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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  576/2008  

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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατευθύνσεις προς τους µελετητές για την εκπόνηση του Β2 σταδίου του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Καλαµάτας . 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
27605/28-11-2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και το 
συµπληρωµατικό αυτού, τα οποία έχουν ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ :Κατευθύνσεις  προς τους Μελετητές για την εκπόνηση   

                του Β2 Σταδίου του Γ. Π. Σ.  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η µελέτη  εκπόνησης του Γ.Π.Σ ανατέθηκε  στην µελετητική οµάδα: 

-PLAS E.Π.Ε  Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α. ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-ΚΑΡΡΑ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟ ∆. µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 9846/10-6-05 σύµβαση του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 

Με την υπ’ αριθ. 291/08 αποφ. του ∆. Σ παραλήφθηκε η µελέτη της Β1 φάσης του Γ.Π.Σ η 

οποία µε τα υπ’ αριθ. πρωτ. 12209/29-05-08 και 13773/17-06-08 έγγραφά µας στάλθηκε σε 40 

αρµόδιους Φορείς για να καταθέσουν εντός του προβλεποµένου διµήνου (έως και 26-8-08)τις απόψεις 

τους.  

Στις 3-7-08 έγινε η προβλεποµένη από τον Νόµο ∆ηµόσια διαβούλευση στο Πνευµατικό 

Κέντρο Καλαµάτας.  

Επισηµαίνεται ότι οι εµπρόθεσµες γνωµοδοτήσεις των φορέων πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για 

τις κατευθύνσεις που θα δοθούν στους µελετητές για την εκπόνηση του Β2 σταδίου της µελέτης , ενώ οι 

φορείς που δεν ανταποκρίθηκαν ,θεωρείται βάση Νόµου ότι δεν έχουν καµία αντίρρηση. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ 

 

Μετά από µελέτη των προτάσεων της  Β1 φάσης του Γ.Π.Σ  και αφού λάβαµε υπ’ όψη µας τις 

γνωµοδοτήσεις των αρµοδίων φορέων και  τα αιτήµατα Συλλόγων και δηµοτών προτείνουµε για την 

ολοκλήρωση της  Β2 φάση του Γ.Π.Σ τα κάτωθι: 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Η περιοχή που βρίσκεται βόρεια της οδού  Βασ. Γεωργίου στα Γιαννιτσάνικα (παλαιά ΖΕΠ) και η 

οποία έχει  χαρακτηρισθεί στη µελέτη της Β1 φάσης ως χώρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ να 

αποχαρακτηρισθεί και να  χαρακτηρισθεί ως χώρος χρήσης Γενικής Κατοικίας, διότι έχουν ήδη 

παραχωρηθεί επαρκείς εκτάσεις από τον ∆ήµο για την ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου. 

Επίσης δεν έχει εκφρασθεί σχετική πρόθεση του Πανεπιστηµίου για µελλοντική απαλλοτρίωση 

εκτάσεων. 

  

Β. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 Στις Περιαστικές περιοχές (ΠΠ1,ΠΠ2,ΠΠ3,ΠΠ4 ) να εξαλειφθούν  οι περιοριστικοί όροι 

κατάτµησης  των 6 και 8 στρεµµάτων και να ισχύσει για όλες τις ανωτέρω περιοχές η Εκτός Σχεδίου 

∆όµηση σύµφωνα µε το Π.∆ /24-5-85 τον Ν.3212/03 και την εγκυκ. 1256/05. 
Άλλωστε µε τον Ν. 3212/03 έχουν θεσπισθεί αυστηρότερα κριτήρια κατάτµησης των ακινήτων στις 

εκτός σχεδίου περιοχές.(ελάχιστο πρόσωπο 25µ και εµβαδόν 4000µ2  εφόσον έχουν πρόσωπο σε 

νόµιµα υφιστάµενο κοινοτικό δρόµο κ,λ,π). 
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Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ  ΓΟΥΛΙΜΙ∆ΕΣ 

1.  Λωρίδα πλάτους 100-150µ εκατέρωθεν της Νέας Εισόδου Καλαµάτας να παραµείνει ως έχει 

στην πρόταση της µελέτης δηλ. ως περιοχή Ε.ΠΧ διότι έχουν ήδη αναπτυχθεί τέτοιες 

δραστηριότητες. 

2. Η υπόλοιπη περιοχή που οριοθετείται  ∆υτικά της Αρτέµιδος ,Νότια της ανωτέρω ζώνης  

της Νέας Εισόδου και Βορείως της οδού Ευαγγελιστρίας (δρόµος προς Κορδία) έως και 
την ∆ιασπορά να παραµείνει ως χώρος Ε.ΠΧ. και να προστεθεί η Γενική Κατοικία. Από τις 

αναφερόµενες στην µελέτη χρήσεις των Ε.ΠΧ να αφαιρεθεί ή ελαφρά οχλoύσα  Βιοτεχνία και 

τα Κέντρα ∆ιασκέδασης. Να αποσαφηνισθουν πλήρως οι επιτρεπόµενες χρήσεις,  και να 

υπάρξει  διαφοροποίηση στους  όρους δόµησης (για την Γενική Κατοικία µεγάλη Αρτιότητα 

και µικρό Συντελεστή ∆όµησης) µεταξύ των Ε.ΠΧ και Γενικής Κατοικίας µε στόχο την 

ενθάρρυνση της εγκατάστασης Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων στην περιοχή. 

 

∆. ∆ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ 

 

        Η περιοχή να παραµείνει ως Ζώνη Τουριστικής Ανάπτυξης (Τ.Α) και µε πρόβλεψη Πολεοδόµησης  

από το ∆ήµο ή άλλο ∆ηµόσιο Φορέα ώστε κατά την εκπόνηση της Π-Μ να εξασφαλισθούν όσο το 

δυνατόν περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι στο θαλάσσιο µέτωπο της περιοχής. 

Να εξαιρεθούν από την  Τ. Α οι χρήσεις για εγκαταστάσεις  Γκόλφ, Καζίνα και Ελικοδρόµια.. Να 

ληφθεί πρόνοια ώστε η δόµηση να παράγει χαµηλού ύψους κτίρια. 

 

Ε. ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 
 Εκτιµώντας την υφιστάµενη κατάσταση και τις επικρατούσες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης  

 στις διάφορες περιοχές του ∆ήµου θεωρούµε σκόπιµο πέραν των προτάσεων των 

 µελετητών να περιληφθούν και τα παρακάτω: 

1. Να πολεοδοµηθεί ο οριοθετηµένος  οικισµός των Λεικων και να µελετηθεί η δυνατότητα 

επέκτασης του στη θέση «Ξηροκάµπι»  

2. Να γίνει Πολεοδοµική οικιστική επέκταση µε χρήση Γενική Κατοικία στην περιοχή που 

οριοθετείται Βόρεια της Λακωνικής από ύψος της Αγίας Σιών  έως και τον περιµετρικό 

κόµβο της Αύρας µε την Βας. Γεωργίου και έως το συνοικισµό Παναγίτσα και σε βάθος 

όσο κριθεί απαραίτητο από την   υφιστάµενη δόµηση µε στόχο την εξυπηρέτηση της περιοχής 

µε τις απαραίτητες κοινωνικές υποδοµές.  

3. Βόρεια της Ζώνης αυτής να εξετασθεί  αν συντρέχουν λόγοι  να ενταχθούν κάποια µεµονωµένα  

πυκνοδοµηµένα Οικιστικά σύνολα. 

4. Για την ανωτέρω περιοχή να  ληφθούν υπ’ όψη τυχόν επιπτώσεις από τις προηγηθείσες φυσικές 

καταστροφές – (Πυρκαγιές, Σεισµοί- Σεισµικό ρήγµα,κατακρηµνίσεις) ανάγλυφο του εδάφους  

και το κόστος κατασκευής  των έργων υποδοµής κ,λ,π. 

5. Στη παραπάνω περιοχή καθώς και εκείνη Νότια της οδού Λακωνικής να προταθούν όροι ήπιας 

δόµησης.(Μεγάλη αρτιότητα και µικρός συντελεστής δόµησης) 

6. Να µην επεκταθεί επιπλέον το σχέδιο πόλεως (νέες οικιστικές περιοχές)στα τοπικά 

διαµερίσµατα Βέργας και Μαντίνειας  όπου ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των 

αντίστοιχων πολεοδοµικών µελετών.  

7. Σε ότι αφορά τα Τοπικά διαµερίσµατα Ασπροχώµατος , Σπερχογείας και Αντικαλάµου 

συµφωνούµε µε τις προτεινόµενες επεκτάσεις για την επίλυση των συγκεκριµένων τοπικών 

προβληµάτων. 

Για το Τοπ. ∆ιαµέρισµα Αντικαλάµου να διερευνηθεί  το αίτηµα τους για Β-Α επέκταση των 

ορίων του οικισµού . 

8. Να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης της ζώνης Ε1(περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων) 

προς το Νότο λαµβάνοντας υπόψη  την υφιστάµενη κατάσταση καθώς και την αναµενόµενη 

ζήτηση. 
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Ζ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΛΙΜΕΝΑΣ 

 

Εφόσον αποδειχθεί αναγκαία η δηµιουργία νέου Εµπορευµατικού Λιµένα σε άλλη θέση από την 

σηµερινή ,από την  µελέτη - MASTER PLAN Λιµένος Καλαµάτας -που εκπονείται από οµάδα 

µελετητών για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε συµφωνούµε η λύση αυτή να χωροθετηθεί στην πλευρά 

της ∆υτικής παραλίας. 

Πέραν της προτεινόµενης θέσης από την µελέτη δηλ. δυτικά της διασποράς και ανατολικά της 

προτεινόµενης για Τουριστική Ανάπτυξη περιοχή να εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του 

Εµπορευµατικού σταθµού του λιµανιού στο θαλάσσιο µέτωπο µεταξύ της εκβολής του ποταµού 

Νέδοντα και της παραλίας του Κορδία ή στις εκβολές του ποταµού Άρι όπου ήδη χρησιµοποιείται 

ως µικρός λιµενίσκος 

        

Η. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  

 

 Να εξετασθεί η χωροθέτηση Αλιευτικού Καταφυγίου στην  εκβολή του ποταµού Άρι ή σε       άλλη 

κατάλληλη θέση. 

 

     Θ. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

         Με δεδοµένη την ανάγκη µεταφοράς µελλοντικά των Γηπέδων Ποδοσφαίρου (∆ηµοτικό 

Στάδιο,Μεσσηνιακού) και Κολυµβητηρίου  κ,λ,π από τα διάφορα σηµεία της Καλαµάτας λόγω 

έλλειψης επαρκών χώρων στάθµευσης ,προβληµατικής πρόσβασης ,επιβάρυνσης  ή αναστάτωση της 

ζωής της πόλης κατά την διάρκεια των αγώνων  στα  ∆υτικά όρια της πόλης ,θεωρούµε σωστή  την 

οριοθέτησή του ως προς την θέση και το µέγεθος του  προκειµένου να καλύψει τις αθλητικές ανάγκες. 

Επίσης η περιοχή εξυπηρετεί διότι  βρίσκεται πλησίον του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το 

ΠΑΛΕ ΝΤΕ ΣΠΟΡ της Καλαµάτας και έχει άµεση προσπέλαση από τον περιµετρικό αυτοκινητόδροµο 

της Καλαµάτας. 

 

    Ι. ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 
Για τον εξωαστικό χώρο και για τις περιοχές Π0 και Π1 πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη όπου έχουν 

θεσπισθεί τα στοιχεία της Ειδικής Περιβαντολογικής µελέτης του Ταϋγέτου. 

 

 

    Κ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Γενικά κατά την σύνταξη του Β2 σταδίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

- Το Γενικό πλαίσιο 

- Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

- Τα δεδοµένα του Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007-2013 

- Το θεσµοθετηµένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό για τις Α.Π.Ε.  

- Το θεσµοθετηµένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό για την Βιοµηχανία 

- Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα σχέδια αποφάσεων καθώς οι Σ.Μ.Π.Ε. για τα Ειδικά 

Χωροταξικά Πλαίσια για τον Παράκτιο Χώρο και για τον Τουρισµό. 

-  Τέλος να ληφθούν υπόψη οι Οδηγίες  της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

µε Α.Π. 48859/13-11-2008. 

 
 

Συνηµµένα 
Επισυνάπτονται αντίγραφα  εµπροθέσµων και εκπροθέσµων γνωµοδοτήσεων φορέων,  αντίγραφα 

αποφάσεων Τοπικών Συµβουλίων ∆ιαµερισµάτων και αντίγραφα αιτήσεων Συλλόγων και ∆ηµοτών 

ήτοι:  
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Α.  Φορέων 
1. Νοµ/κη Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας -∆/νσης Προνοίας- Τµήµα ∆ηµ. Αντίληψης  

     υπ’ αριθ. πρωτ. 19393/24-6-08 έγγρ. τους 

        2.   Ν.Α Μεσσηνίας- ∆/νσης Ανάπτυξης-Τµήµα Επαγγ. Αδειών& ορυκτού πλούτου-  

     υπ’ αριθ. 17982/31-7-08 έγγρ. τους 

        3.  Υπουργείο Ανάπτυξης –Γενική ∆/νση Φυσικού Πλούτου  

    υπ’ αριθ. πρωτοκ. 17596/28-7-08 έγγρ. τους 

        4.Οικολογική Κίνηση Καλαµάτας.  

               υπ’ αριθ.12370/2-6-08 έγγρ. τους 
            α)Υπ’ αριθ. 21216/12-9-08 αίτηση (Εκπρόθεσµη) 

            β)Υπ’ αριθ. 21218/12-9-08 αίτηση τους  (Εκπρόθεσµη) 

       5.Υπουργείου Πολιτισµού /Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών έργων  

            ∆υτ. Ελλαδος. Υπ’ αριθ. 19438/20-8-08 έγγρ. τους 
        6.Συλλόγου Μηχανικών Ελευθ. Επαγγελµατιών Ν. Μεσσηνίας.  

           υπ’ αριθ.18998/12-8-08 έγγρ. τους 

        7. Ο.Σ.Ε  Α.Ε  υπ’ αριθ. 19445/20-8-08 εγγρ. Τους 

        8.Υπουργείου Ανάπτυξης /Γεν. Γραµ. Βιοµηχανίας/  

           ∆/νση Βιοµηχανικής  Χωροθεσίας και   περιβάλλοντος. 

           Υπ’ αριθ. 19845/25-8-8 αίτηση τους 
        9.  ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -υπ΄ αριθ. 19511/20-8-08 έγγραφό τους 

      10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: Υπ’ αριθ. 20823/8-9-08 έγγραφό τους. 

      11.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 26
η
 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

           Υπ’ αριθ. 21229/2-9-08 έγγραφό τους (Εκπρόθεσµη) 

      12.Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών   

          Ε.Ε.Τ.Ε.Μ  Υπ’ αριθ. 21.113/11-9-08 αίτηση –(Εκπρόθεσµη). 
      13.Επιµελητήριο Μεσσηνίας.   α.Αριθ. πρωτ. 21619/18-9-08 έγγραφό (Εκπρόθεσµη) 

                                                         β. υπ’ αρ. 25798/5-11-08 έγγραφο (Εκπρόθεσµη) 

 

Β.  Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 
  α. Τοπικό Συµβούλιο Αντικαλάµου. Υπ’ αριθ. πρωτ.17274/24-7-08 αποφ. του 

           β. Τοπικό Συµβούλιο Μικράς Μαντίνειας -υπ’ αριθ. 8/08 πρακτικό του 

           γ. Τοπικό Συµβούλιο Βέργας. Υπ’ αριθ. πρωτ. 19391/08  (9/08 πρακτικό του)  

           δ. Τοπικό Συµβ. Σπερχογείας . Υπ’ αριθ. 24445/22-10-08 αίτησή τους 

Γ.  Συλλόγων & ∆ηµοτών 
1. υπ’ αριθ. πρωτ. 17674/29-7-08 Αίτηση: Κατοίκων , Κότση Ηλία κ,λ,π. 

2. υπ’ αριθ. 5136/4-3-08 Αίτηση :              Καρµοίρη Βασιλική 

                                                                     (περιοχή βόρεια Μηχανοστασίου ΟΣΕ) 

   3.υπ’ αριθ. πρωτ. 14242/23-6-08 Αίτηση :  Κατοίκων περιοχής Καλλιθέα Καλαµάτας. 

   4.υπ’ αρ.14762/27-6-08 Αίτηση :                 Σωτηρόπουλου Γεωργ.  

   5.υπ’ αριθ. 14345/24-6-08 Αίτηση:              Κατοίκων περιοχής Φαρών , Αγιο Σωτήριο 

   6.υπ’ αριθ. 15445/7-7-08 Αίτηση:                Πολιτιστικός Σύλλογος Μενινών. 

   7.υπ’ αριθ.18355/5-8-08 Αίτηση :                Κάτοικοι Νέας Εισόδου 

   8. Υπόµνηµα Παρατηρήσεων για την περιοχή ΓΟΥΛΙΜΙ∆ΕΣ κ. Κουδούνη Αµαλία. 

   9. Υπ’ αριθ.  19264/14-8-08 Αίτηση :               Κατοίκων  περιοχής ΛΙΟΦΥΤΟ ή   

                                                                         ΠΑΛΙΑΜΠΕΛ  Αγίας Τριάδος. 

  10. Υπ’ αριθ.20038/27-8-08:                         Κατοίκων Περιοχής ΓΟΥΛΙΜΙ∆ΕΣ 
 

 

 Συλλόγων και ∆ηµοτών (Εκπρόθεσµες) 
 

   1. Υπ’ αριθ. 2205/3-11-06 αίτηση:         ΛΙΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΩΤΗ 

   2.Υπ’ αριθ. 7727/18-9-06 αίτηση :          Εξωραϊστικός –Πολιτιστικός Σύλλογος-  

                                                                      Περιοχής σφαγίων Συνοικία  Γουλιµίδων. 
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   3. Υπ’ αριθ. 19493/31-8-07 αίτηση:        Αλοίµονου Ευστρατίου. 

   4.Υπ’ αριθ. 20671/18-9-07 αίτηση:        Αραπίδη Όλγα κ,λ,π. 

   5.Υπ΄αριθ. πρωτ.3148/10-2-06 αίτηση;   Κότση Ελευθερίου κ,λ,π. 

   6.υπ’ αριθ. 4347/24-2-06 αίτηση :          Αντώνιος Φάσσος. 

   7.Υπ’ αριθ. 133/4-1-08 αίτηση:               Νίκος Μπελόγιαννης. 

    8.Υπ’ αριθ. πρωτ. 10846/26-5-06 αίτηση. Σπυρόπουλου Παν. –Τσαγκάνη Τασία  

    9.υπ’ αριθ. 13566/2-8-05 αίτηση:           Βαλσαµάκη του Θεοδώρου. 

  10.Υπ’ αριθ. 22214/1-10-07 αίτηση:       Κατοίκων Αγ. Σιών Βέργας. 

  11.και 12. υπ’ αριθ. 19078/27-8-07 και 17994-28-8-06 αιτήσεις.  

                                                                    Βλαχογεωργακοπούλου Ξανθη. 

  13. υπ’ αριθ. 4358/24-2-06 αίτηση:         Κωνσταντινέα Βασιλείου. 

  14.υπ΄αριθ. 6654/20-3-07 αίτηση:           Μηχαλόπουλος Σ.  

  15.Υπ’ Αριθ. 9860-4-5-07 αίτηση:          Μιχαλόπουλου Ευτυχία. 

  16. υπ’ αριθ.21521/17-9-08 αίτηση:        Κατοίκων Βόρεια Λακωνικής  

                                                                   (Περιοχή Αγίου Σωτήρος –Φαραί Καλαµάτας) 

  17.Υπ’ αριθ. 21645/18-9-08 αίτηση :      Ηλιόπουλου Αγγέλου  

  18.Υπ’ αριθ. 21992/23-9-08 αίτηση:       Ξηρόγιαννη Χαράλαµπου και Βασίλη. 

