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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  291/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Μαΐου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 16η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 23-05-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 292 απόφαση), 4) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 5) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 6) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 7) Κλείδωνας Θεοφάνης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 11) Λαγανάκος Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 297 απόφαση), 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 16) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 17) Πολίτης ∆ηµήτριος,  18) Σπίνος 
Γεώργιος, 19) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 290 απόφαση) και 20) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 292 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Γουρδέας Ανδρέας, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 5) 
Μπάκας ∆ηµήτριος, 6) Οικονοµάκου Μαρία και 7) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος.  
 
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 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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραλαβή Β1 φάσης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
11745/27-5-2008 εισήγηση του τµήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού & εφαρµογών της 
∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση Β1 Φάσης της µελέτης Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 

Με την υπογραφή της υπ’  αριθ. πρωτ. 9846/10-6-05 σύµβασης εκπόνησης της 
Μελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Καλαµάτας και σύµφωνα µε τους 
όρους της κατατέθηκε στην υπηρεσία µας από την οµάδα των µελετητών: 
RLAS ΕΠΕ - PLANNIKG ASSOCIATES Ι. Καρανίκας – Α. Φραντζεσκάκης και Συντάκτες 
Χρυσάνθη Αραµπαζή – Καρρά, Ντοκόπουλος ∆ηµήτρης, Εκπρόσωπος: Ιωάννης Καρανίκας, 
η Β1 φάση της µελέτης του Γ.Π.Σ. µε το υπ’  αριθ. 10972/16-5-08 έγγραφό τους. 
 
 Η παραπάνω µελέτη σύµφωνα µε την υπ’  αριθ. 169008/6-11-03 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα – Περιβάλλον 2000 – 
2006 µε Κ.Α. 85757 και Σ.Α.Μ. 2003/ΣΑΜ/075/300055. 
 
 Με την υποβολή της Β1 φάσης της µελέτης του Γ.Π.Σ. και µετά από έλεγχο της 
υπηρεσίας αφού λήφθηκαν υπ’  όψιν από τους µελετητές οι απαραίτητες παρατηρήσεις – 
διορθώσεις µας, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 9572/1845/7-4-00 
Απόφ. του ΠΕΧΩ∆Ε η Τεχνική έκθεση και τα σχέδια της Β1 φάσης, θεωρήθηκαν από την  
υπηρεσία και τα οποία σας υποβάλλουµε και εισηγούµαστε : 
την έγκριση της παραλαβής της Β1 φάσης της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου του ∆ήµου. 
 
Συνηµµένα: 
Τεχνική έκθεση και Σχέδια Β1 Φάσης. 
 

Ο Επιβλέπων Μηχ. 
27/5/08 

Για το τµήµα 
Πολ. Σχεδ. και Εφαρµογών 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

Πατσαρίνος Νίκος Ντόγκας ∆ηµ. Τζαµουράνης Βας.» 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 

 
Για να προχωρήσουµε γρήγορα τη διαδικασία, εγώ θα πω το διαδικαστικό µέρος. 
Κε Πρόεδρε οι µελετητές θα κάνουν µια γρήγορη παρουσίαση του µισάωρου. Έχει 

γίνει ήδη η παρουσίαση στην τεχνική επιτροπή και στον τεχνικό κόσµο. Σήµερα και µετέπειτα 
εάν χρειάζεται να γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Οι επικεφαλείς των µειοψηφιών έχουν πάρει τα 
στοιχεία και όλη τη µελέτη από τη τεχνική υπηρεσία. Αν θεωρείτε να γίνουν κάποιες 
ερωτήσεις, να επεξηγηθούν κάποια πράγµατα και θα σας πω από δω και πέρα τι κάνουµε. 
 
Λοιπόν σήµερα παραλαµβάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη Β1 φάση του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας. Υπάρχει εισήγηση από τη τεχνική υπηρεσία όπου 
λέει ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα στοιχεία οπότε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να 
προχωρήσει προς την παραλαβή του γενικού πολεοδοµικού. Να ενηµερώσω το Σώµα ότι από 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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σήµερα, µετά την επίσηµη παραλαβή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ξεκινάει η δίµηνη όπως λέει 
ο νόµος διαβούλευση µε τους φορείς και µε τους δηµότες που όλοι θα έχουν µέρος 
συµµετοχής στην ενηµέρωση. Εµείς από αύριο ως τεχνική υπηρεσία στέλνουµε σε όλους τους 
φορείς τα τεύχη και τη µελέτη που έχουν κατατεθεί από τους µελετητές. Υπάρχει στα σχέδιά 
µας, στόχος µας, σε τέσσερις εβδοµάδες από τώρα, περίπου σε ένα µήνα από τώρα, όταν ποια 
οι φορείς αλλά και οι µειοψηφίες ιδιαίτερα θα έχουν µελετήσει την πρόταση των µελετητών να 
κάνουµε και µια παρουσίαση επίσηµη πολύωρη ποια και να γίνει εκεί κουβέντα και 
περισσότερες ειδικές ερωτήσεις που θα χρειαστούν έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι για τις τελικές 
προτάσεις. Αυτό θα γίνει περίπου τα τέλη Ιουνίου. Και στο τέλος, τον τελευταίο µήνα ποια θα 
υπάρχει αυτή η συλλογή των στοιχείων έτσι ώστε να υπάρχει και η τελική εισήγηση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο που θα είναι και αυτό που θα έρθει προς έγκριση στο Σώµα και θα είναι η 
τελική µορφή, τη τελική πρόταση όσον αφορά την Β1 φάση του γενικού πολεοδοµικού. Εδώ 
να πω δυο πράγµατα, ότι θα αφορά όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα βασικά στοιχεία που θα 
περπατήσει, που θα δείχνει τις κατευθύνσεις των µετέπειτα δηµοτικών αρχών όσον αφορά τις 
χρήσεις γης, τις δοµήσεις, χωροθετήσεις π.χ. όπως του λιµανιού, κυκλοφοριακά, το κούµπωµα 
όλων αυτών των δρόµων και των αξόνων που έρχονται στην πόλη της Καλαµάτας. Είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία που θεωρώ ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή απ΄ όλους µας και εµείς 
περιµένουµε και από τις µειοψηφίες ιδιαίτερα αλλά αι από τους φορείς να τα µελετήσουν, να 
τα εξετάσουν και θα είναι σηµαντική βοήθεια οι προτάσεις τους και οι σκέψεις τους και οι 
εκτιµήσεις τους πάνω σ’  αυτή την πρόταση έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι το 
καλλίτερο δυνατό για την πόλη µας και για τους συνδηµότες µας. 
 
Αυτά κε Πρόεδρε, τώρα οι µελετητές. Να ευχαριστήσουµε τον κ. Καρανίκα και τον κ. 
Ντοκόπουλο που παραβρίσκονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 

 
Σας καλωσορίζω κει εγώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχετε το λόγο κύριοι. 
 
(Μελετητής): 
Βρισκόµαστε τώρα σε ένα στάδιο που είναι η αρχή του τέλους. Έχουµε φτάσει σε 

ένα σηµείο που έχουµε µία συγκροτηµένη πρόταση η οποία και έχει παραληφθεί. Αυτό δεν 
σηµαίνει όµως ότι από δω και πέρα έχουµε µία πρόταση η οποία είναι και η τελική. Όπως 
ξέρετε υπάρχει το επόµενο στάδιο, το Β2, και τώρα αρχίζει η πραγµατική τυπική προς τα έξω 
διαβούλευση η οποία ήδη έχει µοιραστεί η µελέτη, δεν έχει προλάβει φαντάζοµαι κανείς να τη 
διαβάσει όλη, απλώς πρέπει να τονίσουµε ότι από δω και πέρα υπάρχει η δυνατότητα να 
ξανασυζητηθούν πολλά θέµατα χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αυτή η πρόταση που υπάρχει 
µπροστά µας είναι για να την ξαναδοµήσουµε.  
 
