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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  02/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  037/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στη 2η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 21-01-2008 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.     
033 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 032 απόφαση), 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 Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 032 
απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 
23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας και Καρβελίου επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 
2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. 
Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίού Πηγών, κ. Αλάµαρας Πέτρος. 
  
Στη συνεδρίαση 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 και 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.  
 



Συνεδρίαση :02/2008                                 Παρασκευή 25 / 01 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  037/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καταβολή αποζηµίωσης που προκύπτει από την µε αρ. 6/2006 πράξη αναλογισµού για τη 
διάνοιξη τµηµάτων των οδών Καποδιστρίου και Χίου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29979/27-
12-2007 υπηρεσιακό σηµείωµα του τµήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ :Καταβολή αποζηµίωσης  που προκύπτει από την µε αρ. 6/2006 πράξη αναλογισµού για 

την διάνοιξη τµηµάτων των οδών Καποδιστρίου και  Χίου. 
 
 
                                           ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
ΣΧΕΤ. : Η µε αρ. πρωτ.  25237/31-10-07 αιτησης  του κ. Σταµατελοπουλου Ιωαννη.                    
 
Σύµφωνα µε την   µε αρ. 6/2006 πράξη αναλογισµού για την διάνοιξη τµηµάτων των οδών 
Καποδιστρίου και Χίου πού κυρώθηκε µε την µε αρ.8343/06/3865/7-12-06 απόφαση τού 
Νοµάρχη Μεσσηνίας ο ∆ήµος Καλαµάτας θα πρέπει σε εφαρµογή του Ν 625/68 να αποζηµίωση 
την ιδιοκτησία  Ιωάννη Σταµατελόπουλου που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που 
συνοδεύει την πράξη  αναλογισµού  µε αρ. 05  και περιγράφεται από τα  στοιχεία(14-15-16-
17-23-22-24-25-26-36-29-30-31-35-34-14) για τµήµα   επιφανείας   Ε=62,40τ.µ  
Ο κ. Σταµατελόπουλος    µε αίτηση του ζητά από το ∆ήµο Καλαµάτας να του καταβάλλει τήν 
αναλογούσα  σε αυτόν αποζηµίωση προτείνοντας σαν τιµή µονάδος την αντικειµενική αξία της 
περιοχής . 
Επίσης ο παραπάνω ιδιοκτήτης  αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις των ιδιοκτησιών των 
παιδιών του Τατιάνας και Στέργιου Σταµατελόπουλου (ιδιοκτητών των ιδιοκτησιών που φέρουν 
στο διάγραµµα της πράξης Αναλογισµού τους αριθµ 04,06, και 07) . 
Εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο να κάνει δεκτό το αίτηµα του παραπάνω ιδιοκτήτη 
Σταµατελόπουλου Ιωάννη   και να καλύψει ο ∆ήµος την υποχρέωσή του απέναντι στην 
ιδιοκτησία   µε τις αντικειµενικές αξίες της περιοχής πού σαφώς είναι µικρότερες από τις 
πραγµατικές αξίες  
Με την καταβολή της αποζηµίωσης αυτής  ο ∆ήµος εφενός  εξασφαλίζει  την διάνοιξη 
τµηµάτων των οδών Καποδιστρίου και Χίου µε τα στοιχεία  (14-15-16-17-23-22-24-25-26-110-
29-109-151-150-117-35-34-14)   συνολικής επιφανείας Ε=1018,80τ.µ και αφετέρου   ο εν 
λόγω  ιδιοκτήτης    µε την ανάληψη   των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών των παιδιών του 
διευκολύνει- απαλάσσει το ∆ήµο  από  την ανάγκη  άµεσης  πρόσθετης  καταβολής   
αποζηµίωσης για επιφάνεια   Ε= 110,24τ.µ  η οποία  αποτελεί δικαίωµα του ιδιοκτήτη και η 
οποία συµψηφίζεται µε την προσκύρωση καταργούµενης από το σχέδιο πόλης ιδιωτικής οδού 
µε στοιχεία (26-27-27Α-27Β-28-78Α-123-65-64-63-62-61-50-51-26)   της ιδίας επιφάνειας στην 
ιδιοκτησία (µε αρ. 04) της κόρης του Τατιάνας Σταµατελοπούλου . 
Επισηµαίνεται ότι µε την εν λόγω  διάνοιξη   θα εξασφαλισθεί  µοναδική  ανεµπο-διστη 
πρόσβαση  στον χώρο του 8ου ∆ηµοτικού σχολείου που  σήµερα εξυπηρετείται από αδιάνοικτο 
δρόµο ο οποίος ήταν επιταγµένος από το 1986 και που σήµερα (που εχει λήξει η επίταξη) είναι 
ιδιοκτησία των κληρ. Κων/νου Σταµατελόπουλου   µε την ανοχή των οποίων εξυπηρετείται το 
σχολείο. 
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Στο συνηµµένο  τοπογραφικό διάγραµµα απεικονίζονται οι εµπλεκόµενες ιδιοκτησίες και τα  
υπό διάνοιξη και προσκύρωση τµήµατα.     
 
                                              Για το Τµήµα  Πο/λ. σχεδ.                Ο ∆/ντης Τ.Υ                  
   Ο συντάξας                             &    Εφαρµογών 
 
Αλεβιζάκης Ιωάννης                      Πατσαρίνος Νίκος                Τζαµουράνης Βασίλειος             
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Υιοθετεί την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29979/27-12-2007 εισήγηση του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριµένα κάνει δεκτό το αίτηµα του κ.  Σταµατελόπουλου Ιωάννη σχετικό  µε 
καταβολή αποζηµίωσης που προκύπτει από την µε αρ. 6/2006 πράξη αναλογισµού 
για την διάνοιξη τµηµάτων των οδών Καποδιστρίου και Χίου και εγκρίνει να 
καλύψει ο ∆ήµος Καλαµάτας την υποχρέωσή του απέναντι στην ιδιοκτησία µε τις 
αντικειµενικές αξίες της περιοχής για τµήµα επιφάνειας 62,40 τ.µ. 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος 
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 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