  19. Υπ’ αριθ. 22312/25-9-08                      Βας. Κων/νου Χειλά κ,λ,π. 
 

 

Ο Επιβλέπων Μηχ.                       Για τον τµήµα  

                                             Πολ. Σχεδ. και Εφαρµογών                      Ο  ∆/ΝΤΗΣ   Τ.Υ 

   28/11/08 

Με επιφύλαξη 

Βλ. παρατήρηση 

Πατσαρίνος Νίκος                       Ντόγκας ∆ηµ.                                     Τζαµουράνης Βασ. 

Αφαλέα  Νίκη 

  

Παρατήρηση:  

1) παρ. Α. Θεωρώ ότι πρέπει να συνυπολογίζονται στον ∆ήµο µας οι χώροι των ΑΕΙ – ΤΕΙ 

2) παρ. Β. ∆ιαφωνώ µε την επάλειψη των περιοριστικών όρων στην εκτός σχ. δόµηση, συµφωνώ µε 

πρόταση µελετητών. 

3) παρ. Γ. ∆ιαφωνώ µε την αφαίρεση των βιοτεχνιών & κέντρων διασκέδασης & θεωρώ ότι η όποια 

ένταξη περιοχής µε γεν. κατοικία ισόποσα να αφαιρείται από την περιοχή που προτείνεται ως τέτοια 

βόρεια της ν. εισόδου.  

4) παρ. Ε. ∆ιαφωνώ µε την πρόταση ένταξης νέων περιοχών εκτός αυτής των µελετητών. ∆ιαφωνώ για 

επέκταση του τοπ. διαµ. Αντικαλάµου. 

 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

28/11/08 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Πολιτικός µηχανικός 

 

  
ΘΕΜΑ :Συµπληρωµατικά στοιχεία για τις : 

Κατευθύνσεις  προς τους Μελετητές για την εκπόνηση 

του Β2 Σταδίου του Γ. Π. Σ. 

 

Συνηµµένα  σας αποστέλλουµε :  
Ι. Την από 3 Ιουλίου 2008  αίτηση του κου Στέφανου Λ. Κουνιάδου εκπροσώπου 25 πολιτών και της 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην οποία αναφέρονται οι θέσεις για το Γ.Π.Σ του 

∆ήµου Καλαµάτας 

ΙΙ. Την  υπ΄αρίθµ. 27822/2-12-08  εκπρόθεσµη ένσταση δηµοτών  . 

ΙΙΙ. Το υπ΄ αριθµ. 4072/20-9-08 εκπρόθεσµο έγγραφο ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας. 
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Ο Επιβλέπων Μηχ.                       Για τον τµήµα  

                                              Πολ. Σχεδ. και Εφαρµογών                      Ο  ∆/ΝΤΗΣ   Τ.Υ 

     4/12/08 

Πατσαρίνος Νίκος                       Ντόγκας ∆ηµ.                                     Τζαµουράνης Βασ. 

Αφαλέα  Νίκη 

  

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

 
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι σήµερα όλο το βάρος πέφτει στις δηµοτικές 
παρατάξεις, εννοείτε να ακούσουµε και την άποψη των συνδηµοτών µας, το έχουµε 

κάνει αρκετές φορές, αλλά θεωρώ και εδώ θα συµφωνήσω µε την άποψη του κ. Τσερώνη, 
πρώτα να τοποθετηθούν όλοι όπως εµείς π.χ. έχουµε κάνει τις προτάσεις µας, να 
τοποθετηθούν και οι µειοψηφίες και οι δηµοτικές παρατάξεις και µετέπειτα κάποιοι από τους 
πολίτες εάν δεν έχουνε καλυφθεί από τις προτάσεις µας. Απλώς καταθέτω την άποψή µου. 

Ξεκινώντας το αποψινό θέµα κε Πρόεδρε, για ένα λεπτό θα ήθελα να τονίσω, το έχω πει και 
άλλες φορές και να υπενθυµίσω, την ιδιαιτερότητα και θάπρεπε να τονισθεί στην αρχή της 
συνεδρίασης, την ιδιαιτερότητα αυτού του σηµερινού ∆ηµοτικού Συµβουλίου γιατί κατά κάποιο 
τρόπο κλείνει ο κύκλος του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου που είχε εκπονηθεί περίπου πριν 
από 22 – 23 χρόνια και ξεκινάει ένας άλλος κύκλος ενός άλλου γενικού πολεοδοµικού σχεδίου 
του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας και θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το γενικό πολεοδοµικό 
αυτό που ήταν για την πόλη µας εδώ και 22 – 23 χρόνια παρόλα τα προβλήµατα, παρ’ όλες τις 
ελλείψεις και κατά τη διάρκεια αρκετών τετραετιών και δηµοτικών αρχών θωράκισε την πόλη, 
πρέπει να το παραδεχτούµε αυτό, και σίγουρα ήταν όφελος και αυτό που χάραξε την όποια 
ανάπτυξη της πόλης έχουµε αυτή τη στιγµή. Και αυτά τα λέω και γιατί αξίζει να τα θυµηθούµε 
αλλά και συγχρόνως τη σπουδαιότητα του αποτελέσµατος που θα προκύψει από τη σηµερινή 
συνεδρίαση και τις κατευθύνσεις τις οριστικές που θα δοθούν στους µελετητές έτσι ώστε να 
έχουµε το τελικό σχέδιο, το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, αυτό που θα εγκριθεί από την 
Περιφέρεια, που θα είναι το βασικό εργαλείο µας κατά τους µελετητές την επόµενη 20ετία 
κατά την προσωπική µου άποψη ίσως και παραπάνω. 

Να πω έτσι πολύ επιγραµµατικά ότι η δηµόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές 
ηµέρες. Έγινε για αρκετούς µήνες, είµαστε αρκετά ικανοποιηµένοι όσον αφορά το ποσοστό 
ενηµέρωσης και στους φορείς και στους συνδηµότες µας, έγιναν αρκετές συναντήσεις και µε 
τους φορείς και µε τον τεχνικό κόσµο και µε τον επιµελητήριο και µε τη δηµόσια συγκέντρωση 
που έγινε στο Πνευµατικό Κέντρο αλλά και µε οµάδα δηµοτών. Ακούσαµε τα αιτήµατά τους, 
τις σκέψεις τους, τις αγωνίες τους και σήµερα αυτό που εδώ και 3 – 4 ηµέρες έχουµε 
ανακοινώσει, έχουµε παραδώσει στη δηµοσιότητα, έχει έρθει η βασική πρόταση της τεχνικής 
υπηρεσίας σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική αρχή, αυτή που θα είναι για τη σηµερινή κουβέντα 
και πάνω σ’  αυτή που θα τοποθετηθούµε για να έχουµε το τελικό αποτέλεσµα. Επειδή όλοι το 
γνωρίζετε θα είµαι πολύ επιγραµµατικός στα βασικά θέµατα γιατί πρέπει λογικά το λόγο να τον 
πάρουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι και οι επικεφαλείς αλλά και οι συνδηµότες µας. Συγχρόνως θα 
µείνω όµως σε 2 – 3 έτσι συµπληρωµατικές θέσεις και τροποποιήσεις που θα τις πω, τις έχω 
καταγράψει να καταγραφούν ακριβώς όπως θα, που θα αλλάξουν κάποια δεδοµένα από την 
εισήγηση τη σηµερινή. 

Ξεκινάµε, εδώ στην εισήγηση αυτή που θα πω εγώ είναι τα βασικά, αυτά τα προβλήµατα και 
αυτά τα θέµατα που απασχόλησαν εδώ και αρκετούς µήνες βασικά την πόλη µας, την κοινωνία 
µας και πάνω σ’  αυτά είναι η τοποθέτηση, δεν ξέρω εάν χρειαστεί να µπούµε και σε άλλα 
θέµατα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Για το χώρο του Πανεπιστηµίου, το χώρο αυτό που είχε προταθεί από τους µελετητές βόρεια 
της Βασ. Γεωργίου στα Γιαννιτσάνικα, στη παλιά ΖΕΠ να θυµίσω, και είχε χαρακτηρισθεί να 
είναι χώρος πανεπιστηµίου, η εισήγησή µας, η πρότασή µας είναι για τους λόγους και γιατί δεν 
έχει ζητηθεί από το πανεπιστήµιο αλλά και γιατί έχουµε δώσει άλλους χώρους, θυµίζω στην 
ανατολική πόλη για την ανέγερση της φοιτητικής εστίας έχει δοθεί χώρος από το ∆ήµο 
Καλαµάτας ότι δεν είναι απαραίτητος αυτός ο χώρος και ζητάµε τον αποχαρακτηρισµό του να 
µην είναι, να µην χαρακτηρισθεί χώρος πανεπιστηµίου αλλά να πολεοδοµηθεί µε χρήση γενικής 
κατοικίας. 

Όσον αφορά για την πρόταση για τις περιαστικές περιοχές. Το είχαµε πει και παλαιότερα και 
σήµερα ερχόµαστε και τηρούµε αυτό που είχαµε δεσµευθεί, δεν συµφωνούµε µε τις προτάσεις 
των µελετητών όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόµηση και ερχόµαστε να εισηγηθούµε, να 
προτείνουµε η εκτός σχεδίου δόµηση να συνεχίσει να είναι όπως είναι και τώρα, όπως είναι 
πολεοδοµικά σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα του ’85 και να ισχύουν και οι κατατµήσεις 
και οι παρεκκλίσεις σύµφωνα µε το συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα. 

Για την γ. περίπτωση, για την περιοχή Γουλιµίδες, εδώ είναι η πρώτη τροποποίηση επειδή στο 
διάστηµα αυτό των 5 – 6 ηµερών που είχαµε δώσει την εισήγησή µας στη δηµοσιότητα 
δηµιουργήθηκαν κάποιες παρεξηγήσεις όσον αφορά τη σύνταξη του κειµένου, θα ήθελα να 
αναφέρω ακριβώς, προσεκτικά και να το ακούσετε, την τελική µας πρόταση έτσι ώστε να 
υπάρχουν όλες οι διευκρινήσεις για την συγκεκριµένη περιοχή που το γνωρίζετε πολύ καλά 
υπήρχαν αντιδράσεις ιδιαίτερα από τους κατοίκους στη συγκεκριµένη περιοχή.  

Λοιπόν για την περιοχή Γουλιµίδες. Προτείνουµε για βόρεια της νέας εισόδου η χρήση 
«επιχειρηµατικό κέντρο» να οριοθετηθεί σε µια λωρίδα παράλληλη µε τη νέα είσοδο και µε 
πλάτος ίσο µε τη µέγιστη απόσταση του υφιστάµενου παράλληλου δρόµου, του πρώτου 
παράλληλου δρόµου που υπάρχει σε σχέση µε τη νέα είσοδο. Από τον άξονα της νέας εισόδου. 
Με το µέγιστο πλάτος αυτό. Υπάρχει ένας υφιστάµενος δρόµος, είναι περίπου 90 – 95 µέτρα. 
Υπάρχει ένας πρώτος παράλληλος δρόµος, παράλληλος της νέας εισόδου από το LIDL 
υφιστάµενος δρόµος, αυτή την απόσταση µιλάµε για τη λωρίδα. Και νοητή επέκταση, αυτή τη 
λωρίδα, παράλληλα. ∆εν τάχετε µπροστά σας αλλά είναι ακριβώς και σε συνεργασία µε τους 
τεχνικούς το συντάξαµε και µε την επέκταση µετά ήτανε εκτός σχεδίου. Θα το πω και στις 
επεκτάσεις ότι ζητάµε και την επέκταση, το µετέπειτα κοµµάτι να ενταχθεί ως χρήση «γενική 
κατοικία».  

Τώρα για νότια της νέας εισόδου. Προτείνουµε νότια της νέας εισόδου η χρήση 
«επιχειρηµατικό κέντρο» να οριοθετηθεί σε µία λωρίδα παράλληλα της νέας εισόδου µε πλάτος 
περίπου 100 µέτρων και η οποία να προσδιορισθεί ακριβώς κατά την έναρξη σύνταξης της 
πολεοδοµικής µελέτης και σύµφωνα µε την ήδη διαµορφωµένη ανάπτυξη τέτοιων 
δραστηριοτήτων στην περιοχή.  

Όσον αφορά την υπόλοιπη ζώνη. Μιλάω για τη ζώνη στις Γουλιµίδες που οριοθετείται δυτικά 
της Αρτέµιδος, νότια της ζώνης αυτής της παράλληλης της νέας εισόδου, βορείως της οδού 
Ευαγγελιστρίας και ως τη διασπορά. Γι’  αυτή τη συγκεκριµένη ζώνη. Όσον αφορά αυτή τη 
ζώνη προτείνεται και η θεσµοθέτηση της χρήσης «γενικής κατοικίας µε ήπιους όρους 
δόµησης» και στην πρόταση των µελετητών όσον αφορά τις χρήσεις του επιχειρηµατικού 
κέντρου, του επιχειρηµατικού χώρου, να αφαιρεθεί η «ελαφρά οχλούσα βιοτεχνία», να 
αφαιρεθεί η χρήση «κέντρα διασκέδασης» και η χρήση «εγκατάστασης αποθηκευτικών 
χώρων» και µε σαφή και διακριτό διαχωρισµό των όρων δόµησης σε κάθε περίπτωση αυτών 
των δύο βασικών ενοτήτων των χρήσεων. 

Περνάω στην περιοχή της δυτικής παραλίας, του Μπουρνιά. Συµφωνούµε µε την πρόταση των 
µελετητών για ζώνη τουριστικής ανάπτυξης µε την πρόβλεψη όµως, µε την απόφαση τώρα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να πολεοδοµηθεί. Το είχαµε πει και στις διάφορες συσκέψεις, είναι 
το µοναδικό µέσο που έχουµε, αυτό που θα προφυλάξει, είχα πει και παλαιότερα, να µην 
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έχουµε έναν τοίχο από ξενοδοχεία στη συγκεκριµένη περιοχή αλλά να έχουµε τους 
απαραίτητους κοινόχρηστους χώρους, χώρους που θα µπορούµε όλοι οι καλαµατιανοί να τους 
επισκεπτόµαστε χωρίς προβλήµατα και στη λειτουργία αλλά και στη χρήση της συγκεκριµένης 
περιοχής που σίγουρα τα επόµενα χρόνια θα παρουσιάσει πολύ µεγάλη ανάπτυξη. 

Όσον αφορά τις οικιστικές επεκτάσεις και τις προτάσεις βάση των προτάσεων των µελετητών. 
Να πολεοδοµηθεί ο οριοθετηµένος οικισµός των Λεΐκων, του Αντικαλάµου και της Σπερχογείας. 
Είναι τα 3 δηµοτικά διαµερίσµατα που έχουν µείνει χωρίς πολεοδόµηση µετά τη Βέργα, τη Μ. 
Μαντίνεια και το Ασπρόχωµα. Μια σοβαρή παρέµβαση αυτή που προτείνουµε είναι να γίνει η 
πολεοδοµική οικιστική επέκταση µε χρήση «γενική κατοικία» στην περιοχή βόρεια της 
Λακωνικής από το ύψος της Αγίας Σιών έως και τον περιµετρικό κόµβο της Αύρας µε τη Βασ. 
Γεωργίου και ως τον οικισµό Παναγίτσα, µε προσοχή αυτό που τονίζω, σε βάθος όσο κριθεί 
από την υφιστάµενη δόµηση. Ξέρουµε ότι εκεί υπάρχουν κάποιο πυκνοδοµηµένα κοµµάτια, σε 
αυτά θα παρέµβουµε δηλαδή στο πλάτος και βόρεια της ζώνης αυτής να εξετασθούν αυτά τα 
µεµονωµένα πυκνοδοµηµένα οικιστικά σύνολα προς πολεοδόµηση. 

Ένα άλλο κοµµάτι που ζητάµε όσον αφορά την πολεοδόµηση των τοπικών διαµερισµάτων θα 
πρέπει να τονίσω ότι οι προτάσεις των µελετητών πήγαν στις συνεδριάσεις των τοπικών 
διαµερισµάτων, κάνουµε δεκτές τις προτάσεις τους ότι µας είπαν και αναφέρω ενδεικτικά για 
τα Λέικα ζήτησαν να διερευνηθεί η επέκταση προς τον οικισµό Ξηροκάµπι, µια περιοχή που 
αναπτύσσεται και για το τοπικό διαµέρισµα Αντικαλάµου µας ζήτησε βορειοανατολική 
επέκταση των ορίων του οικισµού περίπου στα 150 – 180 µέτρα. Τα κάναµε δεκτά αυτά, τα 
εισηγούµαστε και εµείς σήµερα, θεωρούµε ότι το τοπικό συµβούλιο ξέρει πολύ καλά και βλέπει 
προς τα πού υπάρχει ανάπτυξη, που θα πρέπει να προφυλάξουν αυτές τις περιοχές γιατί θα 
πρέπει να τονίσω και εγώ ότι, και είµαι αυτής της άποψης και σαν ∆ηµοτική αρχή ότι η 
πολεοδόµηση προφυλάσσει περιοχές, απλώς εµείς οι ίδιοι θα πρέπει να χειριστούµε καλά τους 
κανόνες της πολεοδόµησης. 

Ένα άλλο θέµα όσον αφορά την επέκταση της ζώνης προς πολεοδόµηση, φέρνουµε για την 
περιοχή Ε1 όπως έχει ορισθεί από τους µελετητές, και µιλάµε νότια από τη σηµερινή ΒΙΠΕ, 
έχουν ορίσει οι µελετητές µια ζώνη περίπου 400 – 500 µέτρων µε χρήση βιοµηχανική, µιλάω 
για το δρόµο Καλαµάτας – Μεσσήνης νότια, εµείς ζητάµε επειδή ήταν και αίτηµα πολλών 
συνδηµοτών µας ότι υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις, πολλές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες εκεί 
και µεταποιητικές, να εξετασθεί και µε τη διάθεση να πολεοδοµηθεί λαµβάνοντας υπόψη την 
υφιστάµενη κατάσταση και να επεκταθεί αυτό, δεν ξέρω, µπορεί να είναι και 200 – 300 µέτρα, 
αυτό θα διερευνηθεί κατά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης αλλά την ανάγκη της 
επέκτασης αυτής της ζώνης, γιατί υπάρχουν αρκετές βιοτεχνίες εκεί, βιοµηχανίες που πρέπει 
να προστατευτούν. 

Και η τελευταία πολεοδοµική – οικιστική επέκταση, ζητάµε ανατολικά και πλησίον του 
αθλητικού κέντρου που θα σας πω ποια µετά στην πρόθεση των µελετητών, είναι νότια του 
περιµετρικού και ανατολικά του αθλητικού κέντρου αυτό να µπει, το υπόλοιπο αυτής της 
έκτασης να µπει, να επεκταθεί εκεί πέρα το γενικό πολεοδοµικό και να µπει ως «γενική 
κατοικία». Μιλάµε για το αθλητικό κέντρο που έχουν ορίσει οι µελετητές, αυτή τη ζώνη των 
100 στρεµµάτων και είναι κάτω από τον περιµετρικό, ποια κλείνει τα όρια του σχεδίου πόλης 
µέχρι τον περιµετρικό. 

Όσον αφορά το λιµάνι. Το άλλο κοµµάτι. Έχει γίνει πολύ κουβέντα, είµαστε υποστηρικτές 
αυτής της άποψης και το τονίζουµε και εδώ ότι υπάρχει αναγκαιότητα να χωροθετηθεί χώρος 
δυτικά του υπάρχοντος λιµανιού, ένας χώρος που κάποια στιγµή να µπορεί το λιµάνι της 
Καλαµάτας που ξέρουµε και έχουν ειπωθεί πολλά ότι δεν µπορεί να εξυπηρετήσει ποια το 
σκοπό του µέσα στα όρια της πόλης, να µπορεί να µετακινηθεί προς αυτή την πλευρά. 
Συµφωνούµε µε την πρόταση των µελετητών.  
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Προτείνουµε να εξετασθεί η χωροθέτηση ενός αλιευτικού καταφυγίου στην εκβολή του 
ποταµού Άρη. 