Θα µου επιτρέψετε να λέω τη λέξη «το άλλο» που σηµαίνει να αλλάζει εικόνα. Ακολουθούµε 
ένα πλέον πολύ παλιό αλλά είναι το µόνο χωροταξικό σχέδιο που αυτή τη στιγµή είναι 
θεσπισµένο και είναι το χωροταξικό σχέδιο της περιφέρειας το οποίο και σύντοµα θα 
αναθεωρηθεί.  
 
Παρακάτω. Αυτά τα τρία καθοδηγούν τη µελέτη. ∆ηλαδή ότι ο χαρακτήρας εδώ της περιοχής 
είναι ένα κύριο αστικό κέντρο του νοµού και του νότου της περιφέρειας µε ιδιαίτερα ιστορικά 
χαρακτηριστικά, δυνατότητες ανάπτυξης του τριτογενούς τοµέα κυρίως. Πόλος ευρύτερης 
εµβέλειας πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Νότιο άκρο του κύριου δικτύου 
µεταφορών της χώρας στο χερσαίο χώρο. ∆εν θα µπούµε σε λεπτοµέρειες για τις επιλογές, τα 
είπαµε την άλλη φορά για τα οικονοµικά και τα αναπτυξιακά, βρισκόµαστε στην περίοδο που 
συζητιούνται και µάλιστα πολύ έντονα τα χωροταξικά πλαίσια που είναι πάνω από µας στον 
υπερκείµενο σχεδιασµό τα οποία έχουν κάπως παγιωθεί χωρίς να έχουν και αυτά θεσπισθεί. 
∆εν έχουµε σοβαρές συγκρούσεις µε αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 
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Παρακάτω. Το θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό που δεν έχει ακόµα συζητηθεί και προβλέπω 
ότι θα είναι πάρα πολύ ζωντανή η συζήτηση. Έχουµε τη Μεσσηνία, µία περιοχή που λέει ότι 
θέλει να αναπτυχθεί τουριστικά, αυτό αναγνωρίζεται, δεν έχει εξαντλήσει καθόλου τις 
δυνατότητές της. 
 
Παρακάτω. Η Καλαµάτα είναι το κέντρο του νοµού αδιαµφισβήτητο, δεν υπάρχει θέµα 
συζητήσεως όπως αλλού για δίπολα και τρίπολα και µονόπολα. 
 
Παρακάτω. Περάσαµε µία διαδικασία επιλογής σεναρίων και κάποιων κατευθύνσεων από την 
πρώτη φάση, από το αναπτυξιακό επίπεδο, αλλά αυτά τώρα στην πρόταση γίνονται 
συγκεκριµένα. Έχουµε κοιτάξει κάποιες εναλλακτικές λύσεις, αυτά είναι προηγούµενα 
πράγµατα τώρα από την πρόταση, για τον τρόπο που µπορεί να εξελιχθεί το αστικό κέντρο σε 
όλο το χώρο του ∆ήµου. 
 
Παρακάτω. Οι στόχοι του νέου Γ.Π.Σ. της Καλαµάτας είναι η ισχυροποίηση του ρόλου της 
Καλαµάτας, η ενίσχυση και διεύρυνση της πολιτιστικής ταυτότητας, ανάπτυξη και εξειδίκευση 
µε καινοτοµικές δράσεις. Αρχίζει και εδώ θυµίζει λίγο και τα αυτά που ακούτε από το ΕΣΠΑ και 
τα προγράµµατα που έρχονται. Ελπίζουµε το Γ.Π.Σ. µπορεί να δώσει και κάποιες ιδέες σ’  αυτά 
που έρχονται. Και βέβαια όλα αυτά, θωράκιση και διασφάλιση προστασίας από φυσικές 
καταστροφές, κάτι που το ζήσατε έντονα. 
 
Παρακάτω. Στρατηγικές επιλογές, αυτά έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί. Θα τα πούµε και 
παρακάτω ποιο αναλυτικά. Η ανάδειξη και τα στοιχεία που είχαµε, δεν θα εξηγήσουµε αυτό το 
χάρτη, ασχολείται µε όλο το χώρο, ασχολείται µε ιστορικά στοιχεία, µε τον τρόπο που είναι 
οργανωµένοι οι οικισµοί. Σας είπαµε την άλλη φορά τη σχέση µεταξύ ορεινού και παραλιακού 
και αστικού χώρου. 
 
Παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο των προδιαγραφών της προτάσεως που λέγεται το 
δοµικό σχέδιο. Έχει ένα ενδιαφέρον εικαστικό αλλά ουσιαστικά λέει διάφορα πράγµατα που 
δίνουν τη γενική ιδέα διαφόρων παραγόντων οι οποίοι διέπουν το σχέδιο. Είναι ένα σκαρίφηµα 
που λέει ποιοι είναι οι άξονες ανάπτυξης που διαµορφώνονται, τη σχέση του ορεινού χώρου, 
τη συγκρότηση των χωριών του ορεινού χώρου και του ηµιορεινού χώρου, το ότι τα χωριά της 
πεδιάδας ουσιαστικά ενσωµατώνονται στο αστικό σύστηµα και διάφορα γεωγραφικά στοιχεία 
και βέβαια το συγκοινωνιακό και το οδικό δίκτυο µε την νέα περιµετρική. 
 
Παρακάτω. Αυτό το δοµικό σχέδιο µεταφράζεται παρακάτω σε ποιο αναλυτικά σχέδια, είναι ο 
καµβάς, η βάση, η γενική ιδέα για όλα τα σχέδια που έχει η πρόταση. Ένα από τα κυριότερα 
βέβαια θέµατα που έχει αυτή η άσκηση του να διαµορφωθεί η πρόταση είναι ότι στο ∆ήµο θα 
µπουν πλέον χρήσεις γης και στον αστικό χώρο και στον υπαίθριο χώρο και στα δάση και στα 
βουνά. ∆ηλαδή κάθε τοµέας του χώρου του ∆ήµου οφείλει να έχει χρήσεις γης. Με αυτό το 
σχέδιο όταν θεσπισθεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από κει και πέρα αυτές οι χρήσεις 
απεικονίζονται εδώ πέρα σ’ αυτό το χάρτη ο οποίος έχει και ποιο αναλυτικές επεξηγήσεις. Για 
κάθε τοµέα και κάθε ζώνη εξηγείται ένα σύνολο από επιτρεπόµενες χρήσεις και ένα σύνολο 
από όρους δοµήσεως και σε ελάχιστες περιπτώσεις όρους µη δοµήσεως. 
 
Παρακάτω. Οδηγός για αυτά είναι η εικόνα που είχαµε από την ανάλυση. Εδώ το ανάγλυφο τα 
λέει όλα για το πώς µοιράζεται ο χώρος της Καλαµάτας. 
 
