2) Για το τµήµα από οδό Ακρίτα έως οδό Μεγ. Αλεξάνδρου όπου ο Σ.∆. είναι 1.20 οι αξίες 
κυµαίνονται από 800 – 1000 ευρώ /τ.µ. (περιοχή Φυτειάς) 

3) Για το τµήµα από οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως οδό Ηρώων όπου ο Σ.∆. είναι 1.20 οι 
αξίες κυµαίνονται από 1000 – 1200 ευρώ/τ.µ.» 
 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι : 
α) όσον αφορά στην αποζηµίωση δια τα ακίνητα, σύµφωνα µε το άνω υπηρεσιακό 

σηµείωµα, οι τρέχουσες εµπορικές αξίες των επιδίκων ακινήτων κυµαίνονται στα ιδία επίπεδα 
µε τις προσδιορισθείσες µε την άνω υπ’ αριθµ. 1822/2006 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Καλαµάτας 

β) όσον αφορά στην αποζηµίωση δια τις κατασκευές, οι αιτούµενες οριστικές τιµές 
αποζηµίωσης είναι οι ίδιες µε τις ήδη προσδιορισθείσες µε την άνω απόφαση, πλην αυτής της 
υπό (ι) περίπτωσης (οικία από τούβλα και µπετόν όροφος – αίτηση 53 ευρώ/κ.µ. – απόφαση 
70 ευρώ/κ.µ.) και της υπό (κδ) περίπτωσης (οικία λιθόκτιστη µε σκεπή από ελενίτ και 
πλακόστρωτο – αίτηση 35 ευρώ/κ.µ. – απόφαση 70 ευρώ/κ.µ.) 

γ) όσον αφορά στην αποζηµίωση δια τα δένδρα, οι αιτούµενες οριστικές τιµές 
αποζηµίωσης είναι οι ίδιες µε τις ήδη προσδιορισθείσες µε την άνω απόφαση, πλην της υπό (α) 
περίπτωσης (ελαιόδενδρα – αίτηση 150 ευρώ ανά δένδρο – απόφαση 200 ευρώ ανά δένδρο) 
[Έχει γίνει αποδεκτό από το ∆ήµο Καλαµάτας υψηλότερο ποσό αποζηµίωσης δια ελαιόδενρα, 
βλ. σχετ. υπ’ αρ. 289/2008 απόφαση ∆Ε]. 

 
Κατόπιν αυτών, προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικής εµπλοκής, 
Εισηγούµαι να εγκριθεί όπως παραιτηθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας εκ: 
α) του δικογράφου της από 13-3-2007 αιτήσεώς του [αρ. εκθ. κατ. 89/19-3-2007] 

ενώπιον του Εφετείου Καλαµάτας απευθυνοµένης και 
β) του δικογράφου της από 12-3-2008 κλήσεώς του [αρ. εκθ. κατ. 80/13-3-2008] 

ενώπιον του Εφετείου Καλαµάτας απευθυνοµένης, 
και να καταργηθεί η δίκη. 

 
Συνηµµένα: 

1) η από 13-3-2007 αίτηση προσδιορισµού οριστικής τιµής [αρ. εκθ. κατ. 89/19-3-2007] 
2) η από 12-3-2008 κλήση [αρ. εκθ. κατ. 80/13-3-2008] 
3) η από 1822/4-10-2006 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Καλαµάτας 
4) ΦΕΚ ∆ 195/2006 
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5) ΦΕΚ ∆ 115/2008 
6) ΦΕΚ ∆ 373/2008 
7) ο από ∆εκέµβριο 2006 συγκεντρωτικός πίνακας δικαιωµάτων δικαιούχων 
8) ο από  Οκτώβριο 2007 συγκεντρωτικός πίνακας δικαιωµάτων δικαιούχων 
9) η υπ’ αρ. 34/2007 απόφαση ∆Ε 
10) η υπ’ αρ. 122/2008 απόφαση ∆Ε 
11) το από 18-7-2008 έγγραφο ΝΥ 
12) το από 1-8-2008 υπηρεσιακό σηµείωµα ΤΥ 
13) η υπ’ αρ. 289/2008 απόφαση ∆Ε 

 
Η  ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Αθανασία ∆. ∆ηµοπούλου 

∆ικηγόρος παρ’  Αρείω Πάγω 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από  διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την παραίτηση του ∆ήµου Καλαµάτας εκ: 

α) του δικογράφου της από 13-3-2007 αιτήσεως [αρ. εκθ. κατ. 89/19-3-2007] του 
∆ήµου Καλαµάτας ενώπιον του Εφετείου Καλαµάτας απευθυνόµενης   & 

β) του δικογράφου της από 12-3-2008 αιτήσεως [αρ. εκθ. κατ. 80/13-3-2008] του 
∆ήµου Καλαµάτας ενώπιον του Εφετείου Καλαµάτας απευθυνόµενης,  

τα οποία αφορούν στον ορισµό οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης ιδιοκτητών 
(1/2002 Π.Α., για την διάνοιξη της οδού Βασ.  Γεωργίου) και την κατάργηση της εν 
λόγω δίκης. 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 20. Οικονοµάκου Μαρία 

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Ράλλης Γεώργιος  

 24. Σπίνος Γεώργιος 

 25. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

   