Όσον αφορά το αθλητικό κέντρο Καλαµάτας συµφωνούµε µε την άποψη των µελετητών για 
τη χωροθέτηση εκεί ενός αθλητικού κέντρου και το υποστηρίζουµε, το είχαµε πει και στις 
συσκέψεις ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουνε µεγάλοι χώροι για αθλητικά κέντρα, όλοι 
ξέρουµε την κατάσταση και για το κολυµβητήριο και για το εθνικό στάδιο ότι αυτοί οι χώροι 
ποια δεν µπορούν, δεν εξυπηρετούν τους αθλητές αλλά και τους φιλάθλους και τους 
επισκέπτες στους συγκεκριµένους χώρους και θάταν το ιδανικότερο σενάριο σε λίγα χρόνια σε 
συνάρτηση µε το παλαί ντε σπορ να µεταφερθεί σε εκείνη την περιοχή και το εθνικό στάδιο 
αλλά και το κολυµβητήριο και να έχουµε σύγχρονες εγκαταστάσεις αλλά και συγχρόνως 
κοινόχρηστους χώρους στο κέντρο της παραλίας µας.  

Όσον αφορά για τον Ταΰγετο συµφωνούµε µε τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι µελετητές. 

Και τελειώνω κε Πρόεδρε µε δύο συµπληρωµατικές προτάσεις που φέρνουµε σήµερα και είναι 
αποτέλεσµα αιτηµάτων ιδιαίτερα των τελευταίων ηµερών και να τα τονίσω και να 
καταγραφούν στην πρότασή µας: 

1) Είναι για τον αρχαιολογικό χώρο που έχει ορισθεί στα Ακοβίτικα. Εκεί ακριβώς να το 
διαβάσω, προτείνουµε να περιορισθεί η ζώνη µε ένδειξη ΠΑΧ (Περιοχή Αρχαιολογικού 
Χώρου) στους ήδη περιφραγµένους και απαλλοτριωµένους χώρους από το Υπουργείο 
Πολιτισµού και εκτός αυτών των χώρων να ισχύει ότι ισχύει ως σήµερα όσον αφορά τις 
ενέργειες εκεί, κάτω από το καθεστώς όµως εννοείται του ελέγχου, αυτό που γίνεται και 
σήµερα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. 

2) Όσον αφορά το πρόβληµα, το γνωρίζετε όλοι, θα σας το εξηγήσω, ένα πρόβληµα που 
αρκετά χρόνια τώρα υπάρχει στην περιοχή της Μικράς Μαντίνειας. Εκεί λοιπόν 
προτείνουµε να συµπεριληφθεί στο νέο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο η περιοχή βόρεια της 
πολεοδοµικής µελέτης που είναι σε εξέλιξη τώρα της Μικράς Μαντίνειας, είναι η περιοχή 
Παναγιώταρου, µια έκταση περίπου 15 στρεµµάτων. Και ο λόγος που το ζητάµε να 
συµπεριληφθεί το συγκεκριµένο κοµµάτι, είχε γίνει και επί 4ετίας Παναγή Κουµάντου όταν 
είχε έρθει η πολεοδοµική µελέτη της Μικράς Μαντίνειας, όλοι γνωρίζετε εκεί υπάρχει ένα 
χρόνιο πρόβληµα όσον αφορά τον χαρακτηρισµό της έκτασης ως δασική αλλά εκεί 
υπάρχουν 20 – 30 ιδιοκτήτες που έχουν βγάλει οικοδοµικές άδειες, που έχουν κτήρια και 
βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα για να καταφέρουν να µην έχουν πρόβληµα όσον 
αφορά τις ιδιοκτησίες τους και ζητάµε για τους λόγους που ανέλυσα, να συµπεριληφθεί 
στο νέο πολεοδοµικό σχέδιο η έκταση αυτή των 15 στρεµµάτων. Υπάρχει µια 
αµφισβήτηση για το συγκεκριµένο. Υπάρχει µια ολόκληρη προϊστορία κε Κοσµόπουλε. Ναι 
µεν υπάρχει… Αυτή τη στιγµή στη δικαστική διαµάχη που έχουν οι ιδιοκτήτες µε το 
δασαρχείο, το δασαρχείο λέει ότι είναι δασικό, οι ιδιοκτήτες εµφανίζονται και λένε ότι 
έχουν βγάλει άδειες. Και έχουν ξεκινήσει έναν δικαστικό αγώνα. Έτσι και αλλιώς όµως να 
θυµίσω εµείς δεν µπαίνουµε σ’  αυτή τη λογική. Κε Ηλιόπουλε εµείς δεν δικαιώνουµε αυτή 
τη στιγµή τους ιδιοκτήτες. ∆εν λέµε ότι είναι νόµιµα τα κτήριά τους. Όµως έτσι κι αλλιώς 
και σε µια απόφαση που είχε παρθεί πάλι όταν είχε έρθει η πολεοδοµική µελέτη της 
Μικράς Μαντίνειας και τότε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε ζητήσει επέκταση αυτών των 
ορίων και δεν ξέρω εάν το τελικό αποτέλεσµα της δικαστικής διαµάχης που έχουν µε το 
δασαρχείο αν τελικά λήξει υπέρ των ιδιοκτητών, να είναι µέσα στα όρια του διευρυµένου 
∆ήµου του γενικού πολεοδοµικού. 
 

 
Οι υπηρεσιακοί, ο κ. Ντόγκας, ο κ. Τζαµουράνης κάτι µήπως θέλουν; Όχι; Έτσι; 
Οι µελετητές κάτι; Όχι. Ερωτήσεις; Μία ερώτηση ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Βόρεια της Ναυαρίνου µε την Κρήτης δεν γίνεται πολεοδόµηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Γίνεται. Ισχύει η πρόταση των µελετητών. 

 
Ο κ. Τσερώνης. 
 
Ήθελα να ρωτήσω κε Πρόεδρε σ’  αυτή την τροποποίηση που κάνετε στην 
παράγραφο α που λέει «χώρος πανεπιστηµίου». Εκεί λοιπόν οι µελετητές 

προτείνουν να δεσµευτούν 210 στρέµµατα για να εξυπηρετήσουν ανάγκες επέκτασης του 
πανεπιστηµίου. Στη διαβούλευση προέκυψε ότι τέτοιες ανάγκες δεν φαίνεται να υπάρχουν, το 
πανεπιστήµιο δεν το έχει ζητήσει και καλώς προβαίνετε στον αποχαρακτηρισµό. ∆εν µπορώ να 
καταλάβω όµως και πρέπει να µας το εξηγήσετε αυτό, πως συγχρόνως ενώ το 
αποχαρακτηρίζετε για ανάγκες πανεπιστηµίου, περνάτε στην πρότασή σας για «χρήση γενικής 
κατοικίας». Προκύπτει κάποια ανάγκη; ∆ηλαδή υπάρχει ανάγκη και οικιστική πίεση να ενταχθεί 
κι αυτό ως γενική κατοικία; Αυτό θέλω να ρωτήσω. 

 
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα συγκεκριµένο ερώτηµα αλλά γενικό ερώτηµα του κ. 
Τσερώνη γιατί θα µπορούσαµε να πούµε γιατί προτείνουµε και βόρεια της 

Λακωνικής, το ίδιο πράγµα είναι. Εγώ είπα την άποψή µου θα την πω και πάλι αλλά όµως θα 
απαντήσω για τη συγκεκριµένη περιοχή. Καταρχήν αυτή ήταν και η πρώην ΖΕΠ. Υπάρχει ένα 
χρωστούµενο, ας µου επιτραπεί η έκφραση, του ∆ήµου Καλαµάτας γενικά σε όλους αυτούς 
τους ιδιοκτήτες. Μια ΖΕΠ που ποτέ δεν είχε πολεοδοµηθεί. Όσον αφορά τώρα γενικά είπα και 
πριν ότι εγώ θεωρώ, η ∆ηµοτική αρχή, θεωρούµε ότι µ’  αυτές τις επεκτάσεις που ζητάµε και 
τις προσεκτικές έτσι πολεοδοµήσεις που λέµε για τις ήπιες µορφές δόµησης, επαναλαµβάνω και 
πάλι, προλαβαίνουµε τα προβλήµατα παρά δηµιουργούµε προβλήµατα. Είναι ζώνες που είναι 
περιµετρικά της πόλης, είναι δοµηµένες περιοχές µε όλα τα προβλήµατα, δεν χρειάζεται να τα 
πούµε ξέρετε τι εννοώ, µε αρκετά προβλήµατα στη δόµησή τους που πρέπει, και αυτός πρέπει 
να είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ∆ηµοτικής αρχής σε συνεργασία µε την 
Πολεοδοµία εκεί να µπει µια τάξη, να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδοµής γιατί έχουν αυτή 
την τάση, χτίζονται εκεί, οπότε πρέπει να µπούµε, να παρέµβουµε και αν είναι σωστός ο 
τρόπος πολεοδόµησης θεωρώ ότι θα λύσει προβλήµατα παρά θα δηµιουργήσει. 

 
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση; Ο κ. Γουρδέας.  
 
Γιώργο, µια διευκρίνιση. Είπες ότι από τον άξονα της Μακεδονίας και από πάνω 
προς το βορινό τµήµα όπου πηγαίνει ο δρόµος του Νίκου ευθεία, όλο αυτό το 

τµήµα είναι οικιστικό είπες; Η ζώνη αυτή. Μακεδονίας. . . Τι το έχεις χαρακτηρίσει εδώ; 
 
Βόρεια της νέας εισόδου. 

 
Της νέας εισόδου, ναι.  
 

Οδός Πολυτεχνείου. 
 
Ναι, οδός Πολυτεχνείου. Αυτός ο δρόµος ο παράλληλος. Αυτό είναι οικιστικό; Νέα 
είσοδος, από πάνω από το LIDL. Όλη αυτή η λωρίδα που ξεκινάει από την 

Αρτέµιδος και πάει πέρα. Τι το έχεις χαρακτηρίσει αυτό; 
 
Κρατάµε την πρόταση των µελετητών για επιχειρηµατικό κέντρο και λέµε. . . Λέµε 
για την µπροστινή ζώνη, µπροστά στη νέα είσοδο. 

 
Τη µπροστινή µπράβο. 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΦΩΝΗ:  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 
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Εκεί πέρα υπάρχουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 
 
90 περίπου µέτρα. 
 

Από κει και µετά, το υπόλοιπο, . . . (δεν ακούγεται τι λέει) . . . και ζητάµε την 
επέκτασή του µε χρήση γενικής κατοικίας. 

 
Αυτό στα 90 µέτρα είναι οικιστικό δηλαδή χαρακτηρισµένο; 
 

Γενικής κατοικίας. 
 
Γενικής κατοικίας. Προτείνεται να γίνει.  
Και όσον αφορά το εκτός σχεδίου παραµένει στα 4 στρέµµατα είπες απ΄ ότι 

κατάλαβα. 
 
Ότι λέει το Π.∆. του ’85. 

 
Λοιπόν άλλη ερώτηση δεν υπάρχει. ∆ίνω το λόγο στους πολίτες για 2 λεπτά το 
πολύ και εν συνεχεία οι επικεφαλείς. 

Καθίστε, ανοίξτε το µικρόφωνο, όνοµα, επώνυµο παρακαλώ µόνο. 
 
Ιωάννης Νικητέας δικηγόρος, εκπρόσωπος των οικιστών της περιοχής εκείνης της 
κακώς επονοµασµένης ως περίπτωση Παναγιώταρου.  

Θα πρέπει µόνο δια ελαχίστων να σας πω ότι αυτή η περιοχή είχε ενταχθεί στο ρυµοτοµικό 
σχέδιο ως οικισµού προϋφισταµένου του 1923. Συνεπεία λοιπόν αυτής της εντάξεως της 
περιοχής στο ρυµοτοµικό σχέδιο οικοπεδοποιήθηκε η έκταση εκείνη επωλήθησαν τα οικόπεδα, 
βγάλανε άδειες νόµιµες οι οποίες µέχρι σήµερα, δεν έχουν ποτέ ανακληθεί, και οικοδοµήσανε. 
Κάποια στιγµή λοιπόν η διοίκησης κακώς προέβη σε ανάκληση του παραχωρητήριου 
Παναγιώταρου και έγινε προσφυγή στο Συµβούλιο Επικρατείας. Υπάρχουν 3 αποφάσεις του 
Συµβουλίου Επικρατείας το οποίο εκτιµήσαν την κατάσταση που υπάρχει σήµερα και τότε και 
λέει ότι η περιοχή εκείνη έχει παύσει πλέον να είναι δασική, έχει γίνει οικιστική περιοχή µε 
πράξεις που έκανε η ίδια η πολιτεία. Και οι πράξεις της πολιτείας ήτανε αφενός µεν η ένταξη 
στον οικισµό και αφετέρου η έκδοση οικοδοµικών αδειών. Σήµερα που µιλάµε και αυτό θέλω 
να τονίσω, το ίδιο το Υπουργείο Γεωργίας το 1997 είχε στείλει σε εµένα έγγραφο και έλεγε ότι 
«αν κύριε πετύχετε να ενταχθεί η περιοχή σας σε εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο, τότε δεν 
έχει κανένα πρόβληµα». Και έρχεται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας το 2000 µε 
οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οµόφωνη, ενέταξε και την περιοχή τη δική 
µας στην πολεοδοµική µελέτη της Μικράς Μαντινείας. Παρά ταύτα το Υπουργείο Γεωργίας 
υπαναχώρησε και δεν ενέκρινε αίτηµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε να ενταχθεί και η δική µας περιοχή στη 
µελέτη την υφισταµένη της Μικράς Μαντίνειας.  

Σήµερα όµως το δασαρχείο, αυτό θέλω να συµπληρώσω και να πω στον κ. Σπίνο, σήµερα το 
δασαρχείο µε ένα έγγραφό του το 1933/2004 µετά την ψήφιση του νόµου 3208/2003 λέει ότι 
η δική µας περιοχή ποια δεν είναι δασική και πρέπει να ενταχθεί. Υπάρχει όµως δυστυχώς ένας 
άνθρωπος ο οποίος µας έχει διαµηνύσει ότι κάποια στιγµή θα πέσουν τα σπίτια µας και θα 
χαθεί η περιοχή, θα γίνει πάλι δάσος. Ένας ο οποίος κατορθώνει πραγµατικά και µας βάζει 
συνεχώς τρικλοποδιές. Είναι πράγµατι εξωφρενικό ένας άνθρωπος να κρατάει «σκλάβους» 60 
οικογένειες, µια περιουσία. Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι; Ότι δεν 
µπορούµε να µεταβιβάσουµε τα σπίτια µας στα παιδιά µας. Έχουµε κτίσει νοµίµως και επειδή 
επιµένει το Υπουργείο Γεωργίας ότι είναι δασικό παρά το γεγονός ότι στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας έχουµε δικαιωθεί µε 3 αποφάσεις, αρνείται να τις εφαρµόσει. Μόνο λοιπόν µε την 
ένταξη στο πολεοδοµικό σχέδιο αίρεται πλέον, γιατί υπάρχουν αποφάσεις του Συµβουλίου 
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Επικρατείας τέτοιες που λέγουν ότι αν ενταχθεί σε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο µπορεί να 
λέει ότι θέλει το Υπουργείο Γεωργίας, τελείωσε, παύει να υπάρχουν ο δασικός χαρακτήρας. 
Είναι λοιπόν µια αδικία και παρακαλώ γι’  αυτό να επαναλάβετε εκείνη την απόφαση που είχε 
πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλεώς µας το 2000, οµόφωνη πάλι απόφαση περί εντάξεως 
αυτής της περιοχής στο σχέδιο της πόλεως της Καλαµάτας, στην πολεοδοµική µελέτη. 

 
Σας ευχαριστώ. Ο κ. Κυριακόπουλος, ορίστε. 

 
Είναι εξωφρενικό που µας οδήγησε το Υπουργείο το ίδιο, το δασαρχείο 
στα δικαστήρια. Κερδίσαµε όλα τα δικαστήρια, όλες τις εφέσεις και δεν 

αναγνωρίζει τώρα το Υπουργείο τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας. Αν 
είναι δυνατόν, είναι εξωφρενικό. Όταν κερδίσαµε µας δώσανε τις άδεις πίσω και µας λένε 
«πάρτε κύριοι και χτίστε». Εγώ είχα ρίξει µόνο τα τσιµέντα και έριξα µετά άλλα 50 
εκατοµµύρια για να τελειώσω. Και έρχονται τώρα και µου λένε «κύριε να µην έχτιζες, σε ξένο 
οικόπεδο έχτιζες». Είναι λογικά αυτά; Το Υπουργείο Γεωργίας τα λέει αυτά. Γι’ αυτό ακριβώς, 
επειδή θεωρώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη βουλή του τόπου, της Καλαµάτας, και το ∆ήµαρχο 
τον πρωθυπουργό, πρέπει οπωσδήποτε να το αναλάβετε γιατί πρέπει να λυθεί το 
συντοµότερο. ∆ιότι όλη µας η ζωή ήταν να κάνουµε 2 παιδιά και να φτιάξουµε ένα σπίτι και 
δεν µπορούµε να το µεταβιβάσουµε. Αν είναι δυνατόν! 

 
Σας ευχαριστώ. Ο κ. Κουνιάδος για ένα 2λεπτο. Και ο κ. Νικητέας 2λεπτο µίλησε. 
 
Τις προηγούµενες φορές ο κ. ∆ήµαρχος µου έδινε 3λεπτα, τώρα το έκανε 
2λεπτο, την άλλη φορά θα είναι 1λεπτο. 

 
Σας παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο, αρχίστε στο θέµα.  
 
Στέφανος Κουνιάδος, πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Καλαµάτας και 
εκπρόσωπος 30 κατοίκων της ανατολικής παραλίας. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι σύµβουλοι υµνούµε την Αθηναϊκή δηµοκρατία. Και γιατί την υµνούµε; 
∆ιότι έλεγε ο κήρυκας «δις αγορεύειν βούλεται». Εκεί λοιπόν είχαµε πλήρη δηµοκρατία, εδώ 
έχουµε µάλλον µισή δηµοκρατία γιατί δεν µπορούµε να µιλήσουµε παρά µόνον για ένα 2λεπτο. 
Η πρώτη αυτή παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. 

 
Παρατήρηση υπό τύπον συµβουλής. 
 
Ε, ας το πούµε έτσι. Επισήµανση, ακριβώς. 
Λοιπόν βρισκόµαστε στον αστερισµό της κλιµατικής αλλαγής και θα ήθελα να 

κάνω µια πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σε ένα επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µπει το 
θέµα της κλιµατικής αλλαγής γιατί είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που υπάρχουν 
αυτή τη στιγµή παγκόσµια. Ήδη 12 µέρες όλη η υφήλιος έχει τα βλέµµατά της στραµµένα 
προς το Πόσναν όπου εκεί θα προσπαθήσουµε να σώσουµε πραγµατικά όχι στον πλανήτη, 
τους εαυτούς µας. 