Παρακάτω. ∆είγµα από τη διερεύνηση είναι και η γεωλογική διερεύνηση του χώρου µε τα 
φαινόµενα που έχουµε και είχατε παλιά και έχουµε τώρα. 
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Παρακάτω. Ζουµάροντας στην εικόνα βλέπουµε κόκκινο το αστικό κέντρο όπως το κατάλαβε 
το παλιό γενικό πολεοδοµικό. Τις υπόλοιπες αναπτύξεις που προτείνει ετούτο και γύρω – γύρω 
µία ζώνη, την περιαστική ζώνη στην οποία αποδίδουµε πολύ µεγάλη σηµασία, το αχνό κίτρινο, 
την περιαστική ζώνη εκτός σχεδίου στην πεδιάδα η οποία ουσιαστικά προστατεύει και όλο τον 
ιστό γύρω – γύρω. Και σ’  αυτήν υπάρχουνε όροι ανάπτυξης, δεν είναι ζώνη µη δοµήσιµη, είναι 
ζώνη δοµήσιµη µε αρκετές χρήσεις, όµως χρήσεις που είναι συµβατές και χρήσεις που δεν θα 
δηµιουργούν άσχηµα φαινόµενα από την εγκατάσταση και λειτουργία της περιµετρικής 
αρτηρίας και άλλων µετασχηµατισµών. Στην Καλαµάτα πλέον εντάσσονται όλοι οι άλλοι 
οικισµοί, Αντικάλαµος, Λέικα, σαν οργανικές γειτονιές της Καλαµάτας πλέον, έτσι νοούνται, 
όσο αραιά µπορούσαν να είναι αυτές. Για τις εντάξεις και τις διευκρινήσεις υπάρχει ένα 
κεφάλαιο αργότερα του κυρίου Ντοκόπουλου που µιλάει για το πολεοδοµικό ιστό, εγώ αυτή τη 
στιγµή ασχολούµαι περισσότερο µε τον εκτός πόλεως, εκτός µελλοντικής πόλεως χώρο. Για 
κάθε ζώνη το κείµενο της προτάσεως έχει σαφείς προσδιορισµούς χρήσεων και όρων 
δοµήσεως πλέον. Είµαστε στο συγκεκριµένο, όχι όµως στο συγκεκριµένο που δεν µπορεί να 
αλλάξει. 
 
Παρακάτω. Και αυτές είναι οι ζώνες. Μία οµάδα ζωνών είναι οι ζώνες προστασίας που είδατε 
στα βουνά και στα λαγκάδια στον ορεινό χώρο, η άλλη οµάδα ζωνών είναι οι ζώνες έξω από 
τους οικισµούς και στον αγροτικό χώρο και µετά βέβαια είναι οι πολεοδοµούµενες περιοχές. 
∆εν µπορούµε σε αυτή τη σύντοµη παρουσίαση να µπούµε σε µία – µία ζώνη. Και υπάρχουν 
και ειδικές ζώνες, βιοµηχανίας και εγκαταστάσεων του τριτογενούς τοµέα και ζώνες ειδικών 
χρήσεων, βαριών χρήσεων του ∆ήµου οι οποίες δεν είναι οικιστικές περιοχές. 
 
Παρακάτω. Αυτό είναι το διάγραµµα που µας δώσανε, το τελευταίο διάγραµµα για τη ζώνη 
όπου καταρχήν καθορίστηκε ως ζώνη των πυρκαγιών των τελευταίων. Είχαµε µέχρι τώρα 
κρατήσει µία επιφύλαξη για το αν θα ορίσουµε όρους δοµήσεως και χρήσεις γης στις καµένες 
περιοχές, φτάσαµε στο αµήν. Αυτή τη στιγµή είµαστε υποχρεωµένοι την επιφύλαξη αυτή να 
την άρουµε και σ’  αυτή τη φάση έπρεπε λόγω των προδιαγραφών και του νόµου να µην 
ξεχάσουµε και αυτή την πλευρά του ∆ήµου. Σε αυτή την περιοχή έχουµε προσπαθήσει και 
µπορώ να σας πω και µερικά παρακάτω, έχουµε προσπαθήσει για τα χωριά τα ηµιορεινά και 
ορεινά να µην θεσπίσουµε χρήσεις γης ή όρους δοµήσεως οι οποίοι είτε να αναστείλουν 
κινήσεις αναπτύξεως και ανασυγκρότησης του χώρου ή να εµποδίσουν οποιαδήποτε υπηρεσία, 
ενέργεια, να πάει εκεί και να εκτελέσει έργα. Όµως δεν είχαµε αυτό που περιµέναµε. ∆ηλαδή 
περιµέναµε ότι µέχρι τώρα ο από πάνω σχεδιασµός µακροπρόθεσµος, βραχυπρόθεσµος γιατί 
τον άµεσο σχεδιασµό δεν τον προλαβαίναµε, ότι θα µας είχε δώσει προγράµµατα ώστε το 
γενικό πολεοδοµικό να είναι ποιο εµπλουτισµένο και να εντάσσεται µέσα σ΄ αυτά τα 
προγράµµατα. ∆υστυχώς δεν είµαστε στο σηµείο αυτό, ελπίζουµε κατά τη φάση Β2 να έχουµε 
τη δυνατότητα να εµπλουτίσουµε τις λύσεις που προτείνουµε για τα χωριά. 
 
Παρακάτω. Είναι το σύνολο των ορεινών χωριών που είναι το συγκρότηµα Αλαγονίας – 
Αρτεµισίας, Καρβελίου µε τη Νέδουσα λίγο παραπάνω, για την οποία και έχουµε µία αντίληψη 
ότι ένα πρόγραµµα. . . Εδώ είχαµε µία περιοχή η οποία είχε µία σειρά από προβλήµατα, είχε 
κυρίως προβλήµατα και λίγη αισιοδοξία στην οποία έτυχε και το γεγονός. Τώρα εάν εδώ δεν 
γίνει ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα ανασυγκρότησης, δεν πρόκειται να ληφθούν τα 
προβλήµατα που υπήρχανε πριν από τη φωτιά. Τώρα κατά πόσο εδώ θα γίνουν προσπάθειες, 
δεν εξαρτάται βέβαια από το γενικό πολεοδοµικό αλλά από άλλους φορείς. 
 
Παρακάτω. Τα κάτω χωριά έχουν το ίδιο πρόβληµα αλλά ποιο κοντά στην πόλη έχουν 
περισσότερες δυνατότητες, προτείνουµε και κάποια µέτρα εκτός κανονιστικού πλαισίου, βέβαια 
για κατευθύνσεις, για διάφορα προβλήµατα που πρέπει να ληφθούν επειδή έγιναν οι 
καταστροφές. 
 



Συνεδρίαση :16/2008                                 Τετάρτη 28 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  291/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

Παρακάτω. Και επίσης όπως είµαστε υποχρεωµένοι από τις προδιαγραφές και από τις 
διαδικασίες, έχουµε προτείνει οριοθετήσεις αυτών των χωριών, έχουµε συνεργασθεί και µε τη 
νοµαρχία που κάνει οριοθετήσεις, συµβαδίζουµε εκεί πέρα, εκεί που η νοµαρχία είχε καταλήξει 
πριν από µας, δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να υιοθετήσουµε αυτές τις γραµµές και συζητάµε 
για τις υπόλοιπες οριοθετήσεις που πιστεύω µέχρι το Β2 να έχουνε τελειώσει και από πλευράς 
νοµαρχίας. 
 
Παρακάτω. Και είναι τα διάφορα χωριά, δεν πρέπει να κουράσουµε πολύ τη συζήτηση εδώ, ότι 
κάθε χωριό πλέον οριοθετείται και έχει ένα συγκεκριµένο χώρο όπου ισχύει το διάταγµα των 
οικισµών κάτω των 2.000. Η παρατήρηση εδώ είναι ότι οι χώροι που έχουν δοθεί, έχουν δοθεί 
µε µία πολύ µεγάλη άνεση, αντίθετα από άλλες αντιλήψεις γιατί θεωρούµε έστω µε τους 
κινδύνους ότι πρέπει σ’  αυτά τα χωριά µε αυτά που έχουν πάθει να υπάρχει µία µεγαλύτερη 
ευελιξία.  
 
Παρακάτω. Είναι τεράστιες οι οικιστικές εκτάσεις σε σχέση µε τον σηµερινό και µελλοντικό 
πληθυσµό τους. 
 
