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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  5/2022  

ΑΠΟΦΑΣΗ  9/2022  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνέρχεται, 

μετά την ματαίωση της υπ’ αριθμ. 4 της 25-2-2022 συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, 

στην υπ΄ αριθμ. 5/2022 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, η 

οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και 

της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 10343/18.2.2022 (ΦΕΚ 766/18.2.2022 - τ. Β),   μετά την με αριθμ. πρωτ. 

19397/28-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη, υπ’ αριθμ. πρωτ. 16812/21-2-2022, 

πρόσκληση της ματαιωθείσας συνεδρίασης. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  

5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6)  Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη, 9) Τσαλίκης Δημήτριος και 10) Τσώλης Ηλίας.   

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 2) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 4) Χαχής Ευάγγελος  και 5) Χουσέας Σταύρος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. 

Στα Μέλη του Συμβουλίου έχουν αποσταλεί για ενημέρωση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 532/4-10-2021 
έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Μεσσηνίας καθώς και Φύλλο Αυτοτελών 
Οικισμών Δήμου Καλαμάτας μεταξύ των οποίων και οι Οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας, οι οποίοι, όπως αναγράφονται σε αυτό, είναι οι εξής: (Καλαμάτα,η), (Άγιοι 
Πάντες,οι), (Άγιος Φανούριος,ο), (Γιανιτσάνικα,τα – Σκουπιδότοπος,ο), (Καλιθέα – Κούρτη 
Ράχη,η), (Κοκκινόραχη,η), (Κουταλά,τα), (Μενινά,τα), (Μονή Βελανιδιάς,η), (Μονή Προφήτη 
Ιωήλ,η), (Μπουρνιάς,ο),  (Προφήτης Ηλίας,ο) και (Φιλοθέη,η). 
 
 
Επί του παρόντος θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Σε κάθε Δημοτική Κοινότητα έχουν καθορισθεί οικισμοί. Αυτούς τους οικισμούς 
που έχουν μία ευρεία έννοια, όχι μόνο πολεοδομική, όχι μόνο τεχνική, αλλά 

έχουν και κοινωνική και ιστορική, για στατιστικούς λόγους η Στατιστική Υπηρεσία περιγράφει τι 
ονομάζεται οικισμός. Αυτό υπάρχει στο συνημμένο έγγραφο  που έχετε πάρει και με ποιες 
προϋποθέσεις καλείται κάποιος οικισμός.    
Η εισήγηση η δική μου είναι 1) να επικαιροποιήσουμε τους υπάρχοντες και 2) εάν υπάρχει 
ανάγκη να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από τους υπάρχοντες κάποιοι. 
Πριν κάνω της εισήγηση εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις επί του θέματος. 
 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ: Έχουμε λάβει κάποιο αίτημα από συνδημότες για νέο οικισμό; 

 
Τυπικά δεν έχουμε λάβει κάτι. Γίνονται κάποιες συζητήσεις, με πολλές 
γενικεύσεις.  

Δεν είναι εύκολη αυτή η δουλειά, εμπλέκονται πολλές φορές και πραγματικά προβλήματα, 
μπαίνουν και κάποια κομμάτια συναισθηματικά, το ότι εκεί είναι ο τόπος του καθενός και έτσι 
έχει συνηθίσει να τον αποκαλεί.  
Είναι δυσδιάκριτα και σε όλη την Ελλάδα είναι δυσδιάκριτα, γι’ αυτό και μπαίνει μία γραμμή 
που λέει ότι θα πρέπει να γίνουν οι δικές μας οι προτάσεις και μετά αυτές να αποφασιστούν 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει μεθαύριο και μετά η Στατιστική Υπηρεσία με τους 
πολιτικούς μηχανικούς της και με τους πολιτικούς μηχανικούς του Δήμου και τον τοπικό 
Πρόεδρο, να πάνε να δουν εάν όντως ισχύουν. 
Είναι μια σύνθετη διαδικασία που δεν τελειώνει σήμερα εδώ και δεν θα τελειώσει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Είναι μια διαρκής κατάσταση. Είναι η εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. 
Η εισήγηση η δική μου είναι η εξής: 
1) να επικαιροποιηθούν οι υπάρχοντες, όπως φαίνονται στο έγγραφο που έχετε και  
2) να προστεθούν νέοι οικισμοί  α) ¨Νέα Ιωνία¨, εκεί που λέγαμε παλιά Κορδία, β) ¨Ρίζα¨, 
όπως ανεβαίνουμε για το Ελαιοχώρι αριστερά του δρόμου και γ) ¨Μελισσοπούλες¨, όπως 
ανεβαίνουμε από το Νεκροταφείο των Γιανιτσανίκων ευθεία πάνω στο βουνό. Αυτά είναι 
κατόπιν προφορικών, επαναλαμβάνω, αιτημάτων των κατοίκων των περιοχών. 