Λοιπόν το γενικό πολεοδοµικό το οποίο σχεδιάστηκε και αυτή τη στιγµή θα συζητηθεί και 
συζητείται δεν έχει λάβει υπόψη του την κλιµατική αλλαγή. Λένε για το 2010 αλλά η Καλαµάτα 
µέχρι το 2050 πιθανόν να είναι, είναι πάρα πολύ γνωστό, σαν τη Βενετία. Λοιπόν εµείς 
παίρνουµε αποφάσεις για να πολεοδοµήσουµε αλλά έχει γίνει υπολογισµός το πόσα 
εκατοµµύρια ή µάλλον δισεκατοµµύρια βαρέλια θα χρειαστούν για να χτίσουµε όλα αυτά; 
Αφού θα έχουµε χτίσει λοιπόν και έχουµε δώσει δισεκατοµµύρια, θα χρειαστεί να δώσουµε και 
άλλα δισεκατοµµύρια που σε λίγο µπορεί να είναι κάτω από τα νερά της Μεσογείου και του 
Μεσσηνιακού κόλπου. Αυτά λοιπόν δεν έχουν ληφθεί υπόψη.  
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Γι’  αυτό λοιπόν κι εµείς ενιστάµεθα κατά των αποφάσεων που θα ληφθούν από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και δηλώνουµε από τώρα ότι θα βρεθούµε στα δικαστήρια, ελληνικά και ευρωπαϊκά, 
ακόµη και στον ΟΗΕ για τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται οι τοπικές αρχές απέναντι 
στον κόσµο και στις µελλοντικές γενιές. Σας καθιστούµε υπεύθυνους όλους και αυτά όλα που 
σας λέµε θα τα πάρουµε και θα τα καταθέσουµε σε έναν συµβολαιογράφο και όλα όσα έχουµε 
δηµοσιεύσει µέχρι τώρα ώστε να µη χαθούν στα αρχεία και δεν µπορεί κανείς να τα βρει, αυτά 
θα είναι κατατεθειµένα σε συµβολαιογράφο για να γνωρίζουν όχι οι επόµενες γενιές αλλά η 
επόµενη γενιά και η µεθεπόµενη ποια είναι τα σφάλµατα που έκαναν 20 άνθρωποι εδώ. Σας 
προειδοποιώ ότι υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα, πρέπει να αφήσουµε και τις επόµενες γενιές, 
την επόµενη γενιά, γιατί να τα βάλουµε όλα µέσα τώρα; Το ’87 δεν έγινε το πολεοδοµικό 
σχέδιο; Μέσα σε 20 χρόνια θα έχουµε καινούργιο πολεοδοµικό; Και µάλιστα µέχρι το 2020 
βάζουµε άλλη µιάµιση Καλαµάτα µέσα. Είναι τροµακτικά πράγµατα αυτά που συµβαίνουνε. 
Σκεφτείτε το και εσείς, σκεφτείτε τα παιδιά σας, να σκεφτούµε τις επόµενες γενιές. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ικετεύω εν 
ονόµατι της οικολογίας, του περιβάλλοντος και της οικονοµίας. Ευχαριστώ. 

 
Σας ευχαριστώ κι εγώ. 
Περάστε κύριε, όνοµα επώνυµο ή αν εκπροσωπείτε και σύνολο άλλων περιοίκων. 

 
Μιχαλόπουλος Κώστας λέγοµαι, είµαι µέλος της επιτροπής πολιτών των 
Γουλιµίδων και έχουµε έρθει για το συγκεκριµένο θέµα. 

Κε Πρόεδρε αισθανόµαστε, πώς να το πω, να είµαστε οι πλέον αδικηµένοι της Καλαµάτας αυτή 
τη στιγµή. Εντάσσονται εκατοντάδες στρέµµατα σε διάφορες περιοχές της Καλαµάτας µε 
χρήση γενικής κατοικίας. Η µοναδική περιοχή στην Καλαµάτα που εντάσσεται τούτη τη στιγµή 
µε χρήση επαγγελµατικού και παραγωγικού χώρου είναι η περιοχή µας. Μας είχατε µάλιστα 
αφαιρέσει και το δικαίωµα να χτίζουµε σπίτια, το οποίο βέβαια κάτω από την πίεση των 
κατοίκων, µε τις υπογραφές που µαζέψαµε, το πήρατε πίσω. Για µας παραµένει το ζήτηµα. ∆εν 
είναι η περιοχή µας αυτή η τελευταία της Καλαµάτας, γιατί έτσι τελικά πάει να την 
χαρακτηρίσετε και για ιδιαίτερους ακόµα λόγους, από την Καλαµάτα, από το κέντρο της 
Καλαµάτας δεν απέχουµε πάνω από 300 – 400 – 500 µέτρα. Πως αυτή η περιοχή προορίζεται 
να δεχτεί µέσα µια σειρά τέτοιες παραγωγικές δραστηριότητες και δεν αποκεντρώνονται αυτές 
σε άλλες περιοχές πολύ µακρύτερα; ∆εν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια τα οποία σας ώθησαν να 
πάρετε αυτή την απόφαση, πάντως αισθανόµαστε εντελώς αδικηµένοι και αυτό νοµίζω ότι δεν 
θα το συγχωρήσει ο κόσµος εκεί πέρα στη ∆ηµοτική αρχή. Ζητάµε να πάρετε τον 
χαρακτηρισµό του ΕΠΧ πίσω και να αφήσετε και την περιοχή µας όπως έχετε εντάξει, όπως 
εντάσσετε τις άλλες περιοχές σε χρήση γενικής κατοικίας και εµάς µε τον ίδιο τρόπο. ∆εν 
είµαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες εµείς. Αυτά. 

 
Ευχαριστώ. 
Ορίστε, περάστε. Όνοµα, επώνυµο. 

 
Ονοµάζοµε Λιανός Κων/νος. Η περιοχή είναι Γουλιµίδες. Θα παρακαλέσω τον φίλο, 
προσπαθεί ο άνθρωπος όσο µπορεί, τον κ. Σπίνο να µας διευκρινίσει κάτι. Προτού 

όµως προχωρήσω θέλω να ζητήσω συγνώµη απ’  όλους τους συµπολίτες µου, δεν ήρθα να 
κρίνω την πνευµατική τους υπόσταση, αλλά δυστυχώς ούτε εγώ έχω καταλάβει, ούτε κανένας  
δεν έχει καταλάβει το τι θα συµβεί από τη περιοχή µετά τα 100 µέτρα µέχρι τη θάλασσα. Θα 
παρακαλέσω λοιπόν τον κ. Σπίνο ο οποίος πάντοτε είναι πρόθυµος και τον συγχαίρω γι’  αυτό, 
να µας διευκρινίσει γιατί δεν ξέρει ο κόσµος και µας ρωτάει και γυρίζει σε µένανε χωρίς να 
παρεξηγηθούµε, είσαι µορφωµένος µου λέει, πήγες την Αθήνα, δεν ξέρεις µου λέει; Ήρθα σε 
δύσκολη θέση κε Πρόεδρε γι’  αυτό µε βλέπετε και λίγο κάπως και ζητώ συγνώµη να πω και 
στο πρόσωπό σας, σας εκτιµώ και τον κ. ∆ήµαρχο και όλους. Είµαι υποχρεωµένος όµως διότι 
έφυγα από την Καλαµάτα για να σπουδάσω και µε ρωτάει κάποιος ο οποίος δεν έχει τις 
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ικανότητες να παρακολουθήσει, να του εξηγήσω και εγώ δεν ξέρω. Και ερωτώ τον κ. Σπίνο, 
κοφτές κουβέντες βάση Πασκάλ όπως έχουµε πει 1) το λιµάνι, όταν πήγαµε σε µια 
συγκέντρωση µε τους κυρίους µελετητές, ο κύριος µελετητής ο κύριος µε τα γυαλιά, 
Ντοκόπουλος όπως λέγεται, είπε ότι το λιµάνι, µας άφησε να εννοήσουµε, ότι το λιµάνι θα 
γίνει από τον ποταµό Άρη και κάτω. Εγώ άκουσα τώρα και παρακολουθώ το λιµάνι θα γίνει 
εδώ µπροστά µας. Όχι, αυτό άκουσα. Εµείς αυτό ακούσαµε και εννοήσαµε αυτό. Εγώ δεν είπα 
λέω το σωστό, το πρώτο που θέλω να ακούσω από σας, θα γίνει το λιµάνι στην περιοχή εκείνη 
ή θα γίνει το λιµάνι προς τα κάτω; 

 
Είπα ακριβώς, τα θυµάµαι πολύ καλά τα λόγια, πριν από 10 λεπτά. Συµφωνούµε. . . 
 
Όχι, τι έχετε αποφασίσει. 
 
Συµφωνούµε µε την εισήγηση των µελετητών που χωροθετούν το λιµάνι δυτικά της 
πόλης της Καλαµάτας, εκεί που είχαν πει στο . . . κέντρο. 
 
Άρα δηλαδή µετά τον ποταµό Άρη. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Σας µιλάω υλικά κύριε. Μετά τον Άρη ή από το ποτάµι και µέχρι εκεί; 

 
Γιώργο η εισήγησή σου δεν λέει αυτό όµως. 
 

Είπα συµφωνούµε µε την εισήγηση των µελετητών. 
 
Ποία είναι η εισήγηση; Είναι ο κόσµος και παρακολουθεί τώρα. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Κε Σπίνο να διευκολύνω. Κε Ντοκόπουλε για το λιµάνι, που αρχίζει, που 
τελειώνει; Για απαντήστε! 

 
(Μελετητής): 
Σε ότι αφορά τη δική µας πρόταση που έχει κατατεθεί, ήτανε εκεί που 

προβλεπόταν από την παλιά µελέτη ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ, δηλαδή µετά τον Άρη, µετά τις βαρέλες 
προς τα δυτικά. 

 
Καταλάβετε κε Λιανέ ή θέλετε διευκρίνηση; 
 

∆εν άκουσα. 
 
Ξαναπέστε το λιγάκι. 

 
Είπαµε από κει που είναι οι βαρέλες και δυτικά. 
 

Λοιπόν το θέµα αυτό τελείωσε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και ο κόσµος 
τώρα το κατάλαβε.  

Ερώτηση δεύτερη. Είπατε 100 µέτρα σε µας κάτω. Μετά την Ευαγγελιστρίας θα γίνουν 
τουριστικές επιχειρήσεις; 

 
Νοµίζω ότι εκεί είναι πολεοδοµικώς ο Κορδίας. 
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Πάει κι αυτό. Αυτό που µας αφορά, πάρα πολύ κόσµο, 300 υπογραφές που είδατε  
και παραπάνω, εµάς µας έχετε ότι είµαστε γενικής κατοικίας. Μάλιστα δεν το είχατε 

γράψει καθόλου, αυτό είναι θέµα της κρίσης του καθενός, διότι όταν κάνεις µία ανάλυση. . . 
 
Στην ερώτηση παρακαλώ. 
 

Λοιπόν σας ερωτώ: Τι σκοπό έχετε όταν λέτε όχι µόνο γενικής κατοικίας αλλά και 
ηπίων; Τι είναι αυτές οι ήπιες δράσεις; Σε κανέναν δεν το λέτε, µόνο σε µας. 
 
Όρους δόµησης; 
 
Όχι, αφήστε, θα πούµε και για τους όρους δόµησης. Λέτε και γενική κατοικία. 
Ξέρετε τι σηµαίνει κε Σπίνο όταν λέτε σε µια περιοχή «και γενική κατοικία;» ∆ηλαδή 

τι; Μας βάλατε και όχι όχληση από ταβέρνες; Τι άλλο εκτός απ’  αυτά µπορείτε να εντάξετε 
µέσα; Π.χ. είναι ένας επενδυτής, έρχεται από την Αθήνα και λέει θέλω 500.000.000 να 
επενδύσω. Έρχεται λοιπόν, του δίνω το χτήµα µου που είναι 15 στρέµµατα και µου λέει τι 
µπορώ κύριε; Του λέω ξέρεις τι µπορείς; Ήπια κατοικία. Έτσι δεν είναι; 

 
Γενική κατοικία. 
 

Γενική κατοικία µε µειωµένους όρους δοµήσεως. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
∆εν γράφετε µέσα «µειωµένοι όροι»; 

 
Τα λέει. 
 

Εγώ δεν τα λέω; Αρνηθείτε ότι δεν είναι «µειωµένοι»! 
 
Να σας πω κάτι; 
 
∆εν το γράφουν οι εφηµερίδες. ∆ιαψεύδετε; 
 
Μιλάτε για µένα ή για τις εφηµερίδες; 
 
Όχι συγνώµη, το διαψεύσατε; 
 
Μιλάτε για µένα; 
 
Είναι µέσα εδώ; Ορίστε, διαψεύστε το τώρα. 
 
Κε Λιανέ, µάλλον δεν µε παρακολουθούσατε. 
 
Συγνώµη, το αλλάξατε; 
 
Κε Λιανέ, δεν µε παρακολουθείτε. ∆εν ξέρω και εκτιµώ και την αγωνία σας, αλλά 
πάνω σ’  αυτή την αγωνία σας δεν παρακολουθήσατε καθόλου την εισήγησή µου. 

Είπα, και να καταγραφεί προσεκτικά, ότι όσον αφορά τις Γουλιµίδες θα διαβάσω µία νέα 
πρόταση. Για ποιο λόγο. Ίσως δεν σας ενηµερώσανε επειδή λείπατε στην Αθήνα. Εδώ και 2 – 3 
µέρες λόγω κάποιων συντακτικών - εγώ το εξήγησα στην επιτροπή που είχε έρθει και µε είχε 
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βρει στο γραφείο – λαθών. Ήρθε ο κ. Χρυσανθακόπουλος που είναι εδώ και µια κυρία. Έγιναν 
πολλές παρεξηγήσεις όσον αφορά το κείµενο και γι’  αυτό διάβασα αυτό το συγκεκριµένο που 
αν το παρακολουθούσατε θα είχε λύσει όλες αυτές τις απορίες σας. 

 
Ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. 
 
Θα το διαβάσω πάλι. 

 
∆ιαβάστε το κε Σπίνο. Ακούστε το όλοι παρακαλώ προσεκτικά. 
 

Προτείνουµε αυτό που θα ενταχθεί. . .  Κε Λιανέ στη θέση αυτού που έρχεται και 
µετά την κουβέντα επειδή έπρεπε να διευκρινισθούν κάποια συντακτικά από την 

πλευρά των . . .  Προτείνουµε νότια της νέας εισόδου, η χρήση «επιχειρηµατικό κέντρο» να 
οριοθετηθεί σε µια λωρίδα παράλληλη της νέας εισόδου µε πλάτος περίπου 100 µέτρων 
περίπου και η οποία να προσδιορισθεί ακριβώς κατά την έναρξη σύνταξης της πολεοδοµικής 
µελέτης και σύµφωνα µε την ήδη διαµορφωµένη ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων στην 
περιοχή. Όσον αφορά την υπόλοιπη ζώνη, δεν χρειάζεται να την περιγράψω, την νότια και 
ανατολικά, αυτή που. . . Προτείνεται και η θεσµοθέτηση της χρήσης γενικής κατοικίας µε 
ήπιους όρους δόµησης. Ανοίγουµε παρένθεση, είναι το ίδιο πράγµα που γράφουµε και για τα 
Γιαννιτσάνικα και βόρεια της Λακωνικής, το ίδιο πράγµα γράφουµε θα δείτε. Και όσον αφορά 
την πρόταση των µελετητών για το επιχειρηµατικό κέντρο στις χρήσεις που ορίζουν, 
προτείνουµε, εισηγούµαστε να αφαιρεθεί η ελαφρά οχλούσα βιοτεχνία, τα κέντρα διασκέδασης 
και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, αποθηκευτικών χώρων και να είναι σαφής και διακριτός ο 
διαχωρισµός των όρων δόµησης σε κάθε περίπτωση. 
Αυτό είναι το κείµενο που εντάσσεται εδώ, που. .  
 
ΛΙΑΝΟΣ: Μου επιτρέπετε; 

 
Βεβαίως. 
 
Αυτά τα γενικά είναι υπέρ µας. Ποία θα επιτρέπονται; Μου λέτε ένα; Σας προκαλώ. 
Μου λέτε 1 – 2 τι θα επιτρέπεται; Να ξέρω τι επιτρέπεται. Μου λέτε δεν επιτρέπεται 

το ένα, δεν επιτρέπεται. . . Αυτά είναι γενικά. Είναι εις βάρος σας αυτά. 
 
Ησυχία.  
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ένα να µας πείτε κύριε, κύριε Γουρδέα πέστε µας ένα. Ένα πέστε µου, γήπεδο; 
Πέστε µου! 

 
Περιµένετε! 
 

Κε Λιανέ η γενική κατοικία, µακάρι να ήταν η κυρία που είχε το χαρτί. . . Επιτρέπει 
γενική κατοικία, αυτό που ζητούσατε κι εσείς και το λέµε και εµείς, αφήνουµε έξω 

το επιχειρηµατικό κέντρο. Επιτρέπει ξενοδοχεία, καλά κατοικία εννοείται, επιτρέπει 
πολυκαταστήµατα, επιτρέπει τράπεζες, επιτρέπει χώρους στάθµευσης, επιτρέπει πρατήρια. 
Αυτοί και 2 – 3 άλλοι όροι χρήσης. Αυτά επιτρέπονται στη γενική κατοικία. Αντιστοίχως. . . 

 
Συγνώµη. Αυτά επιτρέπονται και για τους άλλους από πάνω; 
 
Ναι, όπως επιτρέπονται και στα Γιαννιτσάννικα. 
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Αφήστε κύριε, εγώ εξετάζω το λαό, όπου ο λαός δεν γνωρίζει, έρχεται σε µας και 
µας βγάνει το λάδι. Γι’  αυτό και µε βλέπετε κάπως έξαλλο. Και ζητώ συγνώµη, αλλά 

εµείς τα τραβάµε. Εγώ είχα στην Αθήνα 50 τηλέφωνα. Βρε παιδί λέω θα έρθουµε, θα πάµε 
στους ανθρώπους, θα το συζητήσουµε. 

 
Είχαν έρθει µε τον κ. Χρυσανθακόπουλο. 
 
Ναι αλλά ήθελαν διευκρίνιση όλοι. Ο κ. Χρυσανθακόπουλος εντάξει όλα, τον 
ευχαριστούµε πάρα πολύ, αλλά. . . 

 
Ησυχία. Κε Χρυσανθακόπουλε δεν έχετε το λόγο. Υπάρχει άλλη ερώτηση κε 
Λιανέ; 

 
Ναι µισό λεπτό. Αυτά ήταν τα προβλήµατα κε Πρόεδρε και σε ευχαριστώ πάρα 
πολύ. Κλείνω µε όλο το σεβασµό που δείξατε σε όλους, όχι σε µένανε, στους 

ανθρώπους αυτούς. .  . 
 
Στους πάντες. 
 

. . . διότι ξεκινήσαµε κε Πρόεδρε από πολύ χαµηλά και προσπαθήσαµε στις 
Γουλιµίδες, είναι και ο κύριος εδώ πέρα, όλοι, ο αντιπρόεδρος εδώ πέρα και έρχοµαι 

από την Αθήνα για να φτιάξουµε δρόµους, να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, αν τους βάλουµε 
φώτα. Να ο κύριος. . . 

 
Την ερώτηση κε Λιανέ, σας παρακαλώ. 
 

. . .και έχουµε κάνει αγώνα, προς τιµήν µας και προς τιµήν του ∆ηµάρχου ο οποίος 
ποτέ δεν µας αρνήθηκε. Και αν είµαι κάπως έτσι είναι διότι πρέπει να διευκρινίσουµε 

στον κόσµο που δεν καταλαβαίνει. 
 
Όµως βοηθήστε µε στη διαδικασία, κάντε την ερώτηση που έχετε. 
 

Άρα λοιπόν µένουµε σ’  αυτά, στη γενική κατοικία όπως είναι και οι άλλοι. 
 
Όπως είναι και η Αριστοµένους. 
 
Ωραία. Είµαστε εντάξει κε Λιανέ; 
 

Αφαιρώντας τις χρήσεις που είπαµε, το έχουµε πει 2 – 3 φορές. Αφαιρώντας τις 
χρήσεις βιοτεχνία, αυτό λέω και κέντρα διασκέδασης. 
 
Αυτό ισχύει και για τους άλλους όµως γενικής χρήσης. 
 
Όχι. 
 
Α, άρα λοιπόν, ακούσατε; 
 
Κε Λιανέ τι προσπαθείτε; Μισό λεπτό. . . 
 
Σε παρακαλώ. Οι άλλοι, οι ποιο πάνω από µας που είναι γενικής κατοικίας δεν θα 
έχουν αυτές τις επιβαρύνσεις, τις έχουµε εµείς τις επιβαρύνσεις. 
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Όχι, δεν είναι. 
 
Α, δεν είναι λοιπόν; Εντάξει. Ότι ισχύει. .  . 
 

