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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  04/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  076/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 2006, ηµέρα Τρίτη 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. 04/22-02-2006 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 (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 078 απόφαση),  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη 
Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7) ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 15) 
Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 078 απόφαση, 16) Λευθεριώτης 
Ευστάθιος, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας ∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 27) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) 
Σούµπλης Μιχαήλ (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 078 απόφαση), 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 
32) Τσώλης Πέτρος και  33) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης και 2) Μάλαµας Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 
 
∆ιαδικασίες για την υλοποίηση της υπ’ αριθ. 401/2004 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτας περί επαναχαρακτηρισµού του Ο.Τ. 41 (Μεγ. Αλεξάνδρου & Ναυαρίνου). 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μαλαπάνης αναφέρει τα εξής: 
 
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του σχεδίου µας για το τµήµα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου µεταξύ των οδών Ναυαρίνου και 
Σανταρόζα, µε αποτέλεσµα ο µέχρι τότε προβλεπόµενος κοινόχρηστος χώρος (δρόµος) να 
µετατραπεί σε οικοδοµήσιµο χώρο, καθεστώς που παραµένει µέχρι σήµερα. Αυτό συνέβη διότι 
µέχρι σήµερα παρά την ολοκλήρωση της πράξης αναλογισµού αυτού του τµήµατος δεν 
µπόρεσε ο ∆ήµος να καταβάλει, σαν επισπεύδων της πράξης, το απαιτούµενο ποσό για την 
αποζηµίωση των ιδιοκτησιών.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας εκφράζοντας την βούλησή του για διατήρηση του 
κοινόχρηστου αυτού χώρου, προκειµένου να διανοιχτεί πλήρως η οδός Μ. Αλεξάνδρου, µε την 
υπ΄ αριθµ. 401/2004 απόφασή του εισηγείται την τροποποίηση του ρυθµιστικού σχεδίου 
πόλεως Καλαµάτας για το τµήµα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου από την οδό Ναυαρίνου έως την 
οδό Σανταρόζα µε επαναχαρακτηρισµό του από οικοδοµήσιµο χώρο σε κοινόχρηστο – δρόµο.  
Επίσης κατατέθηκαν στο ∆ήµο οι εγγυητικές επιστολές του κ. Καραµπάτσου (κατασκευαστή 
όµορου ιδιοκτησίας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου) µε περιεχόµενο να καλυφθούν µε το ποσό 
των 110.000 € οι αποζηµιώσεις των θιγόµενων ιδιοκτησιών που προκύπτουν από την εν λόγω 
τροποποίηση και ορίζονται από την πράξη αναλογισµού. 
 
Και στη συνέχεια µε την 595/2005 απόφασή του, επειδή οι φερόµενοι ως ιδιοκτήτες των 
ακινήτων έχουν καταθέσει φάκελο στην ∆/νση Πολεοδοµίας Καλαµάτας και επιδιώκουν την 
έκδοση οικοδοµικής άδειας, πρότεινε στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΠΕ.ΧΩ.) της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών για το τµήµα αυτό, 
προκειµένου να προληφθούν γεγονότα τα οποία θα αποβούν επιζήµια για το δηµόσιο 
συµφέρον (αδυναµία διάνοιξης δρόµου). 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Μαλαπάνης λέει ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τη συγκεκριµένη υπόθεση απέστειλε 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το υπ΄ αριθµ. 1760/13-1-2006 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 4331/23-
2-2006) έγγραφό του το οποίο καταλήγει ως εξής: 
 
«Σύµφωνα µε την ηγουµένη σκέψη και το ιστορικό της υποθέσεως θεωρούµε ότι η 
επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για τέταρτη φορά στα αυτά ακίνητα (έγγρ. υπ΄ αρ. 2964/2005 
της ∆ιευθύνσεως ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Πελοποννήσου) δεν παρέχει τη βεβαιότητα της 
σοβαρότητας της πολεοδοµικής ανάγκης για τη συγκεκριµένη ρυµοτοµία αφού δεν 
εξειδικεύεται µε βάση συγκεκριµένα πολεοδοµικά στοιχεία η αναγκαιότητα ρυµοτοµίας της 
επίµαχης έκτασης ως µοναδικής που πληροί τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ούτε τη 
βεβαιότητα της ύπαρξης πρόθεσης για την άµεση συντέλεση της απαλλοτρίωσης, καθότι η 
ύπαρξη δύο εγγυητικών επιστολών του κατασκευαστή ακινήτου οµόρου ιδιοκτησίας, 
συνολικού ποσού 110.000 Ευρώ δεν αποτελεί περιουσία του υπόχρεου δήµου, συγχρόνως δε, 
δεν προκύπτει αιτιολογηµένα εάν το συγκεκριµένο ποσόν αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του 
ακινήτου.» 
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∆ηλαδή όπως καταλαβαίνετε το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν δέχεται να επαναχαρακτηρισθεί ο δρόµος στο 
συγκεκριµένο σηµείο εάν δεν υπάρχουν οι απαιτούµενες εγγυήσεις µε την κατάθεση ποσού 
117.400,00 € στο Τ.Π.&∆. για την αποζηµίωση των ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών. 
 
