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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  575/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-11-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 576 
απόφαση), 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, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος 
Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση) και 25) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και  2) 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) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 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, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου 
του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται το υπ’ αριθ. πρωτ. 
27615/28-11-2008 εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 
Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.  
 
ΣΧΕΤ.: 1. Οι υπ’ αριθ. 897/99 και 12/2005 αποφάσεις ∆ηµ. Συµβουλίου 
           2. Τα Άρθρα 3 του Ν. 1337/1983 και άρθ. 4 του Ν. 2508/97 
 
Ο Νέος ∆ήµος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αποτελείται από τα ∆.∆. Καλαµάτας, Αλαγονίας, Αντικαλάµου, 
Αρτεµισίας, Ασπροχώµατος, Βέργας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Λεϊκων, Μικράς 
Μαντίνειας, Νέδουσας, Πηγών και Σπερχογείας. Στα όρια του νέου δήµου έχει θεσµοθετηθεί 
από το 1986, στα πλαίσια της Ε.Π.Α., το Γ.Π.Σ. Καλαµάτας (Φ.Ε.Κ. 281/∆/1986 που 
τροποποιήθηκε µε το Φ.Ε.Κ. 1293/∆/1992).  

Με την 897/1999 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος είχε αποφασίσει την σύνταξη νέου 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, που σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2508/1997) 
συντάσσεται στα όρια του Καποδιστριακού ∆ήµου.  

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» 2000 – 2006 µε την 
Α.Π. οικ. 169008 /06-11-2003 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  

Ήδη έχει ανατεθεί σχετική µελέτη µε την 12/05 Απόφαση ∆.Σ. και έχει υπογραφεί η µε Α.Π. 
9846/10-06-2005 σύµβαση. Η µελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατευθύνσεις για τη σύνταξη 
του Β2 σταδίου θα δοθούν άµεσα ύστερα από συζήτηση στο ∆.Σ.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την θεσµοθέτηση του Γ.Π.Σ. προαπαιτείται η 
«κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γ.Π.Σ.».  

Για την κίνηση της διαδικασίας ο νέος οικιστικός νόµος 2508/1997 παραπέµπει στο άρθρο 3 
του Ν. 1337/1983, όπου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 «Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης 
του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) γίνεται µε πρωτοβουλία του οικείου ∆ήµου ή 
Κοινότητας ή περισσοτέρων ∆ήµων ή Κοινοτήτων από κοινού. Μπορεί επίσης να κινηθεί η 
διαδικασία και από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, µετά από σχετική 
ενηµέρωση του ∆ήµου ή της Κοινότητας. Για την κίνηση της διαδικασίας δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Χωτοταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος, που προσδιορίζει και τα όρια της περιοχής του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου».  

Για αυτό καλείται το ∆.Σ. να αποφασίσει την κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γ.Π.Σ. στα 
όρια του νέου Καποδιστριακού ∆ήµου. 

Στη συνέχεια αυτή η απόφαση θα πρέπει να προωθηθεί στο Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
προκειµένου να εκδοθεί σχετική απόφαση, η οποία πρέπει να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµεθα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την κίνηση της 
διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Καλαµάτας.  
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Συν/να: 1. Οι υπ’ αριθ. 897/99 και 12/2005 αποφάσεις ∆ηµ. Συµβουλίου  
2. Τα Άρθρα 3 του Ν. 1337/1983 και άρθ. 4 του Ν. 2508/97  

 
Κοιν/ση: 1) Τµήµα Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών 
 

Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών 
28/11/08 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΝΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Γ. ΣΠΙΝΟΣ 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος, αναφέρει τα εξής: 

 
Είναι µία τυπική απόφαση που πρέπει να πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να 
ενταχθεί, να προωθηθεί προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, να βγει το ΦΕΚ, γιατί 

είναι ένα µέρος όλης της διαδικασίας της τελικής έγκρισης του Γ.Π.Σ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Είναι πρέπον την ίδια ηµέρα που συζητάµε τη Β2 φάση, τις προτάσεις για τη 
Β2 φάση να παίρνουµε ότι την ίδια µέρα αυτόµατα αποφασίζουµε να 

ενταχθεί και το σύνολο της Καλαµάτας; ∆ηλαδή πάει µε την ίδια ηµεροµηνία απόφαση; Θα πει 
πότε πρόλαβε, τι φωστήρες είναι που την ίδια µέρα που εντάξανε στο γενικό πολεοδοµικό 
σχέδιο το σύνολο του ∆ήµου Καλαµάτας, ταυτόχρονα ψηφίζουν; Μήπως µε συµφωνία το 
δούµε σε µία προηγούµενη απόφαση ώστε να υπάρχει ένα τυπικό χρονικό διάστηµα που να 
µπορεί να καλύψει. . . 