Ακούγονται φωνές από το ακροατήριο. 
 
Κε Λιανέ! 
 

Σας παρακαλώ, µια φορά πήραµε το λόγο σε όλη µας τη ζωή. ∆ώσαµε πολλά εµείς 
για την Καλαµάτα. Σε παρακαλώ. . . 

 
Τελειώνετε. 
 

Λες µπροστά στο λαό το εξής: Ότι, ότι ισχύει από πάνω από την εθνική οδό, από 
την αστυνοµία, γενικής κατοικίας, θα ισχύει και από κάτω. Εντάξει; Τελείωσε. 

 
Ποιος άλλος θέλει το λόγο; Ο κ. Κοµπότης, ορίστε. 
 

Μισό λεπτό. Ο κ. Χρυσανθακόπουλος συµµετείχε, ήταν και εκπρόσωπος των 
πολιτών και θα πρέπει. . . 

 
Όνοµα, επώνυµο, τι εκπροσωπείτε. 

 
Χρυσανθακόπουλος Κώστας, είµαι στη συντονιστική επιτροπή 
κατοίκων από τις Γουλιµίδες και είµαι και πρόεδρος του Εξωραϊστικού 

Συλλόγου. Λοιπόν αυτό που θέλουµε να ρωτήσουµε τον  κ. Σπίνο είναι η αρτιότητα του 
οικοπέδου και αυτό θέλουνε οι κάτοικοι εκεί. Η αρτιότητα του οικοπέδου και ο συντελεστής 
δόµησης που θα ισχύσει στην περιοχή µας. ∆ηλαδή εµείς θέλουµε ότι ισχύσει για τις άλλες 
περιοχές και να ισχύσει και για τη δική µας περιοχή. Αυτή είναι η αγωνία των πολιτών της 
περιοχής εκεί κάτω και καµία άλλη. 
 

 
Κε Πρόεδρε το είχα πει, σωστά όµως την κάνει την παρατήρηση γιατί είναι ίσως λίγο 
γενικό αλλά θα το επισηµάνω να καταγραφεί κι αυτό, ότι γι’  αυτό, είµαι 

προσεκτικός και στην τελευταία πρόταση που λέµε, «ναι να µπει και η γενική κατοικία» και λέω 
µε σαφή και διακριτό διαχωρισµό των όρων δόµησης σε κάθε περίπτωση. Τι σηµαίνει αυτό; 
Ότι όπως θα εντάσσεται βόρεια της Λακωνικής για γενική κατοικία µε αυτούς τους ήπιους 
όρους δόµησης, το ίδιο πράγµα θα γίνεται και για τον συντελεστή δόµησης και αρτιότητας που 
δεν είναι τώρα της στιγµής, είναι µετέπειτα, τα ίδια πράγµατα και για τις Γουλιµίδες. 

 
Μη µιλάτε κύριε!  
Κε Κοµπότη; Όνοµα, επώνυµο να γράφεται. 
 
Κοµπότης Ηλίας. Θέλω να κάνω µια ερώτηση στον κ. Σπίνο. Είπαµε βόρεια της 
Λακωνικής. Ποιο κοµµάτι είναι αυτό; 

 
∆εν ορίζεται πλάτος, αλλά λέει, να το διαβάσω ακριβώς, εκεί που είναι δοµηµένες 
αυτές οι περιοχές, θα εξετασθεί κατά την πολεοδοµική µελέτη. ∆ηλαδή σ’  αυτές τις 

περιοχές που ήδη υπάρχει δόµηση και υπάρχει ανάπτυξη στη συγκεκριµένη περιοχή. ∆εν 
γνωρίζουµε φάρδος γι’  αυτό δεν σας ξέρουµε. . .  
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Αυτή που είναι επάνω από την ηλεκτρική αλλαγή των Γιαννιτσανίκων. Προς το 
νεκροταφείο. Είναι µέσα; 

 
Αφού είναι δοµηµένη περιοχή. Και µάλιστα και βόρεια. Να το ξαναδιαβάσω αυτό. 
«Βόρεια και της ζώνης αυτής να εξετασθεί, να διερευνηθεί κατά την πολεοδοµική 

µελέτη αν συντρέχουν λόγοι να ενταχθούν και κάποια µεµονωµένα – είναι πολύ βόρεια όµως – 
µεµονωµένο, πυκνοδοµηµένα οικιστικά σύνολα». Μιλάµε προς τον παλιό σκουπιδότοπο, εκεί. 
∆εν ορίζουµε την ζώνη όµως κύριε. ∆εν ορίζουµε ζώνη, δεν ορίζουµε 100 ή 200 µέτρα. 

 
∆ηλαδή η περιοχή αυτή µπαίνει µέσα; 
 

Ναι.  
 
Κε Σπίνο µε κάλυψες. 
 

Ευχαριστώ. Άλλος πολίτης; Ελάτε. Όνοµα, επώνυµο, περιοχή. 
 
Είναι για τις Γουλιµίδες. Χριστοπούλου Παναγιώτα. Απλώς θέλω να ρωτήσω 
τι θα γίνει εκεί που είναι µπαζωµένη η θάλασσα. ∆εν µας έχετε πει τίποτα. 

Γιατί έχετε αναφέρει ότι θα γίνουν αποθήκες. Αυτό.  
 
Για ποια περιοχή λέτε ακριβώς; 

 
∆εν λέω περιοχή, είναι στις Γουλιµίδες, είναι τα παλιά σφαγεία για να σας 
δώσω να καταλάβετε, το µπαζωµένο. Έχετε αναφέρει ότι θα γίνουν 

αποθήκες. Στην εφηµερίδα το έχουµε διαβάσει αυτό. 
 
Από µένα νε; 

 
Απλώς το έχω διαβάσει στην εφηµερίδα και απλώς ρωτάω. 
 

∆εν τίθεται τέτοιο θέµα. Εκεί σας λέω και πάλι νοµίζω κε Ντοκόπουλε, δεν είναι ο 
Κορδίας;  

 
Όχι, έχετε µπερδέψει τις περιοχές. Ο Κορδίας είναι ο Κορδίας. Μα το είπα, 
είναι στα παλιά σφαγεία. Έχει γίνει το κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής. ∆εν 

είναι το γήπεδο εκεί. 
 
Τα παλιά σφαγεία δεν είναι το γήπεδο; 

 
Είναι το κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής το οποίο δεν λειτουργεί και είναι 
αµαρτία. Θα ήθελα να δω τι θα γίνει ο χώρος αυτός γιατί είναι 

εγκαταλελειµµένος, είναι στη µέση. Βέβαια έχει γίνει το γήπεδο το τένις. 
 
Κε Ντοκόπουλε µπορείτε να µας πείτε, η περιοχή που είναι τα γήπεδα τένις, που 
είναι τα παλιά σφαγεία. 

 
Κε Σπίνο εδώ πέρα στην εισήγησή σας λέτε ότι να εξετασθεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης εµπορευµατικού σταθµού του λιµανιού στο θαλάσσιο µέτωπο. 

 
∆ιαβάζετε τη δεύτερη παράγραφο κε Ντοκόπουλε. Την πρώτη διαβάστε. ...…….  
συµφωνούµε µε την πρόταση των µελετητών. Ε, πόσες φορές να το πω; 

ΚΟΜΠΟΤΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΜΠΟΤΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΜΠΟΤΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Ναι, λέτε παράλληλα όµως στη δεύτερή σας πρόταση κε Σπίνο . . . 
 

Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις κε Ντοκόπουλε 
 
∆ιότι διαβάζω εγώ. 
 

Ναι τη δήλωσα εδώ, καταγράφεται εδώ. 
 
Συγνώµη, συµπαθάτε µε. 
 

Ξαναδιάβασέ την κε Αντιδήµαρχε. 
 

Κε Τσερώνη είπα ότι συµφωνούµε µε την εισήγηση. . . (δεν ακούγεται τι λέει). 
 
Ωραία, οι µελετητές τι λένε; 

 
Η περιοχή είναι η περιοχή που είναι το µπάζωµα. Της περιοχής από το 
Νέδοντα µέχρι τον Κορδία. Έτσι. Η πολεοδοµική µελέτη σ’  αυτή τη ζώνη τι 

προβλέπει, σαν ζώνη κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων η οποία όµως είναι του παλαιού 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου η οποία όµως δεν έχει εγκριθεί ακόµα. 

 
Σωστό. Αλλά είναι στο παλιό γενικό πολεοδοµικό και δεν έχει …  

 
Ο χώρος αυτός ο δικός σας εννοείτε, όχι ο χώρος των οικοπέδων; Για το 
χώρο το δικό σας µιλάω. Τον µπαζωµένο χώρο, ναι. Που είπατε ότι θα 

γίνουν αποθήκες.  
Κοιτάξτε, εγώ από την εφηµερίδα το διάβασα ότι θα γίνουν αποθήκες. 

 
Άλλος πολίτης. Ελάτε. Όνοµα, επώνυµο, περιοχή ή εκπροσώπηση εάν έχετε. 
 

Μυρτώ Φοίφα από Γουλιµίδες. ∆εν εκπροσωπώ κανέναν. Θέλω ερώτηση να κάνω. Σε 
σχέση µε τον χαρακτήρα της περιοχής των Γουλιµίδων και όλων των άλλων που θα 

επεκταθεί τώρα το σχέδιο πόλεως. Θέλω να µου εξηγήσετε τι σηµαίνουν ήπιοι όροι δόµησης. 
∆ηλαδή τι σηµαίνει τι. . . Παραµέτρους. 

 
Με νούµερα. 
 

Και µε νούµερα. Τι είδους κτίσµατα θέλουµε και πως εντάσσουµε το περιβάλλον σ’  
αυτό. 

 
Ναι κε Σπίνο, ορίστε. 
 

Εντάξει, πολεοδόµος δεν είµαι, αυτά θα τα δούµε στην πολεοδοµική µελέτη. Οι 
ήπιοι όροι δόµησης είναι όχι αρτιότητες εννοείται αυτό που βλέπουµε και βλέπουµε 

τις προτάσεις των πολεοδόµων, της ένταξης της Κηπούπολης, των Γιαννιτσανίκων, αυτών όταν 
φεύγουν από το κέντρο της πόλης που µιλάνε για αρτιότητες των 700, των 800 µέτρων, µιλάω 
για συντελεστή δόµησης 0,6 – 0,8. Για µένα καταρχήν, αυτές οι προτάσεις των πολεοδόµων 
είναι ήπιες µορφές δόµησης σε σχέση µε το κέντρο που έχει 1,8 και 300 µέτρα δόµηση. Αυτή 
είναι η πρόταση των µελετητών και την ασπάζοµαι, ένα µέρος της ήπιας µορφής δόµησης. 
Εννοείτε µετά µιλάµε για κοινόχρηστους χώρους, µιλάµε για χώρους πρασίνου και οτιδήποτε 
άλλο. 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΟΙΦΑ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΦΟΙΦΑ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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(Συνεχίζει ο κ. Σπίνος, µιλάει εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Οι προτάσεις των µελετητών δηλαδή ποιες είναι ακριβώς;  
 
∆εν τίθεται τώρα. Θα γίνει πολεοδοµική µελέτη γι’  αυτό. 
 

Απλά µια παρατήρηση θέλω να κάνω, δεν εκπροσωπώ κανέναν, ούτε ξέρω αν θα 
µείνω στην Καλαµάτα, απλά βλέπω ένα ρεύµα ανθρώπων νέων να θέλουν να έρθουν 

στην Καλαµάτα και ο λόγος που θέλουν να έρθουν είναι ότι έχει µία ποιότητα ζωής που δεν 
υπάρχει σε µεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια στην Καλαµάτα λείπει η κουλτούρα και η βιοµηχανία 
και η εργασία. Αυτό σηµαίνει ότι όταν θέλετε να κάνετε µια επέκταση πολεοδοµικού σχεδίου 
που συµφωνώ εάν υπάρχει ανάγκη να γίνει, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τι χαρακτήρα θα έχει 
η πόλη. Κατ’  επέκταση τι θα γίνει µε το πράσινο. . . 

 
Κοιτάξτε, στο θέµα. Ρωτήστε για την ιδιοκτησία, ότι θέλετε. 
 

Μα εδώ δεν είναι θέµα ιδιοκτησίας. 
 
Όχι, δεν σας το επιτρέπω. 
 

Συγνώµη λίγο, αφήστε µε να τελειώσω. ∆εν είναι θέµα ιδιοκτησίας. ∆εν έχω 
πρόβληµα µε την ιδιοκτησία µου. Υπάρχει ένα θέµα κοινωνικού συνόλου εδώ πέρα. 

∆εν αντιδιαµάχοµαι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, απλά ρωτάω ότι θα πρέπει να πάρετε υπόψη σας 
ότι οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην Καλαµάτα θέλουν να έρθουν γι’  αυτό που 
υπάρχει ήδη. Κατ’  επέκταση θα πρέπει η όποια πολεοδόµηση να το λαµβάνει υπόψη αυτό. 
Εγώ δεν είµαι ειδικός, σας κάνω µια παρατήρηση. Η όποια πολεοδόµηση, η όποια αστικοποίηση 
του µέρους. Κατ’ επέκταση, τελευταίο, θέλει πολύ σκέψη αυτό το πράγµα, δεν είναι κάτι που 
να γίνει µέσα στα επόµενα 5 χρόνια και άντε να το βάλουµε. Θέλει σκέψη. 

 
Σας ευχαριστώ. 
Κε Μπάκα επί της διαδικασίας ορίστε. 

 
Κε Πρόεδρε, εγώ έχουν έρθει οι δηµότες. ∆εν είµαι λαϊκιστής αλλά θέλω να 
πω το εξής: ∆ώστε τους την ευχέρεια να αναπτύξουνε τις απόψεις τους, να 

καταθέσουν παρατηρήσεις, να υποβάλουν ερωτήµατα. 
 
Στο θέµα όµως. 

 
Ακούστε σας παρακαλώ 
 

Εντός θέµατος. Εκτός και αν κάνουµε µια συνεδρίαση για τους δηµότες. 
 
Εδώ η αίθουσα είναι ο τοπικός ναός της δηµοκρατίας. 
 

∆εν διαφωνώ. Εγώ το λέω πρώτος αυτό. 
 
Ο κόσµος αυτός µπορεί να έρχεται για πρώτη φορά στη ζωή του εδώ µέσα 
και να µην ξανάρθει ποτέ. Αφήστε τους να αναπτύξουν τις απόψεις τους. 

Άστε να πούνε την άποψή τους κε Πρόεδρε! 
 
Είστε έµπειρος δηµοτικός σύµβουλος. . . 

ΦΟΙΦΑ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΦΟΙΦΑ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΟΙΦΑ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΟΙΦΑ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Άστε τους ανθρώπους να εκφραστούν και να εκτονωθούν! 
 

Στο θέµα µέσα ναι. 
 
∆εν τρέχει τίποτα! 
 

Άλλος ερώτηση; 
 
Το ερώτηµα του καθενός µπορεί να συνοδεύεται και από µία παρατήρηση. Τι 
θα κάνουµε τώρα; Θα πρέπει να ράψουµε µε φερµουάρ το στόµα του 

κόσµου; 
 
Όχι. Στο θέµα µέσα που µιλάµε. 
Υπάρχει άλλος δηµότης που θέλει το λόγο; 

Ορίστε, περάστε κύριε. Όνοµα, επώνυµο παρακαλώ, περιοχή. 
 
Είµαι από τις Γουλιµίδες και λέγοµαι Σκιαδόπουλος Νίκος. Θέλω να µου 
εξηγήσετε δύο πράγµατα. Το ένα είναι τα 100 µέτρα που τα αφήνετε 

περίπου στον αέρα. Τι σηµαίνει; Τώρα µέχρι στιγµής λέµε ότι είναι περίπου στα 100 µέτρα, η 
ευθεία που είναι κάποιες επιχειρήσεις και θα το κόψουµε προς τα εκεί. Θα σταµατήσετε να 
δίνετε άδειες; Γιατί αύριο µπορεί να έρθουν 2 – 3 επιχειρηµατίες και να κατέβουν στα 200 
µέτρα. Οπότε θα µας πείτε, «περίπου είπαµε, πάµε 200 µέτρα προς τα κάτω, προς τη θάλασσα 
και κάνετε επιχειρηµατικό πάρκο». Και το άλλο είναι. . . 
 
Ακούγονται φωνές.  

 
Εµείς θέλουµε να γίνει. 
Είναι το θέµα της δόµησης. Εκτός από το σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων 

που είπατε και το είπατε εσείς, ότι αν γίνει το λιµάνι δυτικά, εκεί θα φτιάξουµε χώρο να 
φεύγουνε τα. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Το άκουσα και εγώ, ναι. Το έχω διαβάσει στις εφηµερίδες. 
 

Τότε κάνετε λάθος, λένε ψέµατα οι εφηµερίδες. 
 
Είναι κίτρινος ο τύπος. Άκουσα όµως κάτι άλλο από το στόµα σας. Ότι θα 
προτείνουµε να γίνουν µεγάλα οικόπεδα µε χαµηλό συντελεστή δόµησης 

στην περιοχή που είναι και γενική κατοικία ούτως ώστε να έρθουν επιχειρήσεις, να τους 
βοηθήσουµε να έρθουν επιχειρήσεις προς την περιοχή και να είναι ποιο αποτρεπτικό για τι. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι δεν λέω ψέµατα. 
 

Πότε το ακούσατε; Εγώ έχω µιλήσει µε την επιτροπή πολλές φορές. . . 
 
Το Σάββατο, την ηµέρα. . .  
 

. . .  δεκαπέντε φορές, εδώ είναι µάρτυρες, αν έχω πει ποτέ εγώ αυτό το πράγµα. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Μα σας είπα. 
 

Είπα και θα το τονίσω και πάλι. Ότι καµία ∆ηµοτική αρχή µε την πρόταση των 
µελετητών, και το είπα δηµόσια αυτό από την πρώτη φορά, δεν έχει το δικαίωµα να 

απαλλοτριώσει και να µη σας δώσει την επιλογή να κάνετε κατοικία. Ήµουν ο πρώτος που το 
υποστήριξα. 

 
Όχι. 
 

Σας παρακαλώ πολύ κε Σκιαδόπουλε! 
 
∆εν καταλάβατε, συγνώµη. 
 

Σας παρακαλώ πολύ! Εγώ δεν κάνω τον δούρειο ίππο εδώ για να έρθουν οι µεγάλες 
εταιρείες. Ήµουνα από την αρχή υποστηρικτής ότι δεν έχω το δικαίωµα στη θέση 

που είµαι εγώ να σας αναγκάσω να µην έχετε επιλογή και να µη γίνουν κατοικίες. Σας 
παρακαλώ πολύ! 

 
Ωραία. Εγώ θα βρω την εφηµερίδα και θα την φέρω. 
 

Μακάρι. 
 
Σας ευχαριστώ. 

 
Αυτό ειπώθηκε. Τώρα µπορεί να είναι στον αέρα και αργότερα να το . . . 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Όχι, δεν είπε για τις εφηµερίδες. Όχι, είπε για τη δήλωση. 
 

(∆ηµοσιογράφος): 
Μισό λεπτό. Έδωσε την εισήγηση, µπέρδεψε µέχρι και τον κ. Ντοκόπουλο εδώ πέρα 

και τώρα την έχει αλλάξει αυτή την  εισήγηση. Άλλη εισήγηση έδωσε στις εφηµερίδες και 
δηµοσίευσε ο τύπος και άλλη εισήγηση έφερε σήµερα. Και µη λέτε ότι λένε οι εφηµερίδες 
ψέµατα. 

 
Εντάξει. Έγκυρο είναι αυτό που λέγεται εδώ και γράφεται στα πρακτικά. 
Άλλος πολίτης. 