Τώρα θα συζητήσουµε γιατί πριν δώσω το λόγο στον κ. Ντοκόπουλο, θα πω ότι θα µπούµε 
τώρα στο θέµα του αστικού κέντρου και των παρεµβάσεων που προτείνει το σχέδιο πάλι 
συνοπτικά ώστε να είµαστε σύντοµοι.  
 

 
(Μελετητής): 
Σε ότι αφορά τις βασικέ επιλογές για το αστικό κέντρο της Καλαµάτας. 

Καταρχήν θεωρούµε και έτσι είναι, ότι αυτό ποια που θα ονοµάζουµε αστικό κέντρο 
Καλαµάτας ξεκινάει από την περιοχή της Σπερχογείας και Αντικαλάµου, διατρέχεται µετά από 
το Ασπρόχωµα, είναι ο κύριος ιστός της παλιάς πόλης και συνεχίζει κάτω µέχρι και την 
Μαντίνεια. Αυτό ποια έχει έναν χαρακτήρα ενιαίου πολεοδοµικού συγκροτήµατος. 
 
Σε ότι αφορά τις βασικές επιλογές που κάνουµε είναι ότι 1) ∆εχόµαστε ότι στην περιοχή κάτω 
της Λακωνικής, στην ανατολική περιοχή προτείνεται µία επέκταση µέχρι τη σηµερινή 
Ναυαρίνου γιατί στην ανατολική αυτή περιοχή προτείνεται επέκταση µε κύριο και βασικό 
χαρακτηριστικό την πρώτη κατοικία.  
Στα δυτικά και αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο της πρότασης, προτείνεται η δηµιουργία 
στις Γουλιµίδες ενός επιχειρηµατικού κέντρου. Βλέπουµε ότι αυτή η περιοχή είναι η µόνη 
κατάλληλη περιοχή να εγκατασταθούν επιχειρήσεις και δραστηριότητες που σήµερα δεν 
µπορούν να εγκατασταθούν µέσα στον κεντρικό ιστό της πόλης, επιχειρήσεις και 
δραστηριότητες που είναι µεγάλες εκτάσεις, µεγάλα οικόπεδα. Και γι’  αυτό προτείνεται αυτή η 
περιοχή. ∆εν απαγορεύεται βέβαια η κατοικία, αυτό είναι ποια όµως θέµα της διερεύνησης της 
επόµενης φάσης όταν θα γίνεται η πολεοδοµική µελέτη συγκεκριµένα. Βλέπουµε επίσης  στη 
δυτική πόλη, σε αυτό το σηµείο, την εγκατάσταση λιµανιού που θα παραλάβει την λειτουργία 
της εµπορευµατικής διακίνησης που έχει ανάγκη η Καλαµάτα και όποια εν πάση περιπτώσει 
πραγµατικού χαρακτήρα διακίνηση γίνεται στην Καλαµάτα. Είναι η θέση που υπήρχε από την 
παλιά πρόταση που είχε προταθεί το 1985 – 86.  
 
Σε ότι αφορά το κυκλοφοριακό δίκτυο, δεχόµαστε τον περιµετρικό της πόλης όπως αυτός έχει 
σχεδιασθεί και µε τα σηµερινά του χαρακτηριστικά και πιστεύουµε ότι θα πρέπει µε κατάλληλες 
συνθέσεις µε το υπόλοιπο κυκλοφοριακό δίκτυο της πόλης να λειτουργήσει σε ένα ενιαίο 
σύστηµα και να ανακουφίσει την πόλη κυκλοφοριακά. Επίσης προτείνουµε ότι θα έπρεπε σ’  
αυτό το πλαίσιο να δηµιουργηθεί ένας ανισόπεδος πλήρης κόµβος στα Λέικα και να εκτραπεί η 
κυκλοφορία από τη Σπάρτη αντί να έρθει στον κόµβο της Παναγίτσας να έρθει ποιο ανατολικά 
από τον . . . (δεν ακούγεται τι λέει). . .  µεταγενέστερα που µπορεί να ξεκινήσει ο δρόµος που 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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θα πηγαίνει για Μάνη και είναι µία χάραξη που σήµερα µελετάται, έχει υπάρξει ανάθεση από 
πλευράς Περιφέρειας και γίνεται η µελέτη αυτή του δρόµου. Θεωρούµε δηλαδή ότι πρέπει να 
ξεκινήσει από αυτό το σηµείο και να παρακάµψει οικιστική διαµορφωµένη περιοχή, αραιά 
βέβαια οικιστική περιοχή αλλά να την παρακάµψει όπως θα παρακάµψει και τη Βέργα και θα 
έρθει στο σηµείο αυτό που είναι οι στροφές της Μαντίνειας.  
Επίσης θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρχει µία κυκλοφοριακή σύνδεση από το δρόµο που πάει 
για Ασπρόχωµα για Μεσσήνη και να έρθει στο σηµείο αυτό που είναι σήµερα ο κόµβος του 
Ζαφείρη για να µπορέσει να ανακουφίσει στο άµεσο µέλλον το κόµβο που είναι στο 
Ασπρόχωµα. 
 
Τώρα πάµε παρακάτω, αυτές ήταν οι βασικές επιλογές. Επίσης θεωρούµε ότι θα πρέπει να 
υπάρξουν ζώνες πρασίνου και σαν τέτοιες ζώνες βλέπουµε τη ζώνη του Νέδοντα η οποία στην 
προέκτασή της µπαίνει µέσα στο φαράγγι του Νέδοντα. Μία σηµαντική ζώνη πρασίνου είναι η 
ζώνη Αριστοµένους στη συνέχεια είναι το πάρκο του ΟΣΕ, η παραλιακή ζώνη. Αυτές είναι 
ζώνες που είναι βασικές ζώνες πρασίνου, κυκλοφορίας πεζών και κυκλοφορίας ποδηλάτων. Σε 
ότι αφορά τη διοργάνωση των κεντρικών περιοχών, όπως είναι αναπτυγµένο το κέντρο της 
Καλαµάτας θεωρούµε ότι πρέπει να παραµείνει έτσι. Υπάρχει µία γραµµική ανάπτυξη κατά 
µήκος της Αθηνών και της Μαυροµιχάλη. ∆ύο εκτατικά κέντρα, το ανατολικό και το δυτικό τα 
οποία χρειάζονται βέβαια ανάπλαση. Υπάρχουν τα γραµµικά κέντρα τα οποία εξυπηρετούν τις 
επιµέρους πολεοδοµικές ενότητες, όπως επίσης και η παραλιακή ζώνη. Στην παραλιακή ζώνη 
βλέπουµε την ανάπτυξη γραµµικού κέντρου. 
 
Πάµε παρακάτω. Αυτό είναι ένα ζουµάρισµα στην περιοχή του Ασπροχώµατος. 
 
Πάµε παρακάτω. Μαντίνεια, Βέργα. 
 
Πάµε παρακάτω. Σε ότι αφορά τους τρόπους ανάπτυξης θεωρούµε ότι θα πρέπει να 
αναπτυχθούν µε τον κλασικό τρόπο. Προτείνεται να είναι ζώνες κανονιστικών όρων δόµησης, 
προτείνονται δύο περιοχές ανάπλασης, ανατολικά και δυτικά της πόλης. Εδώ είναι ο Άγιος 
Σίδερης, η Αγία Παρασκευή και αυτή είναι η περιοχή της Ράχης. Είναι περιοχές υποβαθµισµένες 
που θα πρέπει να γίνονται ειδικότερες µελέτες ανάπλασης. 
 
 
Πάµε παρακάτω. Εδώ απεικονίζονται τα δίκτυα υποδοµής, κυκλοφορία οχηµάτων, κυκλοφορία 
πεζών, κυκλοφορία ποδηλάτων.  
 
Πάµε παρακάτω. Εδώ πέρα φαίνεται µε ποιο καλό τρόπο, µε ποιο σαφή τρόπο που γίνονται οι 
επεκτάσεις. Κυρίως ποιες είναι και οι βασικές χρήσεις. 
 