 
Κε Κοσµόπουλε γι’  αυτό το θέµα έπρεπε να έχει ληφθεί απόφαση το 2005 και 
διαπιστώσαµε έκπληκτοι ότι δεν είχε ληφθεί τέτοια απόφαση. ∆εν υπάρχει 

κάποιο ζήτηµα, να µην αλλάζουµε οτιδήποτε, θα ενταχθεί τώρα. 
 
Να µιλήσει µισό λεπτό ο κ. Ντοκόπουλος. 

 
Κε Ντοκόπουλε. 

 
(Μελετητής): 
∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα, µπορεί και την προηγούµενη της υπογραφής 

από τον Περιφερειάρχη να ληφθεί αυτή η απόφαση. Είναι τυπική. 
 
Λοιπόν οµόφωνα. 
 
Κε Πρόεδρε είχα ζητήσει το λόγο. 
 

Πέρασε από το Συµβούλιο, δεν έχει νόηµα. Σας παρακαλώ, στο 2 θέµα θα 
µιλήσετε. «Κατευθύνσεις προς τους µελετητές. . .» 
 
Σας παρακαλώ …..(δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Σας παρακαλώ θερµώς! Έχει ψηφισθεί το θέµα είπα. 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Πως το συζητήσατε; 
 

Έχει ψηφισθεί. Είµαι στο θέµα 2.  
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ορίστε πέστε γρήγορα, εν τάχει, εντός 2 λεπτών. 
 
Εντός 2 λεπτών.  
Σας παρακαλώ και σας τo ’χα ζητήσει και εγγράφως, για το 1 θέµα και για το 2. 

 
Ορίστε, όνοµα, επώνυµο πείτε, τι εκπροσωπείτε, τα πάντα. 
 
Στέφανος Κουνιάδος, πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Καλαµάτας, 
προσωπικά για µένα, ατοµικά δηλαδή και ως εκπρόσωπος 30 κατοίκων της 

ανατολικής παραλίας, συµπολιτών µας. 
 
Θέµα 1ον  
Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
(Αριθµός Πρωτοκόλλου 27615/28-11-2008)  
«Απόφαση κίνησης της διαδικασίας σύνταξης του Γ.Π.Σ ∆ήµου Καλαµάτας».  
 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 του Νόµου 1337/1983 στον οποίον παραπέµπει ο νέος 
οικιστικός Νόµος 2508/1997, η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου (ΓΠΣ) γίνεται είτε µε πρωτοβουλία ∆ήµου ή Κοινότητας ή περισσοτέρων ∆ήµων ή 
Κοινοτήτων από κοινού, είτε από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. Για 
την κίνηση της διαδικασίας αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση 
του Υπουργού Χ.Ο.Π που προσδιορίζει και τα όρια της περιοχής του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου.  
Η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της κίνησης της διαδικασίας σύνταξης 
του Γ.Π.Σ αποτελεί ΑΝΑΓΚΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ όλων 
των επόµενων σταδίων σύνταξης ενός Γ.Π.Σ.  
Όπως είπε και ο κ. ∆ήµαρχος έπρεπε να είχε γίνει από το 2005. 
Η µη τήρηση αυτής προϋπόθεσης αυτής (µη δηµοσίευση σε ΦΕΚ), όπου προσδιορίζονται και 
τα όρια της περιοχής του Γ.Π.Σ καθιστά κάθε περαιτέρω διαδικασία ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ και εποµένως 
ΑΚΥΡΗ η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί εκ των υστέρων.  
Νοµικά τα θέµατα. 
Σύµφωνα µε την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών επιχειρείται η ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, δηλαδή 
ΠΡΩΘΥΣΤΕΡΑ, η νοµιµοποίηση της κίνησης της διαδικασίας σύνταξης του Γ.Π.Σ.  
Η διαδικασία αυτή ΕΠΡΕΠΕ να είχε προωθηθεί από την τότε ∆ηµοτική Αρχή της οποίας 
∆ήµαρχος ήταν ο κ. Παναγής Κουµάντος επι της εποχής του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
897/1999 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να είχε ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ τότε στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).  
Η ένταξη του  Γ.Π.Σ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον’ 2000 - 2006 µε απόφαση 
του τότε Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε (2003) και η απόφαση 12/2005 ανάθεσης του ∆.Σ και η 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης από τον τότε ∆ήµαρχο κ. Γιώργο Κουτσούλη, χωρίς την 
πιο πάνω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αποτελούν λόγο 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ολόκληρης της µέχρι σήµερα διαδικασίας συντάξεως του Γ.Π.Σ.  