 
Σας παρακαλώ κε Πρόεδρε. Εγώ δεν µπέρδεψα καθόλου και τα έχω δηλώσει αυτά, 
είµαι ξεκάθαρος από την αρχή που είπα ότι είµαι υποστηρικτής εκεί να υπάρχουν 

κατοικίες. Από τις πρώτες συσκέψεις. Εντάξει; Άλλο τι προσπαθούσαν να περάσουν µέσα από 
τις εφηµερίδες κάποιοι δηµοσιογράφοι. Εγώ είµαι ένας καλός συνεργάτης µε τον κ. 
Ντοκόπουλο, διαφωνώ σε πολλά πράγµατα, προς Θεού σέβοµαι την ιδιότητά του και την 
ειδικότητά του και ποτέ δεν θα προσπαθήσω να τον µπερδέψω. Όσον αναφορά και να 
προλάβω και αυτό που είπε ο κ. Λαγός, τι είπα και είναι πάλι µάρτυρες ευτυχώς, η επιτροπή 
των κατοίκων. Είπα επειδή µέσα από το κείµενο αυτό γίνανε αρκετές παρεξηγήσεις λόγω 
συντακτικού και µόνο, κε Χρυσανθακόπουλε ευτυχώς που κουνάτε το κεφάλι σας, γι’  αυτό 
ήρθε αυτή η εξήγηση ποια η διευκρινιστική. Σας παρακαλώ πολύ, εγώ είµαι από την αρχή 
υποστηρικτής ότι δεν πρέπει εκεί να έρθουν αποκλειστικά και να παίξουν παιχνίδι µεγάλες 
εταιρείες. Και δεν έχω το δικαίωµα. 
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Κατανοητό. Άλλος πολίτης θέλει το λόγο; 
Όχι. Να αρχίσω από τον κ. Κοσµόπουλο, να πάω στον κ. Τσερώνη και στον κ. 

Αλευρά. Κε Κοσµόπουλε έχετε το λόγο. 
 
Είναι πρόδηλο ότι ο χώρος στον οποίο συνεδριάζουµε δεν είναι ο 
κατάλληλος και φταίµε και εµείς αλλά και εσείς κε Πρόεδρε που έπρεπε να 

έχουµε φροντίσει όπου στον χώρο στον οποίο έγινε η προηγούµενη συνεδρίαση, η συνεδρίαση 
η απολογιστική, να γίνει και η συγκεκριµένη συνεδρίαση. Είναι κρίµα οι συνδηµότες µας να 
κάθονται όρθιοι συνωστιζώµενοι στους διαδρόµους και δεν ξέρω πόσο κουράγιο µπορεί να 
έχουν.  

 
Εκατό (100) ευρώ. 

 
∆εν πειράζει κε Πρόεδρε, δεν είναι τίποτα τα 100 ευρώ. Έτσι; Να τα 
δώσουµε από τις δικές µας αποζηµιώσεις κε Πρόεδρε! 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Τι να κάνουµε κε Ανδρέα, εσείς που είστε άνετοι, τι να κάνουµε; Όταν µου 
λέει ότι τα 100 ευρώ είναι θέµα; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μη διακόπτετε, παρακαλώ µη διακόπτετε! Κε Γουρδέα παρακαλώ, µη 
διακόπτετε. Μη κάνετε διάλογο κε Κοσµόπουλε, παρακαλώ συνεχίστε! 

 
∆εν είναι λαϊκισµός, ξέρετε ότι έχουµε διαφορετική άποψη, το ξέρετε. 

Λοιπόν εγώ θα περάσω ξεκινώντας την εισήγηση, θα κουράσω λίγο, θέλω 
την ανοχή του Σώµατος και θα προσπαθήσω να χρησιµοποιήσω και το κείµενο το οποίο 
έχουµε µπροστά µας. Πιστεύω ότι και στο κείµενο αυτό χρειάζεται µια σειρά από 
τροποποιήσεις διότι έχει την ίδια ισχύ αν όχι µεγαλύτερη απ’  αυτά που έχουν τα σχέδια.  

Ξεκινώντας µε τη σειρά που αναφέρονται τα πράγµατα στο κείµενο, ξεκινάω από την Π1 ζώνη 
όπως αναφέρεται στο σχέδιο. Είναι η µη ορεινή ζώνη και φτάνω στο βασικό σηµείο που είναι 
οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης. 

 
Κε Κοσµόπουλε συγνώµη ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγη ησυχία, 
δεν ακούγεται ο οµιλητής. Παρακαλώ λίγη ησυχία. 

 
Βασίλη για να ρωτήσω. Βάση του κειµένου πας ή βάση του. . . 

 
Του κειµένου. Στη σελίδα 35 ξεκινάει αυτό και 36 αυτό το κείµενο που έχω 
εγώ, και λέει «Όροι και περιορισµοί δόµησης». Επιτρέπονται - πολύ σωστά -  

γεωργοκτηνοτροφικά κτήρια, αποθήκες µε µέγιστο εµβαδόν 100 τ.µ., αγροικία µέγιστου 
εµβαδού 80 τ.µ. Προτείνω να προστεθεί η λέξη «ισόγεια κατοικία». ∆εν µπορώ να φανταστώ 
µε 80 τ.µ. µία διώροφη κατοικία µε εσωτερική σκάλα, θεωρώ ότι στην πράξη θα γίνει κάτι 
πολύ µεγαλύτερο. Ως εκ τούτου να αποτρέψουµε το µεγαλύτερο, θεωρώ το «ισόγειο» βοηθάει 
προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια όπως σαν γενική εικόνα και αρχή στο σύνολο των 
πραγµάτων πρέπει ότι ισχύει να ισχύει µε τις υπάρχουσες και τις προβλεπόµενες σήµερα 
παρεκκλίσεις, θεωρώ ότι όπως αυτό ισχύει και για την εκτός σχεδίου δόµηση, θα πρέπει να 
ισχύσει και εκεί. 
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Περνάµε στο περιβαλλοντικό πάρκου του Νέδοντα. Τι λέει η εισήγηση; Λέει σήµερα η περιοχή 
φιλοξενεί ένα σύνολο επιθυµητών ή αναγκαίων χρήσεων (πεδίο βολής, νέο νεκροταφείο 
Καλαµάτας). Η περιοχή δεν φιλοξενεί κανένα νέο νεκροταφείο Καλαµάτας. Υπάρχει και µία 
πρόβλεψη για κάποιο νέο νεκροταφείο Καλαµάτας, εµείς µπορεί να διαφωνούµε και θα θέλαµε 
µάλλον καλλίτερα να έψαχνε ο ∆ήµος και η µελέτη να εντοπίσει σε άλλους χώρους νέο 
νεκροταφείο Καλαµάτας, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι εφικτό µε τις υπάρχουσες πιθανά 
συνθήκες εις βάρος του πάρκου, αλλά σήµερα δεν υπάρχει νέο νεκροταφείο Καλαµάτας. Αν 
λοιπόν εγκριθεί το γενικό πολεοδοµικό ως έχει και περάσουµε στην επόµενη φάση που 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να φτιαχτεί το νεκροταφείο Καλαµάτας, θα πρέπει τότε στις 
επιτρεπόµενες λειτουργίες να προστεθεί αυτή η λειτουργία γιατί στις επιτρεπόµενες λειτουργίες 
δεν υπάρχει αυτή η λειτουργία. Θα πρέπει επίσης να δούµε αυτό που λέει «Επιτρεπόµενες 
λειτουργίες.  Οι δραστηριότητες µεταποίησης και επεξεργασίας προϊόντων εφόσον η πρώτη 
ύλη προέρχεται αποκλειστικά από το χώρο του πάρκου όπως αυτό οριοθετείται.» Ποιες είναι 
αυτές; Να τις εξειδικεύσουµε, όχι αόριστα. Αν και δεν βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα ξέχωρα 
από κάποιες µορφής µικρής υλοτόµησης ή επεξεργασίας ξύλων να υπάρχει κάποια άλλη 
λειτουργία. Και επίσης να σηµειώσουµε µια άλλη παράγραφο η οποία υπάρχει και η οποία λέει 
«Η κυκλοφορία µόνο των οχηµάτων σ’  αυτό επιτρέπεται που ανήκουν στον οργανισµό του 
πάρκου ή στο ∆ήµο. Κάθε άλλο όχηµα σταθµεύει εντός του χώρου πλησίον της εισόδου.» Εάν 
δείτε τον χάρτη το πάρκο φτάνει µέχρι την οδό η οποία πηγαίνει προς την Σπάρτη. Άρα λοιπόν 
θα σταθµεύουµε εκεί; Τι θα γίνει; Εάν υπάρξει πιά νεκροταφείο το οποίο είναι στα 1,5 - 2 χλµ 
µέσα,  δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο νεκροταφείο; Άρα λοιπόν και να προσθέσουµε ακόµα 
κάτι άλλο, «Επιτρέπεται – λέει - η ανέγερση µονώροφων βοηθητικών κτισµάτων εφόσον είναι 
απαραίτητο για τη λειτουργία  του πάρκου και τις ανάγκες των επισκεπτών µετά από αίτηση 
του γενικού σχεδίου ρύθµισης». Άρα λοιπόν πιθανά εάν γίνει νεκροταφείο θα χρειαστεί εκεί 
πέρα κάποιο αναψυκτήριο, κάποιο καφέ. Πως θα επιτρέπεται; Αφού δεν προβλέπεται. Τα λέω 
αυτά, είναι σηµεία τα οποία πρέπει να προσεχτούν, τα οποία τα επισηµαίνουµε και µάλιστα θα 
ήθελα εκεί από τους κύριους µελετητάς επειδή δεν ξέρουµε ποιος θα είναι ιδιοκτήτης και ποιος 
θα κάνει το ένα ή το άλλο άσχετα τι λέει η νοµοθεσία, να δούµε και τα µέγιστα  εµβαδά και να 
καθορίσουµε κάποια ελάχιστα εµβαδά όσον αφορούν τους χώρους αυτούς τους κοινόχρηστους 
που σε ένα τέτοιο πάρκο περιβαλλοντικό µπορούµε να έχουµε. 

Περνάµε στην περιοχή αρχαιολογικών χώρων και λόφων που ουσιαστικά είναι η περιοχή των 
Γιαννιτσανίκων. Άκουσα την εισήγηση του κ. Σπίνου η οποία προφανώς διαφοροποιείται 
πλήρως ή άρδην από αυτά τα οποία γράφει το σχέδιο, το κείµενο. ∆εν κατάλαβα ακριβώς τι 
είπατε, είπατε να υπάρξει η υφιστάµενη σήµερα κατάσταση; Να συνεχίσει να υπάρχει η 
υφιστάµενη σήµερα κατάσταση; Κάτι τέτοιο; 

 
Για τα Ακοβίτικα µιλάτε; 

 
Για τα Ακοβίτικα. Γιατί υπάρχει µια συγκεκριµένη πρόταση, το ξεπερνάω. 
 

Είναι πολύ µεγάλη, πολλά τα στρέµµατα και λέµε να ορισθεί όπως είναι τώρα, η 
περίφραξη. 

 
Έτσι µπράβο. Ήταν 20 στρέµµατα πράγµα που δεν πιστεύω ότι υπάρχουν 
ιδιοκτησίες µε 20 στρέµµατα εκεί. Έτσι; Μπορούµε όµως να ορίσουµε από 

τώρα, να δούµε τη δυνατότητα και ανάλογα µε τα τετραγωνικά να ρυθµιστεί το θέµα της 
δυνατότητας των αγροτικών αποθηκών ανάλογα µε τα τετραγωνικά τα οποία έχει ο καθένας 
και µέχρι ένα ελάχιστο νούµερο, να µη το ξεπερνάει άσχετα αν του επιτρέπεται αυτό θα είναι 
100 – 150 τετραγωνικά, αυτό µπορούµε να το δούµε. 

Ναι, επειδή υπάρχει µια πρόταση να πηγαίνει µέχρι 340 τετραγωνικά. Επειδή λοιπόν τα 
οικόπεδα είναι πολύ µικρότερα, πρέπει να βρούµε ένα µικρότερο όριο επιτρεπόµενων 
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τετραγωνικών για τις αποθήκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούµε εντελώς διαφορετικά, δεν 
πρέπει το όριο αυτό να µην υπερβαίνει τα 100 – 150 µέτρα µάξιµουµ άσχετα εάν και λόγω του 
χώρου των τετραγωνικών που έχει κάποιος έχει µεγαλύτερη δυνατότητα. Αυτό λέω και να 
είναι ισόγειες και αυτές οι αποθήκες, αυτονόητο υποθέτω ότι αυτές θα πρέπει να είναι ισόγειες 
για να µην υπερβαίνουν και κρύβουν το χώρο τον αρχαιολογικό. 

Περνάµε στην περιοχή του κάµπου. Π.ΑΓΡ., αυτό που είναι στο δυτικό κοµµάτι. Λέει η µελέτη 
«Η προστασία του µε φροντίδα των αρµοδίων φορέων από άλλες χρήσεις δεν είναι απόλυτη 
µια και έχουν αδειοδοτηθεί στην περιοχή πολλές εγκαταστάσεις βιοτεχνικές, αποθηκευτικές, 
αναψυχής ακόµα και κατοικίες». Συµφωνούµε απόλυτα, αυτή είναι η κατάσταση. Κατά 
συνέπεια βλέπουµε το Ε1, το είπατε και εσείς προηγουµένως, ότι είναι οριοθετηµένο σαν 
περιοχή για δράσεις βιοτεχνικές ή ελαφρά οχλούσας βιοµηχανίας σε ένα βάθος 400 µέτρων. 
Θέλω να πω ότι µε παρέµβαση που είχε γίνει στη Νοµαρχία ήδη η περιοχή αυτή 
χαρακτηριζόταν παλιά υψηλής παραγωγικότητας, η περιοχή υψηλής παραγωγικότητας έχει 
υποχωρήσει τουλάχιστον στα 600 µέτρα, έχει πάει ήδη 600 µέτρα τώρα και υπάρχουν αιτήσεις 
στη Νοµαρχία για να φτάσει στα 800. Άρα λοιπόν θα πρέπει κι εµείς να το δούµε κάπου εκεί, 
µεταξύ 700 – 800 να συνδυάζεται αυτό µε την απόφαση της Νοµαρχίας για την παραγωγική 
περιοχή. Κατά τα άλλα πιστεύουµε ότι πρέπει να µείνει σύµφωνα µε την άποψη των 
µελετητών διότι πράγµατι η περιοχή αυτή πρέπει να αποτελέσει για µελλοντική χρήση ένα 
ντεπό, µια αποθήκη για το ∆ήµο Καλαµάτας. 

Εδώ ξανά συζητάµε για αγροτικές αποθήκες και αποθήκες γεωργικών µηχανηµάτων και ξανά 
εδώ συζητάµε για 100 – 150 µέτρα. Άρα λοιπόν είµαστε µέσα στην ίδια λογική που είπαµε και 
προηγουµένως, συζητάµε να προστεθεί η λέξη «ισόγειες», το θεωρούµε κυρίαρχο να είναι 
ισόγειες, όχι πιθανά διώροφες και βέβαια εδώ επειδή γίνεται ξανά µία χωρίς παρεκκλίσεις, τις 
προβλεπόµενες παρεκκλίσεις, αυτό θα πρέπει να γίνει κανόνας. ∆εν υπάρχει, µέχρι σήµερα δεν 
έχει υπάρξει µια νοµοθετική ρύθµιση χωρίς από σήµερα και πέρα να ισχύσουν παρεκκλίσεις. 
Λοιπόν ότι ισχύει µέχρι σήµερα ισχύει, από σήµερα και πέρα σαφώς συµφωνούµε µε τα όρια 
των 4 στρεµµάτων, δεν υπάρχει αντίρρηση αλλά εφόσον µέχρι σήµερα υπάρχει κάτι άλλο από 
τη νοµοθεσία, να παραµείνει αυτό που υπάρχει. Αυτό άλλωστε υπάρχει και σαν γενική 
τοποθέτηση. 

Περνάµε στην περιοχή ανάπτυξης αγροτικού ορεινού χώρου και αγροτουρισµού, στο Α.Τ. 
όπως χαρακτηρίζεται στο σχέδιο και ξανά και εκεί οι παρεµβάσεις µας ή οι προσθήκες αυτών 
που θα θέλαµε θα αφορούσαν κυρίως τις αγροτικές αποθήκες στους όρους δόµησης, στις 
αγροτικές αποθήκες και στα λοιπά αγροτικά κτήρια τα οποία προτείνουµε να είναι και αυτά 
ισόγεια και µάλιστα µε τις παρεκκλίσεις που ισχύουν σήµερα. Είναι µια περιοχή η οποία επλήγη 
βάναυσα, δεν πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα ότι ισχύει ίσχυε. Από σήµερα και πέρα βέβαια 
προφανέστατα ότι κοπεί και ότι φτιαχτεί θα ισχύει η αρτιότητα των 4 στρεµµάτων αλλά µέχρι 
σήµερα οι παρεκκλίσεις που ισχύουν σήµερα δεν µπορούν κατ’  ουδένα τρόπο πιστεύουµε να 
καταργηθούν. 

Περνάµε στην περιοχή Ε1 για την οποία ήδη µιλήσαµε και είπαµε ότι πρέπει να αυξηθεί και 
βέβαια περνάµε και στη ΒΙ.ΠΕ., βιοµηχανική περιοχή, και σ’  αυτή θα πρέπει να πούµε ότι 
συµφωνούµε απόλυτα µε την εισήγηση και των µελετητών. 

Θα ήθελα να συζητήσουµε λίγο την περιοχή κεντρικών τεχνικών υποδοµών της πόλεως. Τι λέει 
η εισήγηση; Είναι αυτό ένα κοµµάτι, εκεί που είναι η ΜΟΛΑΚ για να ξέρουµε τι συζητάµε, που 
είναι ο βιολογικός καθαρισµός είναι αυτό το κοµµάτι. Τι λέει η εισήγηση; Ο υπόλοιπος χώρος 
λέει µετά, από τις χρήσεις που γίνονται σήµερα, προορίζεται για την επέκταση των 
εγκαταστάσεων αυτών ή νέων µονάδων. Νέων µονάδων όσον αφορά τα απορρίµµατα ή νέων 
µονάδων όσον αφορά τον βιολογικό; Είναι αρκετά ευρύ και επειδή εντός παρενθέσεως γράφει 
π.χ. µεταφόρτωση απορριµµάτων, θεωρούµε ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να υπάρξει στη 
συγκεκριµένη περιοχή. ∆εν µπορεί η συγκεκριµένη περιοχή να είναι χώρος µεταφόρτωσης 
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απορριµµάτων ότι και να κάνουµε. Άσχετα ποια θα είναι η χρήση της ΜΟΛΑΚ, δεν θα είναι 
µεταφόρτωση απορριµµάτων στον ευρύτερο χώρο της περιοχής. Λέει επίσης η εισήγηση. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
∆εν είναι απορρίµµατα η λυµατολάσπη, είναι διεύρυνση της χρήσης του 
βιολογικού καθαρισµού. Έτσι. ∆εν θεωρείται απόρριµµα. Σε τελευταία 

ανάλυση ας διευκρινισθεί. 

Λέει επίσης στην ίδια περιοχή, στην Ε3, εκεί επιτρέπεται αµαξοστάσιο ΚΤΕΛ, χώροι 
οργανωµένοι στάθµευσης οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, καθώς και εργοληπτικών µηχανηµάτων,  
τουριστικών λεωφορείων. Πιστεύουµε ότι στον συγκεκριµένο χώρο δεν είναι δυνατόν αυτές οι 
χρήσεις να βρουν έδαφος και να υπάρξουν. Πρώτα απ’  όλα είναι σχετικά αποµονωµένο, είναι 
σε µακρινή απόσταση και ότι θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε γι’  αυτές τις χρήσεις θα πρέπει να 
είναι κοντά στον κεντρικό άξονα. Σαφώς πιστεύουµε ότι υπάρχουν, θα το πούµε και 
παρακάτω, αλλά θα πρέπει να είναι κοντά στον κεντρικό άξονα, κοντά στον νέο περιµετρικό 
δρόµο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα µεγάλα αυτοκίνητα να φτάσουν στον 
προορισµό τους, στο κέντρο της πόλης ή να φορτώσουν. ∆εν µπορεί να είναι σε ένα κοµµάτι 
σε εκείνο το σηµείο. Άρα πιστεύουµε ότι είναι άστοχο το γεγονός να περιλαµβάνονται αυτές οι 
χρήσεις στο συγκεκριµένο κοµµάτι. 