Πάµε παρακάτω. Είναι οι πολεοδοµικές ενότητες που προτείνουµε να ισχύσουν για την πόλη 
της Καλαµάτας, είναι ίδιες µε αυτές του παλιού γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, το µόνο το 
οποίο αλλάζει είναι ότι η παραλία οργανώνεται σε µία ενιαία πολεοδοµική ενότητα και η δυτική 
παραλία ποια είναι από την Αρτέµιδος και δυτικά. 
 
Πάµε παρακάτω. Αυτή είναι η µία διαφοροποίηση. Σε αυτόν τον πίνακα κάνουµε µία 
προσπάθεια να προσδιορίσουµε τη χωρητικότητα κάποιας πολεοδοµικής ενότητας η οποία 
χωρητικότητα στη συνέχεια µας οδηγεί στον υπολογισµό του απαραίτητου κοινωνικού 
εξοπλισµού. 
 
Πάµε παρακάτω. Αυτό εδώ είναι ένα ζουµάρισµα στις ζώνες ελεύθερων χώρων πεζών και 
ποδηλάτων. 
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Πάµε παρακάτω. Μέσα στη µελέτη επίσης υπάρχουν σειρά σχεδίων τα οποία αναφέρονται στα 
δίκτυα υποδοµής, ενέργειας και διάφορα άλλα στοιχεία αστικής υποδοµής. 
 
Στο τέλος της µελέτης υπάρχει και ένα κεφάλαιο µε προϋπολογισµό εφαρµογής του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου που δεν έχει απαίτηση να αντικαταστήσει και υποκαταστήσει τα τεχνικά 
προγράµµατα του ∆ήµου, απλώς είναι ένα ενδεικτικό του κόστους που απαιτείται για να γίνει η 
ενεργοποίηση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. ∆ηλαδή τι χρήµατα θα χρειαστούν για τις 
πολεοδοµικές µελέτες, τις επιµέρους µελέτες µεταγενέστερα και για το βασικό κοινωνικό 
εξοπλισµό, δηλαδή δρόµους, ύδρευση – αποχέτευση. ∆εν µπαίνουµε στα θέµατα ενέργειας και 
τηλεπικοινωνίας, είναι εκτός αντικειµένου και βασική υποδοµή για εκπαίδευση και πρόνοια. 
 
Αυτά, ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εµπεριστατωµένη παρουσία. 
Ερωτήσεις. 

 
 
Ακούσαµε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για περιοχές µε όρους µη δόµησης. 
Μπορούµε να το εξειδικεύσουµε αυτό; Να µας έλεγε ο κ. Ντοκόπουλος ποιες 

είναι οι περιοχές οι οποίες προτείνονται να µη δοµούνται δηλαδή; 
Για την περιοχή δυτικά της Αρτέµιδος και νότια της νέας εισόδου είπατε ότι γίνεται επέκταση, 
εντάσσεται και θα έχει χρήση επιχειρηµατικού πάρκου. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα έχει 
δυνατότητα κατοικίας, δόµησης κατοικίας ή είναι κάτι που µπορούµε στη πολεοδοµική µελέτη 
να το καθορίσουµε; Και αν θα µπορούσατε να µας λέγατε αναλυτικά. Ας πούµε για 
παράδειγµα, αναφερόσαστε µέσα στη µελέτη ότι θα είναι µία περιοχή για τριτογενή τοµέα, για 
δραστηριότητες τριτογενούς τοµέα. Στον τριτογενή τοµέα εντάσσονται ας πούµε και τα 
συνεργεία αυτοκινήτων. Θα είναι µέσα κι αυτά; Τα συνεργεία αυτοκινήτων. Τριτογενής τοµέας 
είναι, παροχής υπηρεσιών είναι.  
Ήθελα να µας λέγατε από πότε θα υπάρχουν δεσµεύσεις; ∆ηλαδή σε ποια φάση θα υπάρξουν 
δεσµεύσεις για τους όρους δόµησης, για τις χρήσεις γης. Για παράδειγµα για το λιµάνι που 
προτείνετε εκεί πέρα. Πότε θα γίνει δέσµευση οικοπέδων ας πούµε και ιδιοκτησιών γι’  αυτούς 
τους χώρους; Σε ποια φάση θα γίνει αυτό το πράγµα; 

 
Για τη δοµή δόµησης ήταν ένα σχόλιο δικό µου κάπως χιουµοριστικό µε την 
έννοια ότι επειδή γίνεται τόση φασαρία για τις περιοχές τις αδόµητες, µη δόµηση 

είναι ο Ταΰγετος. Οι δασικές περιοχές του Ταϋγέτου. 
 
Εγώ όµως κάτι άλλο ρώτησα. Μου επιτρέπετε; ∆εν αναφέροµαι στην περίπτωση 
του Ταϋγέτου και τη µη δόµηση. Αναφέροµαι σε ορισµένες περιοχές που 

προτείνετε να καταργηθεί το δικαίωµα δόµησης στα 4 στρέµµατα. 
 
Ναι, αυτό το κάνουµε. Αυτό το κάνουµε σε επιλεγµένες περιοχές. 
 
Να µου εξηγήσετε σε ποιες περιοχές; 
 
Σε αυτές που µάλλον περισσότερο θα ενδιαφέρεστε θα είναι οι περιαστικές 
περιοχές. Εδώ χρειάζεται να έχουµε τον χάρτη.  

(Και δείχνοντας στον χάρτη) Οι περιοχές ΠΠ1, ΠΠ2, ΠΠ3, οι αχνές αν το θέλετε, έξω από τις 
δοµηµένες περιοχές. Είναι κάποιες ζώνες οι οποίες µεταξύ τους διαφέρουν ως προς τις χρήσεις 
και όλες µαζί ορίζοµε εµείς ένα κατώτατο όριο κατάτµησης 6 στρέµµατα και όριο αρτιότητας 6 
στρέµµατα όταν εγκριθεί το σχέδιο. 
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Τώρα θα ήθελα όµως επειδή βάλατε αυτή τη συζήτηση, να σας εξηγήσω µερικά πράγµατα 
θεµελιώδη. Για τις περιοχές που θα πολεοδοµηθούν, µέχρι να πολεοδοµηθούν ισχύει η εκτός 
σχεδίου. Ποια εκτός σχεδίου; Η εκτός σχεδίου των 4 στρεµµάτων που ξέρετε. 
Για τις περιοχές, τις ειδικές περιοχές, θέλετε τη βιοµηχανική, πάλι εκεί εφόσον δεν πολεοδοµεί 
ο υπουργός, δεν γίνεται η πολεοδόµηση, ισχύει αυτό που ίσχυε. ∆εν παγώνει η περιοχή, 
παγώνουν όµως οι χρήσεις. Θέλω να µε ακούσετε. ∆ηλαδή µία οικιστική περιοχή που θα 
πολεοδοµήσουµε – σας λέω γενικά τις αρχές – ακολουθεί επειδή θα πολεοδοµηθεί, λόγω των 
περιορισµών των χρήσεων, εκεί δεν µπαίνει βιοµηχανία, δεν µπαίνει κέντρο διασκέδασης, δεν 
µπαίνει έργων ∆ΕΗ. Καταλάβατε; Είναι µία περιοχή που θα γίνει περιοχή κατοικίας και 
επιτρέπονται οι εκτός σχεδίου σε 4 στρέµµατα αλλά µπορεί να περιορίζονται κάποιες χρήσεις. 

 
Πάνω σ’  αυτό που λέτε για την περιοχή του επιχειρηµατικού πάρκου δυτικά της 
Αρτέµιδος. 
 