Ύστερα από τα πιο πάνω διαπιστώνουµε τη ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ από τρεις κατά σειράν 
∆ηµοτικές Αρχές και ευρισκόµενη η µελέτη στο τελικό Β2 στάδιο να «είναι κυριολεκτικά στον 
αέρα».  

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 
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Προκύπτει λοιπόν η εξής απορία: Αν ο νυν ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Νίκας, σύµφωνα µε 
δηλώσεις του αλλά και επίσηµες έγγραφες προτάσεις διαµορφώνει το Γ.Π.Σ κατά το δοκούν, οι 
προηγούµενοι δύο ∆ήµαρχοι επί των ηµερών των οποίων πάρθηκαν οι αποφάσεις και 
υπογράφτηκε η σύµβαση ανάθεσης τι θα πρότειναν άραγε;; Και ποιο θα ήταν το καλύτερο 
Σχέδιο;  
Άρα λοιπόν η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ του ΝΟΜΟΥ ο οποίος προβλέπει την κίνηση διαδικασίας σύνταξης 
του Γ.Π.Σ ΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ και τη δηµοσίευσή της στο ΦΕΚ ωθεί σε ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ και ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ.  
Η σηµερινή τυχόν απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ή άλλως 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ουδέν αποτέλεσµα επιφέρει, εποµένως θα είναι ΑΚΥΡΗ. Ο Νόµος είναι 
σαφέστατος και η διαδικασία συγκεκριµένη.  
Εφιστούµε την προσοχή όλων των ∆ηµοτικών Συµβούλων που παρίστανται στη συνεδρίαση 
αυτή και θα ψηφίσουν ότι µπορεί να έχουν ευθύνες.  
Τυχόν απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κίνηση µιας παράνοµης διαδικασίας θα έχει 
συνέπειες την άρση της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης και την ακύρωση ολόκληρης της 
διαδικασίας σύνταξης του Γ.Π.Σ. που ούτως ή άλλως η διαδικασία που έχει προωθηθεί είναι ΜΗ 
ΝΟΜΙΜΗ και εποµένως ΑΚΥΡΗ.  

Άρα κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι δεν θα πρέπει να συναινέσετε µε την ψήφο σας σε µια τέτοια 
παράτυπη διαδικασία.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 
Σας ευχαριστώ. 
 

(Υπάρχει κενό στην καταγραφή –  δεν ακούγεται) 
 

Παρακαλώ πολύ να γραφεί στα πρακτικά, στο βαθµό που µπορεί να γραφεί 
και να επηρεάσει κάτι. Πρώτα απ’  όλα έχουµε τη διαβεβαίωση των 

µελετητών ότι πρόβληµα δεν υπάρχει.  
∆εύτερον θέλω να καταθέσω την προσωπική µου εκτίµηση ότι τα 4 προηγούµενα χρόνια που 
βρισκόµασταν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τα 2 αυτά, όλη αυτή την περίοδο µπορεί να µην 
είχε ληφθεί µεν τυπική απόφαση αλλά όσες συζητήσεις είχανε γίνει µέσα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αφορούσαν όλες το σύνολο του ∆ήµου Καλαµάτας και όχι ένα κοµµάτι 
περιορισµένο του ∆ήµου Καλαµάτας. Τόσο οι εντολές όσο και τα πρώτα στάδια έχουν 
συζητηθεί µε βάση το σύνολο του ∆ήµου Καλαµάτας. Άρα λοιπόν καταθέτω αυτή την εµπειρία, 
όλων αυτών των χρόνων, των 6 τελευταίων χρόνων που βρίσκοµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Σας ευχαριστώ. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
(Γ.Π.Σ.) ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 23. Τσερώνης Κων/νος  
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 11 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