Ακολούθως ο κ. Μαλαπάνης αναφέρει ότι ύστερα από συνεννόηση µε όµορους ιδιοκτήτες 
(Αφοί Καραµπάτσου) αυτοί δέχονται να καταθέσουν στο ∆ήµο το ποσό των 75.000,00 €  ως 
έναντι της υποχρέωσης που θα προκύψει από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της υπ΄ αριθ. 
1/1985 πράξης αναλογισµού της Νοµαρχίας Μεσσηνίας. 
 
Μετά από όλα τα παραπάνω, και επειδή: 

• το ως άνω αναφερόµενο έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε έφθασε στο ∆ήµο µας στις 23-2-2006, 

• οι ιδιοκτήτες των υπό ρυµοτόµηση ιδιοκτησιών προχωρούν και επιδιώκουν την έκδοση 
οικοδοµικής άδειας, 

• περαιτέρω καθυστέρηση και µη καταβολή των αποζηµιώσεων θα αποβεί επιζήµια για την 
διάνοιξη της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, 

παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που έγκεινται στα 
πιο πάνω αναφερόµενα, και µε σκοπό την διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος: 

1) Να αποδεχθεί το ποσό 75.000,00 € από τους Αφούς Καραµπάτσου και 

2) Να εγκρίνει την κατάθεση ποσού 117.400,00 € που προβλέπεται στον προϋπολογισµό για 
σύσταση παρακαταθήκης στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων υπέρ των φεροµένων 
ιδιοκτητών. 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
 ∆εν διαφωνούµε παρ’ ότι έχουµε διαφορετικές θέσεις. Ο ∆ήµος θα καταβάλει 
τη διαφορά των 47.000,00 €. Σωστά αναφέρθηκε ότι η σύσταση της 

παρακαταθήκης θα γίνει υπέρ των ¨φεροµένων¨ ιδιοκτητών. 
 
Να είµαστε πιο προσεκτικοί γιατί είναι η δεύτερη φορά που χάνουµε τις 
προθεσµίες. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει: 

Ι. Την αποδοχή ποσού εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) € από Αφούς 
Καραµπάτσου έναντι της υποχρέωσης που θα προκύψει από την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών της υπ’ αριθ. 1/1985 πράξης αναλογισµού της Νοµαρχίας 
Μεσσηνίας. Το ποσό αυτό θα ενταχθεί στο δηµοτικό προϋπολογισµό µε την 
πρώτη τροποποίησή του. 

 
ΙΙ. Την κατάθεση του ποσού των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων (117.400,00) € που 

προβλέπεται στον δηµοτικό προϋπολογισµό οικον. έτους 2006 και 
συγκεκριµένα στον Κ.Α. εξόδων 40.7111.02 µε τίτλο «Απαλλοτριώσεις 
ιδιοκτησιών οδού Μεγ. Αλεξάνδρου από Ναυαρίνου έως Σανταρόζα», για 
σύσταση παρακαταθήκης στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων υπέρ των 
φεροµένων ιδιοκτητών της υπ’ αριθ. 1/1985 κυρωµένης πράξης αναλογισµού 
της Νοµαρχίας Μεσσηνίας.  

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
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. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Αργυροπούλου Βασιλική 

  4. Βασιλάκη Γεωργία 

  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος 

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  15. Λευθεριώτης Ευστάθιος 

  16. Μαλαπάνης Χρήστος 

  17. Μασούρας Γρηγόριος 

  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  19. Μαυρέα Αικατερίνη 

  20. Μέλιος Ιωάννης 

  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  22. Μπάκας Ιωάννης 

  23. Μπαστακός Παναγιώτης 

  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  25. Οικονοµόπουλος Βασίλειος  

  26. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  27. Πασχάλης Γεώργιος 

  28. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  29. Σούµπλης Μιχαήλ 
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  30. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  31. Τσώλης Πέτρος 

  32. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαµάτα, 3  Μαρτίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 
 
 