Στην περιοχή του επιχειρηµατικού πάρκου πάλι ισχύει το ίδιο. ∆ηλαδή δύο 
τρόποι υπάρχουν να πραγµατοποιηθεί το επιχειρηµατικό πάρκο. Ο ένας είναι να 

πραγµατοποιηθεί τυχαία µε τις εκτός σχεδίου διατάξεις εφόσον κανένας δεν θα θέλει να κάνει 
πολεοδόµηση περιοχών ή τµήµατός του οπότε ισχύει πάλι η περιοχή αυτή ως εκτός σχεδίου µε 
κανονισµό χρήσεων ο οποίος είναι γραµµένος εδώ. 

 
Ο οποίος όµως δεν περιλαµβάνει την κατοικία. 
 
Περιλαµβάνει και την κατοικία. 
 
Περιλαµβάνει και την κατοικία το επιχειρηµατικό πάρκο; 
 
Ναι. Αλλά δεν περιλαµβάνει. . . έναν κανονισµό χρήσεων ο οποίος επειδή δεν 
µπήκαµε σ’  αυτά τα θέµατα χρήσεων, υπάρχουν χρήσεις οι οποίες ορίζονται 

από το σχετικό Π∆ για τα γενικά πολεοδοµικά, υπάρχει και µία εµπειρία από τις ζώνες 
οικιστικού ελέγχου και υπάρχουν και ειδικοί όροι. Όλα αυτά είναι γραµµένα. ∆ηλαδή το τι είναι 
στην Ε1, είναι ένας κατάλογος ολόκληρος. Και σας είχα πει θυµάµαι και όταν είχαµε κάνει την 
πρώτη παρουσίαση ότι δεν υπάρχουν περιοχές αποκλειστικών χρήσεων γιατί υπάρχει αυτή η 
σύγχυση. Νοµίζει κανείς ότι καθορισµός χρήσεων σηµαίνει ότι πάω εκεί και λέω «εδώ θα γίνει 
αυτό». Καθορισµός χρήσεων κυρίως σηµαίνει ότι εκεί που πρέπει να πάει αυτή η περιοχή, 
αφαιρούµε όλο αυτό το «ως έτυχε» των χρήσεων. Τίποτε άλλο. Κάθε ζώνη και είναι 
περιγραµµένο αυτό αναλυτικά σε έναν κανονισµό εδώ ο οποίος θα πάρει 3 ώρες να σας το 
διαβάσω. 
Η περιοχή που λέµε του τριτογενούς τοµέα έχει δύο τρόπους. Το ένα είναι να εξελιχθεί ως 
εκτός σχεδίου, απλώς λέµε εµείς ότι άµα πρέπει να γίνει ένα µούλτι σίνεµα, µεγάλες 
εγκαταστάσεις τριτογενούς τοµέα που όλες οι µεγάλες πόλεις της Ελλάδας υφίστατο αυτό το 
πράγµα, όλη η ανατολική Θεσσαλονίκη, µεγάλες εκτάσεις, ΙΚΕΑ, PRACTICER, όλα αυτά άλλο 
αν βρίσκουν αλλού να τα κάνουν, λέµε ότι θα µπορούσε να γίνει εκεί εκτός σχεδίου καλλίτερα 
µε πολεοδόµηση. Η πολεοδόµηση θέλει κάποιες ενέργειες. Εντάξει. Τώρα υπάρχουν και άλλες 
δυνατότητες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα φτιάξει τώρα, έχει στα σκαριά ένα σχέδιο που 
αναπτύσσει παραπέρα το θεσµό των ΒΕΠΕ. Πρέπει δηλαδή να τις δείτε αυτές τις περιοχές σαν 
εντός εισαγωγικών τις παλιές βιοµηχανικές περιοχές που τώρα στεγάζουν δραστηριότητες του 
τριτογενούς τοµέα, της έρευνας και της ανάπτυξης αλλά όµως είναι χώροι εργασίας κυρίως για 
µεγάλη κλίµακα που δεν την χωράει η πόλη. Είναι βέβαιο ότι αφήνουµε διάφορες εξελίξεις γι’  
αυτή την περιοχή πλην της εντάξεως ως οικιστικής περιοχής πολυκατοικιών για να το πω απλά. 
 
Τώρα για τις δεσµεύσεις. Μέχρι να θεσπισθεί το σχέδιο από το γενικό γραµµατέα της 
Περιφέρειας, δεν υπάρχει καµία δέσµευση. Και δεν συνοδεύονται αυτά τα σχέδια µε αναστολές 
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εργασιών. Αυτό δεν γίνεται τώρα ούτε και για τις πολεοδοµικές µελέτες. Ισχύουν όλες οι 
χρήσεις και ισχύουν και οι όροι δοµήσεως. Όµως εδώ είναι το θέµα, ότι τα προϋφιστάµενα. . . 
Υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις τα οποία θα δούµε στο. . . Που µπορεί να υπάρχουν µέσα 
όπου δεν θα δηµιουργούνε καταστάσεις. Αυτά είναι ζητήµατα λεπτοµερειών του τέλους του Β2 
ή όταν φτάνουµε πλέον στη συγγραφή ενός. . . η Περιφέρεια φτιάχνει το διάταγµα, την 
απόφαση του Υπουργού κτλ. 

 
Το µόνο που θα ήθελα να προσθέσω ειδικά γι’  αυτή την περίπτωση στις 
Γουλιµίδες είναι το εξής, ότι δεν λέµε ότι απαγορεύεται η κατοικία. Η 

κατοικία είναι µέσα στις επιτρεπόµενες χρήσεις. Όπως και στο κέντρο της Καλαµάτας 
υπάρχουν ένα κάρο πολυκατοικίες που χρησιµοποιούνται και για κατοικία, στο ισόγειο µαγαζιά, 
πάνω πολυκατοικία. Η κατοικία δεν θα εξοβελιστεί γιατί υπάρχει µία τέτοια αίσθηση ας πούµε 
περιρρέουσα. Απλώς αυτό που λέµε εµείς είναι ότι ο µοναδικός χώρος που µπορούν να 
εγκατασταθούν αυτού του µεγέθους οι επιχειρήσεις και ήδη αυτή η περιοχή έχει τραβήξει 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, είναι αυτή. ∆εν υπάρχει ούτε στην ανατολική παραλία, ούτε εάν 
πάµε στο Ασπρόχωµα, ούτε αν πάµε πουθενά αλλού. Αυτή η περιοχή είναι η καταλληλότερη 
και την εντάσσουµε για να εξυπηρετήσουµε αυτή την ανάγκη της Καλαµάτας γιατί αν ήταν για 
κατοικία είναι προφανές ότι υπερβαίνουµε τα µεγέθη τα απαιτητά για επέκταση για πρώτη 
κατοικία και µόνο για πρώτη κατοικία. 
Τώρα για τα συνεργεία που είπατε, δεν είναι στον τριτογενή τοµέα σε καµία περίπτωση, είναι 
µία άλλη κατηγορία η οποία εντάσσεται στα συνεργεία και στις. . . Είναι βιοτεχνικού 
χαρακτήρα, είναι του δευτερογενή τοµέα εγκαταστάσεις οι οποίες ανάλογα αν είναι χαµηλής ή 
υψηλής όχλησης έχουν το δικαίωµα να εγκαθίστανται εκεί ή να µην εγκαθίστανται. 
 

