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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  214/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 06η Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 15η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 3 0-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 211 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 211 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 205 απόφαση), 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 211 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµάκου Μαρία και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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.  
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

(Από τη συνεδρίαση, µε την ολοκλήρωση της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ που 
αρχικά παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, µετά τη µη αποδοχή του αιτήµατός τους  για αναβολή 
της συνεδρίασης ως απότιση ελαχίστου φόρου τιµής στους υπαλλήλους που έχασαν τη ζωή 
τους από την επίθεση µε µολότοφ στο υποκατάστηµα της τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΝΤΙΑ.) 

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αποδοχή ζηµιάς σε καλλιέργεια Γεωργίου Μπάκα του Παναγιώτη από την πυρκαγιά της 
3/8/2009 που προκλήθηκε από τα σκουπίδια. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 9188/29-4-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

«ΘΕΜΑ: Αποδοχή ζηµιάς σε καλλιέργεια Γεωργίου Μπάκα του Παναγιώτη από την 
πυρκαγιά της 3/8/2009 που προκλήθηκε από τα σκουπίδια. 

 
 ΣΧΕΤ. : α)Αίτηση µε αριθµό πρωτ. 19817/18-8-2009/Μπάκας Γεώργιος του Παν. 
                β) Πρακτικό καταγραφής ζηµιών µε αρ. πρωτ. 31602/21-12-2009. 
                γ) Πρακτικό αποτίµησης ζηµιών µε αρ. πρωτ. 9129/15- 4 -2010. 
 
 
         Στην Καλαµάτα, στη περιοχή «Λιθωµένο Φίδι», στη θέση «Νταµάρι Μπάκα» και στο 
χώρο µεταφόρτωσης των σκουπιδιών, που είναι στη διευρυµένη κοίτη του ποταµού Νέδοντα 
προκλήθηκε πυρκαγιά στις 3/8/2009 ηµέρα ∆ευτέρα µε εστία τα σκουπίδια που ήταν εκεί. 
 
          Η φωτιά µε την βοήθεια των πνεόντων ανέµων επεκτάθηκε στην παρακείµενη θαµνώδη 
βλάστηση και µέσω αυτής στην γειτονική γεωργική έκταση µε καλλιέργεια ελιάς του Μπάκα 
Γεωργίου του Παναγιώτη. 
 
          Η πυρκαγιά εν τέλει κατασβέστηκε µε την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
          Μετά την σχετική αίτηση, η επιτροπή καταγραφής και αποτίµησης ζηµιών από την 
προκληθείσα πυρκαγιά στην περιοχή «Λιθωµένο Φίδι» της διευρυµένης κοίτης του ποταµού 
Νέδοντα, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 379/2009 Α.∆.Σ., έκανε αυτοψία και 
συνέταξε το πρακτικό καταγραφής ζηµιών µε αρ. πρωτ. 31602/21-12-2009 και το πρακτικό 
αποτίµησης ζηµιών µε αρ. πρωτ. 9129/15-4-2010. 

 
          Μετά τα παραπάνω 
 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

          1/ Την αποδοχή της προκληθείσας ζηµιάς στον αιτούντα από τον ∆ήµο Καλαµάτας εξ 
αιτίας της αυτανάφλεξης των παρακειµένων µε την ιδιοκτησία του σκουπιδιών στο χώρο 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων. 
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          2/ Την αποζηµίωση του παθόντος – αιτούντος µετά την ακριβή οικονοµική αποτίµηση 
της ζηµιάς από την Επιτροπή καταγραφής και αποτίµησης ζηµιών από την προκληθείσα 
πυρκαγιά στην περιοχή «Λιθωµένο Φίδι» της διευρυµένης κοίτης του ποταµού Νέδοντα του 
∆ήµου Καλαµάτας που έχει ορισθεί µε την 379/2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το 
ποσό της αποζηµίωσης είναι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά ευρώ (4.347,00 €). 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                         Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 
                                                                                                    ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
                                                                                                           ΓΕΩΠΟΝΟΣ  MSc”           
 
 
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 
 

Ι. Εγκρίνει την αποδοχή της ζηµιάς σε καλλιέργεια του κ. Γεωργίου Μπάκα του 
Παναγιώτη στην περιοχή «Λιθωµένο Φίδι», από την πυρκαγιά της 3-8-2009 που 
προκλήθηκε εξαιτίας της αυτανάφλεξης των παρακείµενων µε την ιδιοκτησία του 
ανωτέρω σκουπιδιών, στο χώρο µεταφόρτωσης των απορριµµάτων επί της 
διευρυµένης κοίτης του ποταµού Νέδοντα του ∆ήµου Καλαµάτας, στη θέση 
«Νταµάρι Μπάκα». 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την αποζηµίωση του παραπάνω παθόντος, µετά την ακριβή οικονοµική 

αποτίµηση της ζηµιάς από την Επιτροπή καταγραφής και αποτίµησης ζηµιών από 
την προκληθείσα πυρκαγιά στην εν λόγω  περιοχή, που έχει ορισθεί µε την 
379/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, εγκρίνοντας 
παράλληλα για το σκοπό αυτό τη διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ (4.347,00 €) σε βάρος του Κ.Α.  35.7425.04 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2010.  

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  
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 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 12 Μαΐου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