 
Συμφωνώ με όσα είπες, η μόνη διαφωνία είναι όσον αφορά τη Νέα Ιωνία. Νομίζω 
ότι ήταν σφάλμα που μετονομάστηκε. 

 
Δεν υπάρχει επί της ουσίας μετονομασία γιατί δεν υπήρξε ποτέ οικισμός 
χαρακτηρισμένος εκεί. Εάν δεις το έγγραφο της Στατιστικής Υπηρεσίας δεν 

αναφέρεται πουθενά ως Κορδία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Απλά η συνήθεια του κόσμου, γιατί την ξέρει την περιοχή ως ¨Κορδία¨. Και 100 
χρόνια να περάσουν θα παραμείνει ¨Κορδία¨. 

Δεν διαφωνώ με τα υπόλοιπα, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου και δεν την επιβάλω 
 
Καταλαβαίνω και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα θέμα όχι μονοδιάστατο, έχει 
πολλές πλευρές και διαστάσεις. Συμφωνώ ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές και 

διαφορετικές απόψεις.  
Απλά υπάρχει ένα αίτημα με υπογραφές από την περιοχή εκεί, το οποίο έρχεται από την 
προηγούμενη δημοτική περίοδο μέχρι σήμερα. Εμείς εκφράζουμε και εκπροσωπούμε αυτό το 
αίτημα και γι’ αυτό το προτείνουμε. Πρόταση είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ντε και καλά 
δεσμευτικό. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. 
Επί της εισήγησης, ως έχουν οι υπάρχοντες οικισμοί, συν να προστεθούν οι οικισμοί ¨Νέα 
Ιωνία¨, ¨Μελισσοπούλες¨ και ¨Ρίζα¨, οι οποίοι φαίνονται στον παρακάτω χάρτη. 
 

 
 

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το Συμβούλιο, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: 
 
i. την επικαιροποίηση των υπαρχόντων Αυτοτελών Οικισμών  της Δημοτικής 

Κοινότητας Καλαμάτας  

1. Καλαμάτα,η  

2. Άγιοι Πάντες,οι 

3. Άγιος Φανούριος,ο 

4. Γιανιτσάνικα,τα – Σκουπιδότοπος,ο 

5. Καλιθέα – Κούρτη Ράχη,η 

6. Κοκκινόραχη,η 

7. Κουταλά,τα 

8. Μενινά,τα 

9. Μονή Βελανιδιάς,η 

10. Μονή Προφήτη Ιωήλ,η 

11. Μπουρνιάς,ο 

12. Προφήτης Ηλίας,ο 

13. Φιλοθέη,η. 
 
ii. τον καθορισμό τριών νέων Αυτοτελών Οικισμών  στη Δημοτική Κοινότητα 

Καλαμάτας με τις εξής ονομασίες: 

1. Μελισσοπούλες 

2. Νέα Ιωνία 

3. Ρίζα 

σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα Παναγιώτη και όπως αυτοί οι νέοι οικισμού 
φαίνονται στο σχετικό χάρτη ο οποίος καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  

 
 

 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 



Συνεδρίαση : 5/2022                     Τρίτη  1 / 3 / 2022                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  9/2022 

Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας 5 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