 
Κοιτάζοντας εκεί το χάρτη εκλαµβάνω ότι υπάρχουν δυο ενότητες. Η πρώτη 
ενότητα είναι οι περιοχές που βρίσκονται κάτωθι του µελλοντικού 

περιµετρικού δρόµου και η δεύτερη ενότητα είναι οι περιοχές που βρίσκονται έξω από τον 
περιµετρικό δρόµο. Επειδή λοιπόν πρέπει να τα κάνουµε λιανά στους δηµότες και να ξέρουν οι 
δηµότες το τι ακριβώς θα γίνει και τι προτείνετε, επειδή σήµερα ξεκινάει η δηµόσια 
διαβούλευση. ∆ηµόσια διαβούλευση σηµαίνει ότι οι πολίτες όλων των περιοχών πρέπει να 
ξέρουν τι ακριβώς µέλει γενέσθαι στις περιοχές τους, γι’  αυτό λοιπόν παρακαλώ πολύ, περιοχή 
– περιοχή να µας διευκρινίσετε τι ακριβώς προτείνετε. ∆ηλαδή βόρεια της Λακωνικής βλέπω 
ένα µπεζ χρώµα. Νότια της Λακωνικής έχουµε ένα κίτρινο χρώµα. Παρακαλώ πολύ πείτε µας 
ποια είναι η πρότασή σας σε ότι αφορά τους όρους δόµησης των συγκεκριµένων περιοχών. 
Όχι µόνον αυτών των δύο και τις χρήσεις βέβαια αλλά και στις περιοχές όπου θα υπάρξει 
µελλοντική επέκταση των. . . 
 

 
Νοµίζω κε Μπάκα, συγνώµη, διαδικαστικά εµείς παραλαµβάνουµε σήµερα σαν 
Σώµα. . . Μισό λεπτάκι, τίποτα δεν προτείνουν, αυτό µας δίνουν και θα αρχίσουν 

οι διαβουλεύσεις όπως είπε ο ∆ήµαρχος. 
 
Συγνώµη επί της διαδικασίας. Συνάδελφε για δύο µήνες θα κάνουµε φύλλο και 
φτερό τη συγκεκριµένη πρόταση η οποία κατατίθεται σήµερα. Θα γίνουν 

επανειληµµένες δηµόσιες διαβουλεύσεις µε φορείς. Όλες οι απόψεις των πολιτών θα 
συγκεντρωθούν, θα εµπλακεί το ΤΕΕ, η ένωση αρχιτεκτόνων, κάθε φορέας που µπορεί να έχει 
έναν λόγο. Για ένα δίµηνο θα γίνει βασανιστικός έλεγχος. Θα πάρετε όλα τα στοιχεία ή τα 
έχετε πάρει για να τα µελετήσετε, να τα µελετήσει ο κόσµος ιδιαίτερα µε τις συµβουλές των 
τεχνικών. Και µετά από δύο µήνες θα έρθουµε εδώ για να πάρουµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
απόφαση. Σήµερα η δουλειά µας είναι περίπου τυπική, να υποδεχτούµε τη µελέτη η οποία έχει 
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συνταχθεί, την πρόταση, να την υποδεχτούµε σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία και να αρχίσει 
η δηµόσια διαβούλευση. 
 

 
Η οποία συνοδεύεται από µια πρόταση. 
 

Βεβαίως. 
 
Ωραία. Και ερωτώ. Είµαι συγκεκριµένος κε ∆ήµαρχε, εδώ κάνουµε διάλογο. 
Βόρεια της Λακωνικής τι προτείνετε; Άλλο χρώµα βόρεια της Λακωνικής, 

άλλο χρώµα νότια της Λακωνικής. 
 
Κε Μπάκα µέχρι το πρωί. .  . Αυτό αν δεν καθίσουµε να το µελετήσουµε, 
κεφάλαιο – κεφάλαιο να το µελετήσουµε. . .  

 
Βεβαίως θα τα µελετήσουµε όλα κε ∆ήµαρχε γιατί εδώ πρόκειται για 
δηµότες, εδώ πρόκειται για πολίτες. Εδώ έχουµε έναν κόσµο που περιµένει 

να µας ακούσει. 
 
Ένα δίµηνο αυτά θα λέµε. ∆εν µπορούµε σήµερα. 
 

Να βοηθήσω λίγο.  
Είναι πολύ σωστή η θέση του Γιάννη του Μπάκα, αυτό το πράγµα το είπα κι εγώ, 

ότι είναι ίσως το ποιο σοβαρό εργαλείο και πρέπει όλοι να ενηµερωθούν και πραγµατικά 
περιµένουµε τις προτάσεις τους και τις εκτιµήσεις τους.  Αυτό όµως σήµερα δεν µπορεί να 
γίνει. Είπα και πριν στο Σώµα ότι σε τρεις το πολύ σε τέσσερις εβδοµάδες από τώρα, θα γίνει 
πάλι παρουσία των µελετητών πολύωρη παρουσίαση, θα συµµετέχετε και εσείς και οι φορείς. 
Εκεί ποια θα είναι ένα ολόκληρο απόγευµα και αφού το έχετε µελετήσει και εσείς και οι φορείς, 
θα γίνει µια συζήτηση, θα  δοθούν διευκρινήσεις και από τους µελετητές και θα έχει και 
µεγαλύτερη αξία γιατί θα έχετε γνώση της µελέτης. 
Σε τρεις εβδοµάδες από τώρα θα γίνει πολύωρη παρουσίαση. 

 
Και µία δεύτερη ερώτηση. 
Οι µελετητές έχουν λάβει υπόψη τους τα πληθυσµιακά δεδοµένα της 

περιοχής; Και αν ναι, ποια δεδοµένα έχουν λάβει υπόψη τους; Αυτά της τελευταίας απογραφής 
τα οποία κατά την εκτίµησή µου είναι πλασµατικά αφού όπως όλοι γνωρίζουµε το 1/3 του 
πληθυσµού έφυγε την ώρα της απογραφής και πήγε στα χωριά του ή τον πραγµατικό 
πληθυσµό της Καλαµάτας; Ένα αυτό.  
∆εύτερον. Πάλι για πληθυσµό. Έχουν λάβει υπόψη τους ότι η Καλαµάτα στο µέλλον θα έχει 
µια ραγδαία πληθυσµιακή ανάπτυξη και δεν θα περιορίζεται στις 76.000 όπως κάπου είδα 
φευγαλέα; Μία εκτίµηση γίνεται για το 2020 ότι θα έχει 76.000 πληθυσµό. Σας διαβεβαιώνω 
ότι 76.000 πληθυσµό έχει σήµερα. 
Αυτά τα ερωτήµατα. Θέλω κάποιες απαντήσεις. 
 

 
Για τον πληθυσµό έχουµε κάνει µία όσο ήταν δυνατόν από τα στοιχεία που 
υπάρχουν, έχουµε κάνει κάποιες προβλέψεις. Ο αφορισµός περί των στοιχείων 

ΕΣΙΕ είναι γνωστός σε µας, δεν έχουν εκτιµηθεί οι µετακινήσεις που γίνονται από κανέναν, δεν 
έχουν εκτιµηθεί από κανέναν. Έχουµε εκτιµήσει όµως και τη χωρητικότητα που υπάρχει στην 
πόλη, έχουµε εκτιµήσει και την αιχµή του Αυγούστου, έχουµε αναφερθεί σε εποχική κατοίκιση, 
έχουµε αναφερθεί σε κατοίκιση Σαββατοκύριακο και έχουµε αναφερθεί και σε τουρισµό ακόµα 
και στην κατοίκιση ξένων, µεταναστών, εργατών κτλ οι οποίοι και δεν απογράφονται. Οι 
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εκτιµήσεις οι δικές σας και οι εκτιµήσεις της µελέτης µπορεί να διαφέρουν. Όµως η περιοχή 
που είχε ήδη θεσµοθετηθεί πριν πιάσουµε να κάνουµε αυτό το γενικό πολεοδοµικό, αν το πω 
τώρα πρόχειρα, χωράει περισσότερους από αυτούς που είπατε, χωράει περισσότερους και από 
τις προβλέψεις τις δικές σας άµα πάρουµε τα στοιχεία. Οπότε εµείς εδώ είµαστε υποχρεωµένοι 
να κάνουµε όλες αυτές τις εκτιµήσεις. Υπάρχει και ο πληθυσµός της Ελλάδος ξέρετε. Αυτό µας 
το λένε παντού, όµως η πίτα µοιράζεται από πάνω. ∆ηλαδή οι εκτιµήσεις για τον πληθυσµό της 
Ελλάδος πέφτουν στον Ελλαδικό χώρο. Ότι και να κάνεις, τα 10 ή τα 12 εκατοµµύρια δεν 
µπορούν να γίνουν άλλοι πληθυσµοί. Λοιπόν, ο τρόπος που πέφτουν αυτά τα στοιχεία. . .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι δεν θέλω να µε διακόψετε γιατί δεν κάνουµε διάλογο, σταµατάει η σκέψη 
µου. 