Περνάµε στην περιοχή τουρισµού και αναψυχής. Συµφωνούµε απόλυτα µε αυτά τα οποία 
έχουν ειπωθεί που αφορούν την πολεοδόµηση της περιοχής. Σαφέστατα χρειάζεται 
πολεοδόµηση για να την προφυλάξουµε και να µην έχουµε γκέτο και να µην  έχουµε µάλλον 
προβλήµατα µε τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα κλείνουν όλο το µέτωπο το 
θαλάσσιο, προβλήµατα µε τις τουριστικές εγκαταστάσεις που θα αποτρέπουν την πρόσβαση 
των ανθρώπων σε εκείνη την περιοχή αλλά δεν καταλαβαίνουµε γιατί αναφέρεται ότι στην 
περιοχή αυτή δεν προβλέπονται εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. Εκεί δεν θα 
υπάρξει κάποιο λεωφορείο που θα πηγαίνει; Αυτό το λεωφορείο δεν θα έχει κάποια στάση, 
κάποια εξυπηρέτηση, κάποια µορφή εξυπηρέτησης; ∆εν καταλαβαίνουµε. Εάν στην έννοια δεν 
προβλέπονται εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών, αυτού του είδους των 
εγκαταστάσεων τις οποίες αναφέρω θεωρώ ότι λογικά πρέπει να επιτρέπονται και είναι 
επιβεβληµένο να επιτρέπονται. Προφανώς αµαξοστάσιο ή κάτι άλλο δεν θα επιτρέπεται. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
∆εν λέω τι µπορεί να εννοεί, τα πάντα µπορεί να εννοούνται. 

Θα ήθελα να περάσουµε στις περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο σχέδιο και 
είναι περιµετρικά, βόρεια του περιµετρικού δρόµου και είναι οι περιοχές που ονοµάζονται ΠΠ1, 
ΠΠ2, ΠΠ3. Θα ήθελα να πω γιατί στην περιοχή ΠΠ1. . . Πρώτα απ‘ όλα συµφωνούµε σε αυτό 
ότι και εκεί η δόµηση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα σήµερα στον ΓΟΚ, µε τις 
παρεκκλίσεις που επιτρέπονται σήµερα στο ΓΟΚ. ∆εν µπορεί η Καλαµάτα να αποτελέσει κάτι 
διαφορετικά απ΄ ότι ισχύει στους υπολοίπους ∆ήµους. ∆εν µπορεί οι γειτνιαζόµενοι µε ένα 
δήµο δίπλα, µε το ∆ήµο Θουρίας, στο ∆ήµο Θουρίας να ισχύουν άλλα και στο ∆ήµο Καλαµάτας 
να ισχύουν άλλα. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ειδικά στο ΠΠ1, γίνεται αναφορά ότι εκεί 
επιτρέπονται τα ξενοδοχεία, δεν µπορώ να καταλάβω µιας και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι 
πάνω από τη βιοµηχανική περιοχή γιατί εκεί δεν υπάρχει µιας και είναι και δύσκολη περιοχή, 
ένας περιορισµός όσον αφορά τις κλίνες ή τις προϋποθέσεις που πρέπει να επιτρέπονται τα 
ξενοδοχεία ενώ κάτι τέτοιο συναντάµε και πολύ σωστά στις υπόλοιπες περιοχές 
χαρακτηρισµένες σαν ΠΠ3, ΠΠ4 δεν βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται στο συγκεκριµένο κοµµάτι. 
Επίσης είναι σηµαντικό ότι σ’  αυτό το κοµµάτι, το αναφέραµε ότι θα ισχύουν οι διατάξεις όσον 
αφορά την αρτιότητα αλλά θεωρώ και ως προς τη δόµηση τις ισχύουσες µέχρι σήµερα γιατί 
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γενικά στην περιοχή ΠΠ δεν αναφέρεται µέσα στο κείµενο µε ποιες διατάξεις θα γίνεται η 
δόµηση. 

Για την περιοχή της Μικράς Μαντίνειας ειπώθηκαν νωρίτερα, άκουσα και τους δηµότες, 
πραγµατικά είµαι προβληµατισµένος. Εάν πράγµατι έτσι έχουν τα πράγµατα, πρέπει να 
προχωρήσουµε και εµείς στην πολεοδόµηση της περιοχής αυτής. Η ερώτηση η οποία µπαίνει 
και θα πρέπει να το ελέγξετε είναι η εξής: Εντάσσοντας αυτή την πολεοδόµηση στο σχέδιο της 
Μικράς Μαντίνειας σηµαίνει ότι το σχέδιο της Μικράς Μαντίνειας αναστέλλει την πορεία του και 
ξανασυζητείται από την αρχή; Μπορεί να µπουν να ενταχθούν σαν αυτόνοµη πολεοδοµική 
ενότητα χωρίς να επηρεαστεί το σχέδιο της Μικράς Μαντίνειας και να πάει αυτό πίσω; Είναι µια 
σκέψη, δεν ξέρω την απάντηση, πιθανά θα υπάρχει λύση, πιστεύω ο κ. Ντοκόπουλος και ο κ. 
Καρανίκας την έχουν τη λύση αλλά πιστεύω ότι δεν µπορεί το σχέδιο της Μικράς Μαντίνειας 
αυτή τη στιγµή να πάει πίσω, να είναι τροχοπέδη µόνο απ’  αυτό το πρόβληµα. Είναι κάτι το 
οποίο θα πρέπει µε προσοχή να το δούµε και να κοιτάξουµε αν µπορέσουµε να το 
πολεοδοµήσουµε χωριστά γιατί το πότε θα πολεοδοµηθούν είναι γνωστό το πότε, θα το πούµε 
και στο τέλος. 

Και περνάµε µετά στην περιοχή των Γουλιµίδων. Συµφωνούµε απόλυτα γι’ αυτά τα οποία 
ειπώθηκαν για το βόρειο κοµµάτι. Γιατί το να λέγεται, να χαρακτηρισθεί µε τον χαρακτηρισµό 
που έχει δοθεί σαν περιοχή παραγωγικών – επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, έρευνας και 
τεχνολογίας, σαν ΕΠΙΧΕΙ δηλαδή, και αυτό να γίνεται σε ένα βάθος 80 µέτρων βόρεια και σε 
ένα βάθος αντιστοίχων 100 – 150 νότια. ∆εν συµφωνούµε άρδην στον χαρακτηρισµό «γενικής 
κατοικίας» σε όλο τον υπόλοιπο χώρο µε τη λογική ότι δεν µπορεί αυτές οι δύο χρήσεις να 
συνυπάρχουν. Θεωρούµε ότι πρέπει να καθοριστεί συγκεκριµένος χώρος γενικής κατοικίας που 
είναι προφανέστατα το κοµµάτι που ξεκινάει από την Αρτέµιδος και φτάνει περίπου µέχρι το 
βιοτεχνικό πάρκο και πιθανά λίγο νωρίτερα, και το υπόλοιπο κοµµάτι να χαρακτηρισθεί σαν 
χώρος ΕΠΙΧΕΙ.  

Προσπαθώ να σκεφτώ στο µυαλό µου αυτό το οποίο γράψατε στο κείµενό σας και δεν 
πιστεύω ότι έγινε παρανόηση, πιστεύω ότι αδικείτε τον εαυτό σας και τα ελληνικά τα οποία 
ξέρετε όταν υπογράψατε ένα κείµενο και δεν καταλάβατε ότι δεν είναι καλά γραµµένο. ∆εν 
έγινε παρανόηση. Κατανοητή αλλαγή, αλλά παρανόηση δεν έχει γίνει. Στο κείµενο λοιπόν αυτό 
προσπαθώ να σκεφτώ ένα οικοδοµικό τετράγωνο που στην µια πλευρά θα είναι µια κατοικία 
και δίπλα θα είναι κάτι άλλο, ένα κτήριο επαγγελµατικής χρήσης µεγάλη µη οχλούσας 
βιοτεχνίας. ∆ηλαδή δεξιά µας το συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο θα έχει µια δόµηση ήπιας 
µορφής και εγώ όταν λέω ήπιας εννοώ 1000 και 0,4 δεν εννοώ 800 και 0,7. Έτσι; Λέω π.χ. ή 
800 και 0,4 και δίπλα ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να έχει τι συντελεστή και πως θα 
διαµορφώνεται το τετράγωνο αυτό και πως θα ξέρω εγώ εκ των προτέρων ότι το διπλανό 
οικόπεδο θα πρέπει να το διαµορφώσω µε τέτοιες διαστάσεις ώστε να έχει τη δυνατότητα και 
την πιθανότητα να γίνει κάτι διαφορετικότερο από κατοικία άρα να έχει διαστάσεις τέτοιες απ’ 
ότι θα είχε εάν ήτανε 1000 – 1000 – 1000 και δοµηµένο γύρω – γύρω. Πιστεύω λοιπόν ότι 
αυτό είναι ένα µεγάλο λάθος. Το είχαµε ξανασυζητήσει, είπαµε να δούµε το κοµµάτι το οποίο 
µπορεί να γίνει κατοικία, συµφωνούµε, αλλά το κοµµάτι. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Γενική κατοικία. 
 

Εκεί δεν επιτρέπεται; Επιτρέπεται νοµίζω, δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε, και 
επαγγελµατικά κτήρια; 

 
Ναι αλλά οι δοµήσεις κτλ είναι σε µια διαφορετική δοµή. ∆εν είναι τα κτήρια 
τα οποία λέγονται, θα µπορούσα να δω και τη γενική κατοικία ή να 

αφαιρέσουµε από τη γενική κατοικία κάποια και να υπάρχει ένα ειδικό κοµµάτι, το δυτικό 
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κοµµάτι, στο οποίο να είναι αποκλειστικά για βιοτεχνικά κτήρια. Πιστεύω ότι η λύση είναι: 
Αυτό το ενδιάµεσο κοµµάτι, εάν υπάρχει αυτό το κοµµάτι τότε εκεί θα απευθυνθεί ο κόσµος. 
Το βιοτεχνικό πάρκο νότια, δυτικότερα και πιθανά λίγο ανατολικότερα. Και εκεί να υπάρχει και 
µία λωρίδα πράσινου το οποίο θα βγαίνει από την εισφορά σε γη που θα διαχωρίζει αυτές τις 
δύο περιοχές.  

Στην περιοχή µάλιστα στην οποία συζητάω για το ΕΠΙΧΕΙ θεωρώ ότι είναι χρέος της πόλης από 
τώρα να συγκεντρώσει και µερικές χρήσεις που άπτονται της διασκέδασης του κόσµου. Κάθε 
χρόνο και αυτό θα εντείνεται, θα έχουµε τροµερά προβλήµατα µε τη διασκέδαση. Είµαστε µια 
τουριστική περιοχή και στην οποία υπάρχουνε, είναι λογικό, κατανοητό, οχλούσα κέντρα 
διασκέδασης. Η περιοχή αυτή λίγο πολύ στο κέντρο. Από την τουριστική ανάπτυξη στο 
ανατολικό κοµµάτι και από το κοµµάτι που βρίσκεται δυτικά της Καλαµάτας και είναι λίγο πολύ 
στο κέντρο, εντάξει, χωρίς να φτάνουµε στη Μικρά Μαντίνεια. Το κέντρο µέχρι την Αγία Σιών 
εννοείται. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει και εκεί να επιτραπεί και να περιχαρακωθεί ένας χώρος για 
να έχουµε συγκεκριµένες χρήσεις διαφορετικά να εξοβελίσουµε απ’ όλο ή να τα επιτρέπουµε 
απ’  όλο το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο τις χρήσεις αυτές ή να τα επιτρέπουµε υπό όρους ή µε 
την προϋπόθεση ότι µπορεί να πάει η αστυνοµία και µετρήσει και να φωνάζουν οι κάτοικοι, δεν 
νοµίζω ότι πολεοδοµώντας σήµερα δίνουµε µία λύση και ένα διέξοδο σε ένα υπαρκτό 
πρόβληµα. Άρα λοιπόν για το συγκεκριµένο χώρο αναπτύξαµε πλήρως τη θέση. 

Για τις οικιστικές επεκτάσεις. Θα ήθελα να πω ότι σαφέστατα συµφωνούµε και εµείς ότι για το 
πανεπιστήµιο δεν απαιτείται ο χώρος ο οποίος έχει υπάρξει εκεί. Έχουµε κάνει και µια 
διαφορετική πρόταση, η πολεοδόµηση της περιοχής αυτής να δώσει κοινόχρηστους χώρους 
τέτοιους που να καλύπτουν και εκπαιδευτικά τµήµατα – κέντρα ώστε εάν χρειαστεί το 
πανεπιστήµιο να κερδίσει κάτι από τους ήδη πολεοδοµηµένους χώρους που έχουµε ακριβώς 
δίπλα στην οδό Σφακιανάκη να µπορούν να επεκταθούν αυτοί γιατί εφάπτονται οι δύο χώροι 
αυτοί. 

Ένα άλλο πρόβληµα το οποίο µπαίνει είναι το κοµµάτι το οποίο είναι ανατολικά του τµήµατος 
το οποίο αφορά, ενώνει τη διασπορά µε το ΚΑΡΕΛΙΑ και βρίσκεται και το αµαξοστάσιο του 
ΟΣΕ. Εκεί, έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από βιοτεχνίες και βιοµηχανίες. Αυτές οι βιοµηχανίες 
δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή να διωχτούν από κει. Βάζοντας λοιπόν τη χρήση την οποία 
λέµε «γενικής κατοικίας», τις συγκεκριµένες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες τις αποδιώχνουµε. Και 
θα πάνε που; Άρα αν σε ένα κοµµάτι έπρεπε να υπάρξει η χρήση γενικής κατοικίας µε την 
ύπαρξη και αυτών των βιοτεχνιών θα έπρεπε να είναι στο κοµµάτι αυτό. ∆ιότι αφενός αυτοί 
που έχουν δοµήσει έχουν δοµήσει σήµερα εν γνώσει τους ότι υπάρχει εκεί η συγκεκριµένη 
ανάπτυξη άρα λοιπόν δεν βρίσκονται προ απροόπτου και αφετέρου διότι έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε ένα πραγµατικό γεγονός. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να το δούµε λίγο 
καλλίτερα. 

Όσον αφορά τους οικισµούς και συµφωνούµε µε την εισήγηση και ειδικά για τα Λέικα το 
έχουµε πει άλλωστε, και για τον Αντικάλαµο. Στον Αντικάλαµο άλλωστε σε τελευταία ανάλυση 
πρέπει να ακούσουµε και το τοπικό συµβούλιο, ο ∆ήµος του χρωστάει του Αντικαλάµου λόγω 
της διέλευσης του δρόµου και µεγάλα, πολλά πράγµατα και νοµίζω ότι πρέπει να έχουµε µια 
ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω σ’  αυτό.  

Και βέβαια θα ήθελα να περάσουµε. . . Συζητώ για τις επεκτάσεις. Θα ήθελα να δω, δεν 
κατάλαβα ακριβώς την νέα πρόταση, αυτό στο κοµµάτι το ανατολικά του προβλεπόµενου 
αθλητικού κέντρου που εντάσσεται ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι. Πρώτα απ’  όλα να πούµε ότι το 
αθλητικό κέντρο που γίνεται σε επέκταση, εάν είναι στη διάσταση που εµφανίζεται εδώ στο 
σχέδιο γιατί δεν άκουσα κάτι άλλο, δεν άκουσα σαν εισήγηση κάτι άλλο, ότι περιορίζεται στα 
200 στρέµµατα, είναι πάρα πολύ όπως εµφανίζεται στο σχέδιο. Άρα λοιπόν πρέπει να 
διευκρινίσουµε είναι 200 τα στρέµµατα ή είναι τα στρέµµατα που εµφανίζονται στο σχέδιο; 
Ένα. 
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Και τα 200 στρέµµατα κατά την άποψή µου είναι αρκετά. Είναι πάρα πολλά για τις 
συγκεκριµένες χρήσεις. Εµείς έχουµε αναπτύξει µία εντελώς διαφορετική θεωρία, πιστεύουµε 
ότι χρειάζονται παντού, µέσα από πολεοδόµηση ή καλλίτερα να είχαν ορισθεί τώρα µικρά 
γηπεδάκια σε όλες τις γειτονιές. Η συγκέντρωση όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων σε ένα 
συγκεκριµένο σηµείο τη στιγµή που δεν έχουµε τόσο κόσµο να δραστηριοποιείται, δεν 
χρειαζόµαστε τόσο µεγάλα γήπεδα για να παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες, δεν απαιτείται. 
Χρειάζεται µία µείωση. Εκεί λοιπόν στο κοµµάτι και δεδοµένου ότι το διπλανό κοµµάτι το 
βάζετε ακριβώς τώρα στο σχέδιο πόλης, είναι ευκαιρία διότι βρίσκεται και σε κόµβο, κοντά 
στον κόµβο του ΚΑΡΕΛΙΑ, και δίπλα στο δρόµο, εκεί να γίνουν πιθανά να δεσµευθούν χρήσεις 
ή να προβλεφθούν για αµαξοστάσιο του ΟΣΕ, του ΚΤΕΛ. Η πόλη χρειάζεται δύο πάρκινγκ τα 
οποία δεν βλέπω, µία στην ανατολική της είσοδο και µία στην δυτική της είσοδο. ∆ύο 
µεγάλους χώρους όπου τα βαριά φορτηγά θα πρέπει να µένουν και στη συνέχεια να γίνεται η 
έλευση των υπολοίπων ή να παρκάρουν φορτηγά, πούλµαν, εργοταξιακά µηχανήµατα. Η 
ύπαρξη ενός πάρκινγκ σε αυτή την περιοχή επιτρέπει µάλιστα και τη χρησιµοποίηση µέρους 
αυτού στις πιθανές αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες θα γίνονται. Άρα λοιπόν πιθανά να 
χρειάζεται εκεί, από τώρα να θεσµοθετήσουµε όµως, µία περιοχή γι’  αυτές τις χρήσεις. 

∆ιαφωνούµε απόλυτα, το έχουµε ξαναπεί άλλωστε, µε την ύπαρξη ενός νέου εµπορικού 
λιµανιού. Και διαφωνούµε µε ποία λογική; Όχι ότι έχουµε µια ιδιοτροπία, άλλωστε και η 
εισήγηση λέει «εφόσον το master plan το επιβάλει», βάζει µία προϋπόθεση. ∆ιαφωνούµε γιατί 
πιστεύουµε ότι δεν απαιτείται µε τη λογική ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σήµερα κατασκευής. 
Σήµερα. Με όσους και να συζητήσεις. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Άσε Γιώργο, σε 20 χρόνια ξανακάνεις. Λοιπόν. Με όσους και να συζητήσεις, 
όπου και να συζητήσεις κανείς δεν σου λέει ότι η Καλαµάτα είναι ιδανικός 

χώρος για να γίνει ένα µεγάλο εµπορευµατικό λιµάνι. ∆ιότι δεν είναι η χωροθέτηση µόνο, είναι 
η δέσµευση του χώρου µέσα απ’  αυτή τη διαδικασία. Του εναντίον, θα έβλεπε κανείς ότι ένα 
αλιευτικό καταφύγιο ή µία µαρίνα στην περιοχή, δεύτερη, απαιτείται. Αυτό απαιτείται. Η πόλη 
αυτό θέλει, µία δεύτερη µαρίνα. Και να δώσει µια πρώτη ανάπτυξη στην περιοχή και να 
µπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σήµερα. Αυτή λοιπόν τη λύση µιας 
µαρίνας η οποία θα µπορεί να χρησιµοποιείται και ως αλιευτικό καταφύγιο υπό κάποιες 
προϋποθέσεις, µπορεί να είναι χωρισµένη σε δύο τµήµατα, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος 
και η σκέψη της ∆ηµοτικής αρχής. 

