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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  03/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  057/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Φεβρουαρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 03/03-02-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Βασιλάκη Γεωργία, 
4) ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 7) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης 
Αργύριος, 11) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος 
Γεώργιος, 14) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 15) Μάλαµας Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 
17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος 
Ιωάννης, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 29) Τσώλης Πέτρος και  30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος και 
5) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Πηγών  
κ. Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Επί ενστάσεων δηµοτών κατά της υπ΄ αριθµ. 481/05 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο 

Ο.Τ. 1468. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Κυριακόπουλος αναφέρεται στην από                   
18-1-2006 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Επί ενστάσεων δηµοτών κατά της υπ΄ αριθµ. 481/05 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Καλαµάτας στο Ο.Τ. 1468.   

ΣΧΕΤ.: Ενστάσεις κ.κ. Ξυπόλιτου Βασιλείου και Ξυπόλιτου Μαρίας µε αρ. πρωτ. 22709/2-12-05 
και 22710/2-12-05 

 
Με την  481/05 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε προτείνει την τροποποίηση του σχεδίου 
πόλης στο Ο.Τ. 1468 και συγκεκριµένα τη διάνοιξη δρόµου στη Ν∆ γωνία του οικοπέδου του 
κ. Μπούνα πλάτους 5 µ. ως πεζόδροµου. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης µέσω του 
τύπου και των ατοµικών ειδοποιήσεων υποβλήθηκαν δύο ενστάσεις που έχουν ως εξής: 
 
Α/Α  ΕΝΣΤΑΣΗΣ:1 
ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο.Τ. 1468, 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22709/2-12-05 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ι∆ΙΟΚΤ.: 02 

   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιαφωνεί µε την προτεινόµενη τροποποίηση και συγκεκριµένα: α) ότι δεν 
αναφέρονται τα µέτρα που παίρνει ο δρόµος, β) δεν δίνεται καµία εγγύηση για το τµήµα που 
προστίθεται στο οικόπεδό του, γ) η διάνοιξη του πεζόδροµου καταστρέφει το παρτέρι του και 
ένα δένδρο και δ) η µείωση των τ.µ. ίσως του στερήσει την δυνατότητα µελλοντικής 
προσθήκης. 
 
ΓΝΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Για το α΄ αίτηµα ζητήσαµε και µας κατέθεσε τίτλους ιδιοκτησίας, 
οικοδοµική άδεια και τοπογραφικό διάγραµµα της ιδιοκτησίας του, από τα οποία προκύπτει ότι 
η διαµορφωµένη κατάσταση δεν αποτυπώνει σωστά τα όρια της ιδιοκτησίας του.  
Στην επίµαχη θέση, όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, τα πραγµατικά 
όρια βρίσκονται πιο µέσα από τον υφιστάµενο µαντρότοιχο, µε αποτέλεσµα η ρυµοτόµηση 
που προκύπτει από την προτεινόµενη τροποποίηση να είναι µικρής κλίµακας. 
Για το β΄ αίτηµα µετά την έγκριση της τροποποίησης πρέπει να ακολουθήσει πράξη 
αναλογισµού από την οποία θα οριστικοποιηθούν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 
όµορων ιδιοκτησιών.  
Για το γ΄ αίτηµα µέσα από την πράξη αναλογισµού θα προκύψουν πίνακες επικειµένων για τα 
οποία θα προκύψει η ανάλογη αποζηµίωση που θα καλυφθεί από τον κωδικό 40.7421.05 του 
∆ηµοτικού προϋπολογισµού. 
Για το δ΄ αίτηµα οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι µέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης 
και την σύνταξη πράξης αναλογισµού µπορεί ο ιδιοκτήτης να αξιοποιήσει ως έχει την 
ιδιοκτησία του. Η τελική επιφάνεια της ιδιοκτησίας θα εξαρτηθεί από τα σηµερινά στοιχεία 
(τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραµµα) και από αυτά της πράξης αναλογισµού. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµεθα την απόρριψη της ένστασης.    
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Α/Α  ΕΝΣΤΑΣΗΣ:2 
ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ο.Τ. 1468, 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22710/2-12-05 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ι∆ΙΟΚΤ.: 03 

   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιαφωνεί µε την προτεινόµενη τροποποίηση και συγκεκριµένα δεν επιθυµεί την 
µείωση του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου της. 
  
ΓΝΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό Σχέδιο και µε τα ιδιοκτησιακά 
στοιχεία που µας προσκοµίσατε, προκύπτει ότι η ιδιοκτησία στερείται προσώπου σε 
κοινόχρηστο χώρο το οποίο αποκτά µε την προτεινόµενη τροποποίηση.  
Όπως αναφέρεται και στην προηγούµενη ένσταση, µετά την έγκριση της τροποποίησης πρέπει 
να ακολουθήσει πράξη αναλογισµού από την οποία θα οριστικοποιηθούν οι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα των όµορων ιδιοκτησιών. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµεθα την απόρριψη της ένστασης διότι η ιδιοκτησία 
ευνοείται µε την προτεινόµενη τροποποίηση λόγω απόκτησης προσώπου.   
 
 
ΣΥΝ/ΝΑ: 
1. Απόφαση ∆.Σ. µε αριθµό 481/05  
2. 2 ενστάσεις 
3. Τοπογραφικό διάγραµµα ιδιοκτήτη 
4. Οικοδοµική άδεια 
5. Τίτλος ιδιοκτησίας 
6. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα 
 
 
Κοιν/ση 
1. Τµήµα Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών 
2. Γ. Κυριακόπουλο, Αντιδήµαρχο 
 

Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ. 
και Εφαρµογών 

(18/1/06) 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ 

 

 
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Λευθεριώτης ο οποίος λέει εξής: 
 

 
Λέµε στην αρχική απόφαση ΝΑΙ γιατί δεν έχουµε, µε τη διαδικασία που 
ακολουθούµε, πλήρη εικόνα. 

Έχουν κληθεί σήµερα οι ενιστάµενοι δηµότες; 
ΛΕΥΚΟ γιατί απουσιάζουν οι δηµότες. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων του δηµοτικού συνδυασµού ¨Η Ώρα του 
∆ηµότη¨ και του κ. ∆ιασάκου οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      
 

Υιοθετεί την 18-1-2006 σχετική µε το θέµα εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία και καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής,  και  
απορρίπτει τις δύο (2) υποβληθείσες ενστάσεις  δηµοτών κατά της υπ΄ αριθµ. 
481/2005 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην 
πρόταση τροποποίηση του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στα Ο.Τ. 
1468,  
και συγκεκριµένα απορρίπτει:  

α) την µε αριθ. πρωτ. ∆ήµου 22709/2-12-2005 ένσταση του κ. Ξυπόλιτου 
Βασιλείου, και 

β) την µε αριθ. πρωτ. ∆ήµου 22710/2-12-2005 ένσταση της κας Ξυπόλιτου Μαρίας.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  5. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  9. Κουδούνης Αργύριος 

  10. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  11. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  12. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  13. Λευθεριώτης Ευστάθιος 

  14. Μάλαµας Παναγιώτης 

  15. Μαλαπάνης Χρήστος 

  16. Μασούρας Γρηγόριος 

  17. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  18. Μαυρέα Αικατερίνη 

  19. Μέλιος Ιωάννης 

  20. Μπάκας Ιωάννης 

  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
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  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  24. Πασχάλης Γεώργιος 

  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  26. Σούµπλης Μιχαήλ 

  27. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  28. Τσώλης Πέτρος 

  29. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαµάτα,  13  Φεβρουαρίου 2006 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας  
Ι. Παπαδόπουλος 

 