 
Οπότε όλα αυτά υπάρχουν εδώ. Εκτιµήσαµε τις περιοχές που για λόγους που τους λέµε εµείς 
και τους εξηγούµε στην Περιφέρεια για λόγους πολεοδοµικούς, για λόγους κτηµατολογικούς 
θέλετε, όλους εκείνους τους λόγους που η πόλη µε το σταθερό πληθυσµό ή τον αυξανόµενο 
κατά 10% όπως θέλετε εσείς ή κατά 30%, χρειάζεται επειδή υπάρχουν διπλές κατοικίες, 
υπάρχουν άχρηστα οικόπεδα, υπάρχουν χαµηλότεροι κορεσµοί απ΄ αυτούς που έχουµε 
προβλέψει κτλ. Αυτή η µελέτη εδώ και η πρόταση παρουσιάζει αυτό το ποσό επεκτάσεων που 
ήταν αναγκαίες γι΄ αυτό που σας είπα, τον παράγοντα ο οποίος δεν εξαρτάται από τον 
πληθυσµό στη δικιά µας δουλειά. Γιατί άµα εξαρτούσαµε στις προβλέψεις που κάνουµε από 
τον πληθυσµό, θα έπρεπε να περικόπτουµε κοµµάτια που ήδη έχουν θεσµοθετηθεί και να 
χαµηλώνουµε συντελεστές δοµήσεως, το οποίο και δεν κάνει ως πρόταση αυτό το γενικό 
πολεοδοµικό. Σας πήγα στο άλλο άκρο. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μόνιµο πληθυσµό. Εµείς όµως µετράµε και την αιχµή του Αυγούστου, µετράµε 
και τον τουρισµό, διότι όπως λέω και σε άλλες περιοχές, είτε µένει κάποιος 

κάπου είτε δεν µένει, όταν υπάρχει ένα κρεβάτι και ένα δωµάτιο, είναι µία επιβάρυνση στην 
πόλη και θέλει και όρους δοµήσεως. ∆ηλαδή µιλάµε και για τους περαστικούς, µιλάµε γι΄ αυτόν 
που έρχεται εδώ µόνο το Σαββατοκύριακο επειδή κατάγεται από δω, µιλάµε για όλο αυτό τον 
πληθυσµό. Και πάλι δεν δικαιολογεί αν το θέλετε, τα στρέµµατα. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Προσπάθησα να σας. . . 
 
Μισό λεπτό. 76 έχει πάρει συµβάσεων ο µελετητής, έτσι λέει. 

 
Είναι λανθασµένο το στοιχείο της τελευταίας απογραφής. Είναι πλασµατικό 
αυτό το στοιχείο. 

 
∆εν βασιζόµαστε σε αυτή τη µελέτη στην απογραφή της ΕΣΙΕ. Πώς να το πω 
ποιο απόλυτα; 

 
Μπορεί µέσα να λέµε ότι ο πραγµατικός πληθυσµός, ο µόνιµος πληθυσµός 
θα είναι σ’  αυτό το µέγεθος. Σ’  αυτό µπορεί να υπάρξουν διάφορες 

επιστηµονικές προσεγγίσεις. Έχουµε µια βάση την απογραφή του 2000, δεν µπορούµε να 
κάνουµε διαφορετικά, δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει ένα σφάλµα 10 – 20 – 30, είναι µία 
απογραφή. Έχουν γίνει αρκετά καλές προσεγγίσεις, µπορείτε να τα δείτε στην ανάλυση αυτά 

ΦΩΝΗ: 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 
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κυρίως, αλλά εγώ µπορώ να προσθέσω ένα στοιχείο µόνο, ότι η χωρητικότητα της πόλης είναι 
πολύ µεγαλύτερη, είναι γύρω στις 100.000. Ε, πείτε µου εσείς αν εν πάση περιπτώσει θα 
ξεπεράσει τις 100.000 το 2020! ∆εν νοµίζω ότι θα το ξεπεράσει. ∆ηλαδή και το ’84 λέγαµε ότι 
η Καλαµάτα είναι σχεδιασµένη για 90.000 κατοίκους για τα επόµενα 20 χρόνια. ∆εν το έχει 
ξεπεράσει. Εν πάση περιπτώσει εάν δούµε ότι το ξεπερνάει, εδώ είµαστε για να το 
διορθώσουµε, αλλά θεωρούµε ότι οι όποιες επεκτάσεις έχουν γίνει τόσο στον κεντρικό πυρήνα 
της Καλαµάτας όσο και στον περιαστικό πυρήνα της Καλαµάτας υπερκαλύπτουνε τα 
πληθυσµιακά προβλεπόµενα µεγέθη µε την πλέον αισιόδοξη άποψη. ∆ηλαδή πέρα από τα 
νούµερα τα οποία είναι νούµερα, και επιστηµονικά εµείς δεν µπορούµε να τα υπερβούµε ούτε 
να πούµε «ότι ξέρετε τι, λάθος η στατιστική υπηρεσία τα κάνει και τα κάνει λάθος κατά 50% ή 
κατά 100%». Υπάρχει µία χωρητικότητα η οποία είναι αναντίρρητη. 

 
Ευχαριστώ τους εκλεκτούς παρουσιαστές για την εµπεριστατωµένη παρουσίαση. 
 
Ο κ. Σπίνος το παίρνει επ’  ώµου ότι θα γίνει όλη η διαδικασία η προβλεπόµενη. 
Ευχαριστούµε πάρα πολύ κε Καρανίκα και κε Ντοκόπουλε. Είναι το µείζον 

ζήτηµα αυτό για την πόλη και εµείς ως ∆ηµοτική αρχή αγαπητοί συνάδελφοι και τη δηµόσια 
διαβούλευση θα την πάµε µέχρι το τέλος, είναι υπόσχεση αυτό και επιπλέον θα καταβάλουµε 
κάθε προσπάθεια ώστε η πρότασή µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να είναι η κοινή συνισταµένη 
των απόψεων. ∆εν θα αφήσουµε τίποτα να πάει κάτω, έστω και την πρόταση ενός πολίτη. Γι’  
αυτό κε Σπίνο να σχηµατίσετε και έναν φάκελο ώστε οι δηµοτικοί σύµβουλοι να έχουνε 
δυνατότητα πρόσβασης σε φακέλους όπου θα έχουµε και µεµονωµένες απόψεις πολιτών, όχι 
µόνο φορέων. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Μπάκα Ιωάν., κατά 
πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει την παραλαβή την Β1’ φάση της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 11745/27-5-2008 εισηγητικό σηµείωµα του τµήµατος πολεοδοµικού 
σχεδιασµού & εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, το 
οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αλάµαρας Παναγιώτης (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 3. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 4. Ηλιόπουλος Ιωάννης  4. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 5. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  6. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 7. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 8. Κουδούνης Αργύριος 8. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 9.  Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 10. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 11. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 12. Μπάκας Ιωάννης  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος   

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 19. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,11 Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