Θα ήθελα επίσης να συζητήσουµε, να πούµε δυο λόγια και για το υπάρχον πολεοδοµικό 
σχέδιο. Έξι χρόνια και προς τιµή σας γιατί έχει ελαχιστοποιηθεί αυτό τώρα τελευταία και το 
λέω µε µεγάλη χαρά, βρισκόµαστε σε µια διαρκή διαδικασία αναθεώρησης του υπάρχοντος 
γενικού σχεδίου. Αναθεώρηση όσον αφορά τις χρήσεις, αναθεώρηση όσον αφορά των 
πλειάδων εσωτερικούς χώρους, αναθεώρηση όσον αφορά τις στοές και στα πλαίσια της 
υπάρχουσας αναθεώρησης του γενικού πολεοδοµικού πιστεύω ότι αν όχι άµεσες πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις, µερικές χρήσεις µπορούν να προβλεφθούν. Είχαµε τροµερό πρόβληµα για τη 
χρήση κινηµατογράφου π.χ. και ξέρετε τι περάσαµε. Μπορούν να προβλεφθούν λοιπόν τώρα 
κάποιες χρήσεις σε κάποια υπάρχοντα ή αν απαιτούνται, µπορεί από τώρα να προβλεφθεί ότι 
στις στοές στη Ράχη και σαν σύνολο που παίρναµε διαρκείς αποφάσεις θα µπορεί το ισόγειο να 
µην είναι επαγγελµατικός χώρος θα µπορεί και το ισόγειο να έχει και χρήση κατοικίας κάτι που 
λίγο πολύ απαγορευότανε ή το αντίθετο, δεν θυµάµαι ένα από τα δύο. Θα µπορούσαµε να 
δούµε πιθανά κάποιες στοές που εκ των πραγµάτων φάνηκε ότι δεν µπορούσαν να 
λειτουργήσουν και δεν µπορούν να λειτουργήσουν, θα µπορούν τώρα να διορθωθούν και αν οι 
στοές ως κατασκευή µπορεί να είναι δύσκολο να λυθεί τώρα, οι χρήσεις όµως νοµίζω και οι 
δυνατότητες οικοδόµησης και οι χρήσεις στο ισόγειο και κατοικίας και καταστήµατος, 
µικροψιλικατζίδικο κτλ, νοµίζω ότι τώρα είναι εύκολο και πρέπει να το διορθώσουµε. Τώρα. 
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Οι δηµότες που µας ακούν θεωρούν ως πανάκεια την ένταξή τους στο σχέδιο. Θεωρούν ότι 
αυτό θα γίνει στα επόµενα 5 – 10 χρόνια. Θα ήθελα να πω ότι η πείρα έχει δείξει ότι ήδη από 
το παλιό πολεοδοµικό δεν έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες. Έχουν περάσει 20 χρόνια και ακόµα 
οι µελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το Ασπρόχωµα, η Μαντίνεια και η Βέργα ταλαιπωρούνται 
χρόνια, το Υπουργείο δεν έχει χρήµατα να χρηµατοδοτήσει τις µελέτες αυτές και στη συνέχεια 
και ο ∆ήµος θα κάνει τεράστια προσπάθεια κατά τις δηλώσεις του κ. ∆ηµάρχου να βρει τα 
χρήµατα για τις πράξεις εφαρµογής, κάπου που θα αργήσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν η έννοια 
της πολεοδόµησης και των αποφάσεων που παίρνουµε σήµερα για πολεοδόµηση σίγουρα τα 
επόµενα χρόνια θα ανατραπούν άρδην. Και να ανατραπούν άρδην µε ποία λογική; Ότι θα 
ισχύει η εκτός σχεδίου δόµησης, όλοι θα χτίσουν µε βάση τη λογική της εκτός σχεδίου 
δόµησης και το µόνο που κάνει το γενικό πολεοδοµικό είναι να καθορίσει χρήσεις. Είναι 
γεγονός ότι µε την ψήφιση του πολεοδοµικού κάποιες χρήσεις που απαγορεύονται δεν θα 
µπορούν, άσχετα εάν είναι εκτός σχεδίου η δόµηση, στη καινούργια κατάσταση να γίνουν. Από 
κει και ύστερα να µην τρέφετε, στους συνδηµότες απευθύνοµαι, φρούδες ελπίδες ότι επειδή 
µπήκε τώρα στο σχέδιο αυτό θα λυθεί αυτόµατα και στα επόµενα 20 χρόνια θα υπάρχουν 
δρόµοι, θα υπάρχουν υποδοµές, θα υπάρχει το οτιδήποτε. Είναι µια µακροχρόνια διαδικασία η 
οποία πιστεύω ότι σε µεγάλο βαθµό στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα καθοριστεί σε 10 – 15 
χρόνια από τις κατασκευές και από τις χρήσεις που θα έχουν γίνει τότε και θα υπάρξει µια νέα 
αναθεώρηση των απόψεων που υπάρχουν. Σήµερα λοιπόν καταθέτουµε µια πρώτη βούληση 
της ανάπτυξης της πόλης ξέροντας πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τελεσίδικη, αυτό το λέω για 
να µετριαστεί κάπως η αγωνία, αυτό το λέω ότι οφείλουµε να προστατεύσουµε τις περιοχές 
αυτές όποιες τελικά αρχίσουν µε δειλά – δειλά βήµατα να πολεοδοµούνται, µεγάλη αρτιότητα 
και χαµηλή δόµηση. ∆εν µπορώ να σκεφτώ στο κοµµάτι κάτω στην επέκταση της Κρήτης µια 
µεγάλη δόµηση. Θεωρώ µια πολύ µεγάλη αρτιότητα και χαµηλή δόµηση, εγώ σας είπα περίπου 
πως τα αισθάνοµαι αυτά, 1000 και 0,4 για να είµαστε κοντά και αυτή ακόµα είναι. . . Από κει 
και πέρα αρχίζουµε να µιλάµε για χαµηλή δόµηση. 

Και µια τελευταία παρατήρηση. Θα ήθελα στο βαθµό που είναι δυνατόν και πιθανότατα αφού η 
υλοποίηση κάποιων από των δεσµεύσεων, δεν ξέρω αφού ο ∆ήµος δεν θα έχει τη δυνατότητα 
δεσµεύσεων, κυρίως αθλητικών χώρων, να αποζηµιώσει στο άµεσο µέλλον, θα συνεχίσουν οι 
χώροι αυτοί να είναι αθλητικοί χώροι γι’  αυτό είπα να µειωθούν λίγο. Στο βαθµό λοιπόν αυτό, 
δεν ξέρω ποια είναι η δυνατότητα να βλέπαµε λίγο πράσινο κε Ντοκόπουλε, κε Καρανίκα 
σηµαδεµένο στο σχέδιο ακόµα. ∆εν µας αρκεί το πράσινο το οποίο προβλέπεται µέσα από. . . 
Προβλέπεται ένα πράσινο το οποίο θα προκύψει µέσα από την πολεοδόµηση. Πιθανά λίγο 
πράσινο, µια εκ των προτέρων δεσµευµένη περιοχή πρασίνου στην οποία ο ∆ήµος θα πρέπει 
να κάνει τα αδύνατα δυνατά να προφυλάξει, κάποιες περιοχές να είναι καλό και κατανοητό από 
τώρα να δεσµευτούν και προφανέστατα διότι κοιτώντας κανείς το χάρτη βλέπει ότι υπάρχουν 
τεράστια κοµµάτια που δεν το διαπιστώνει αυτό. 
Αυτά προς το παρών και ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Τσερώνης. 
 
Κε Πρόεδρε θα περίµενα στην εισήγηση του κ. Σπίνου να υπάρχει µια γενική 
αναφορά για το πώς βλέπει την πόλη έτσι όπως είναι η εισήγηση, όπως οδηγεί η 

εισήγηση και που οδηγούµεθα. Είναι αυτό ακριβώς που ζήτησε η κοπελίτσα που κάθισε 
προηγουµένως δίπλα εδώ και µας είπε θέλουµε την πόλη έτσι όπως την ξέρουµε τώρα. Όπως 
την ξέρουµε τώρα σηµαίνει ότι έχει αρκετούς χώρους πρασίνου παρά την τσιµεντοποίηση που 
έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν περιοχές µε πράσινο όπως είναι οι Γουλιµίδες, 
όπως είναι ανατολικά της Ακρίτας κλπ.  

Και σήµερα συζητάµε για επεκτάσεις του σχεδίου µε χρήση γενικής κατοικίας. Αναρωτιέται 
κανείς αν αυτό προκύπτει από κάποια ανάγκη. ∆ηλαδή εάν προκύπτει µέσα από κάποια 
οικιστική ανάγκη, οικιστική πίεση να µπουν περιοχές στο σχέδιο πόλης που θα µπορούµε να 
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κόβουµε οικόπεδα, να χτίζουµε σπίτια µικρά ή µεγάλα ή κάτι τέτοιο. Θα σας πω κάτι. Όταν 
πριν από µερικά χρόνια σε µια µελέτη της ∆ΕΥΑΚ όταν ήµουν πρόεδρος είδα ότι η Καλαµάτα 
τα επόµενα 20 χρόνια δεν θα ξεπεράσει τους 80.000 κατοίκους έµεινα έκπληκτος. Εγώ 
υπολόγιζα ότι θα γίνει 120.000 κατοίκους. Ε, αυτά τα χρόνια περάσανε σχεδόν και πράγµατι 
δεν ξεπέρασε τις 80.000 κατοίκους και εγώ είµαι σίγουρος ότι παρά τις προϋποθέσεις ότι η 
πόλη είναι σηµείο τοµής δύο οδικών αξόνων (βορρά – νότου και Ιόνιας οδού), ότι έχει λιµάνι 
που σύµφωνα µε το γενικό χωροταξικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η νοτιότερη πύλη 
της χώρας στη Μεσόγειο, ότι βρίσκεται σε τοµή δύο αξόνων, θαλάσσιων αξόνων όπως είναι το 
λιµάνι της Καλαµάτας, η Κρήτη και η Μεσόγειος – Ιταλία ή το λιµάνι της Καλαµάτας η Πάτρα 
και η Αδριατική. Παρά λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις που τίθενται, παρότι η πόλη µε τον 
καινούργιο δρόµο θα ενταχθεί ουσιαστικά στο ηµερήσιο σύστηµα µετακινήσεων από Αθήνα 
που σηµαίνει δηλαδή ότι οι Αθηναίοι θα τη βλέπουνε για µια πόλη όπως βλέπουν το Ναύπλιο 
σήµερα που πηγαίνουν για µια µέρα, µια Κυριακή πρωί και γυρίζουν Κυριακή απόγευµα. Παρά 
λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις ο πληθυσµός της Καλαµάτας το 2020 δεν θα είναι απάνω από 
80.000 κατοίκους. Και µια πόλη που αυτή τη στιγµή το πολεοδοµηµένο τµήµα της είναι 10.000 
στρέµµατα και κατοικείται από 60.000 – 70.000 κατοίκους θεωρείται ότι είναι µε µικρή 
πληθυσµιακή πυκνότητα. Αυτό ξέρετε δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα. Μπορεί να ακούγεται 
καλό ως ιδέα, δηλαδή ότι είναι όχι µεγάλη η πυκνότητα η πληθυσµιακή και έχουµε άπλα 
χώρου, από την άλλη µεριά όµως αυτού του είδους οι καταστάσεις παράγουν πολλές 
µετακινήσεις. Σήµερα η καινούργια αντίληψη µε δεδοµένο το πρόβληµα ότι όλες οι πόλεις 
έχουν κυκλοφοριακό πρόβληµα είναι ότι πρέπει τα οικιστικά σύνολα να έχουν µία κάποια 
πληθυσµιακή πυκνότητα, µία κρίσιµη µάζα. Η Καλαµάτα όπως είναι αυτή τη στιγµή είναι εκείνο 
που πολύ εύστοχα ο κ. Ζέκκος έχει πει, είναι µια πόλη που δεν µπορεί να ζήσει χωρίς την 
αστική συγκοινωνία γιατί είναι απλωµένη και έχει µικρή πληθυσµιακή πυκνότητα στην 
περιφέρειά της. Αλλά και δεν µπορεί να τη συντηρήσει κιόλας γι’  αυτό βλέπουµε να φυτοζωεί 
ουσιαστικά η αστική συγκοινωνία και να µη µπορεί να εξυπηρετήσει τον πληθυσµό της πόλης. 
Αν λοιπόν γράψουµε στο σχέδιο «γενική κατοικία» εδώ, εκεί, παραπέρα και παρακάτω, τότε 
την απλώνουµε ποιο πολύ την πόλη χωρίς να έχουµε τον απαραίτητο πληθυσµό και τα 
προβλήµατα τα κυκλοφοριακά θα είναι διαρκεί και άλυτα. 

Αυτό ως γενική αναφορά. 

Και θα περάσω τώρα στις παρατηρήσεις της εισήγησης του κ. Σπίνου, της δηµοτικής αρχής, οι 
οποίες τροποποιήθηκαν και την τελευταία στιγµή και σε βαθµό που  να µην µπορέσουµε να τις 
παρακολουθήσουµε κιόλας. Αλλά µε βάση κι αυτά που θυµάµαι, τοποθετούµαι κατά 
παράγραφο. 

Χώρος Πανεπιστηµίου. Πολύ σωστά ζητάµε να εξαιρεθεί αυτή η περιοχή των 210 στρεµµάτων 
αν θυµάµαι καλά, να µη δεσµευθεί για µελλοντική επέκταση του Πανεπιστηµίου, θεωρούµε ότι 
υπάρχουν οι υποδοµές αυτές, ειδικά τώρα που γίνανε και τα καινούργια κτήρια του ΤΕΙ και 
µπορούν να αξιοποιηθούν κι αυτά και δεν εκτιµούµαι ότι θα παραστεί ανάγκη για κάτι, για 
επέκταση δηλαδή του Πανεπιστηµίου. Εγώ δεν συµφωνώ ότι πρέπει να γίνει γενική κατοικία 
στην περιοχή εκεί παρά µονάχα ένα µικρό τµήµα ίσως για να καλύψει ανάγκες κατοίκων που 
έχουν διατυπώσει το αίτηµα. 

Πάµε στις περιαστικές περιοχές. Συµφωνώ απολύτως ότι πρέπει να παραµείνει η αρτιότητα στα 
4 στρέµµατα. Με το προεδρικό διάταγµα του ’85 η δόµηση δηλαδή στα 200 µέτρα και µε τους 
περιορισµούς που έχουν τεθεί, να είναι το πρόσωπο 25 µέτρα τουλάχιστον και σε 
αναγνωρισµένη κοινοτική οδό. 

Πάµε στην περιοχή Γουλιµίδες. Συµφωνώ ότι πρέπει βόρεια του άξονα της νέας εισόδου όπως 
είναι διαµορφωµένη η κατάσταση σε µία ζώνη βάθους περίπου 80 µέτρων, δηλαδή από τη νέα 
είσοδο και βόρεια µέχρι την πρώτη παράλληλο που περνάει βόρεια από το κατάστηµα LIDL, να 
αναπτυχθούν αυτές οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που λέτε. Και εδώ µε την ευκαιρία θα 
ήθελα να πω το εξής: Αν θα δει κανείς το χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
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αναφέρει ότι στην οικιστική επιρροή, στην οικιστική επίδραση της πόλης της Καλαµάτας, είναι 
το Ασπρόχωµα, η Θουρία, ο ∆ήµος Θουρίας, ο ∆ήµος Αρφαρών, η Μικροµάνη και στον 
ενδιάµεσο χώρο προβλέπει ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων όπως ακριβώς έτσι έχει 
γίνει µε το PRACTIKER δηλαδή. Θέλω να πω µε λίγα λόγια ότι πολλές απ’  αυτές τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες που οι µελετητές προτείνουν για κάποιες περιοχές εντός της 
πόλης της Καλαµάτας, πολλές απ’  αυτές µπορούν να πάνε σε εκείνη την περιοχή. Και ειδικά τα 
πολυκαταστήµατα που είναι ένα δικαιολογηµένο αίτηµα, ένα ορθό αίτηµα και του 
Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. 

Παραµένω στις Γουλιµίδες και περνάω στο κοµµάτι που είναι νότια της νέας εισόδου. Η 
κατάσταση είναι διαµορφωµένη σε βάθος 50 – 100 µέτρων και έτσι θα παραµείνει. ∆ηλαδή 
συµφωνώ µε την εισήγηση ότι µέχρι 100 µέτρα µπορεί να αναπτύσσονται αυτές οι 
δραστηριότητες µε αντιπροσωπείες, εκθέσεις και µε άλλες εµπορικές δραστηριότητες. Όσον 
αφορά όµως το νότιο κοµµάτι αυτής της ζώνης δεν θεωρώ ότι πρέπει οι χρήσεις ΕΠΧ δυτικά 
της Αρτέµιδος και νότια της ζώνης που προαναφέραµε πρέπει να είναι όπως το έλεγε και η 
αρχική εισήγηση µε εξαίρεση βέβαια τις δραστηριότητες ΕΠΧ, γενική κατοικία µε ήπιους όρους. 
Εγώ θα γίνω συγκεκριµένος αν και δεν είναι της παρούσης στιγµής αλλά είναι της 
πολεοδοµικής µελέτης υπόθεση να προσδιορίσει τους ήπιους όρους, να σας πω την άποψή µου 
έστω και αν µπορεί να στενοχωρήσω κάποιους από τους ιδιοκτήτες της περιοχής αυτής. Όταν 
λέµε ήπιους όρους, και θα το τεκµηριώσω και οικονοµικά κιόλας, όταν λέµε ήπιους όρους εγώ 
θα έβλεπα η αρτιότητα να είναι στα 1000 µέτρα όχι στα 900 για παράδειγµα, στα 1000 µέτρα 
τουλάχιστον και µε ένα συντελεστή δόµησης 0,2, δηλαδή εκεί που µπορείς σήµερα και χτίζεις 
στα 4 στρέµµατα 200 µέτρα κατοικία, να µπορείς να χτίζεις. . . 

 
Είναι λογική αυτή που . . . 

 
Μη διακόπτετε! 
 
Με συγχωρείτε, εσείς είστε ο µορφωµένος; 
 
Μη διακόπτετε! Όχι διάλογο! 
 
Σας λείπει η παιδεία όµως. Σας λείπει η παιδεία γιατί δεν µε αφήνετε να 
ολοκληρώσω. 
 
Μη διακόπτετε! 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Σας λείπει η παιδεία γιατί δεν µε αφήσατε να ολοκληρώσω. 
 
Μη διακόπτετε, θα βγείτε εκτός αιθούσης. Μη διακόπτετε! Συνεχίστε κε 
Τσερώνη. 
 
Λοιπόν, σας λέω ότι η σκέψη η δική µου είναι ότι µια αρτιότητα έτσι για ήπια 
δόµηση θα µπορούσε να είναι στα 1000 µέτρα µε ένα συντελεστή 0,2 που 

σηµαίνει ότι στο 1 στρέµµα θα µπορεί να χτίζει 200 µέτρα, µε µία κάλυψη όχι µεγαλύτερη από 
10% ούτως ώστε να γίνεται διώροφο, 100 και 100 τ.µ. και όχι 200 µέτρα ισόγειο γιατί µε αυτό 
τον τρόπο αποστερούµε την περιοχή από το βασικό της χαρακτήρα που ήτανε εκείνος που 
ξέρουµε όλοι εµείς που έχουµε γεννηθεί σ’  αυτή την πόλη και γνωρίζουµε όλες τις οικογένειες 
που µένουνε σ’  αυτή την περιοχή νότια στις σιδηροδροµικές γραµµές. Παραγωγοί ήτανε και 
φέρνανε την παραγωγή τους στην αγορά. Σήµερα οι συνθήκες. . . 
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Χρόνια πριν. 
 
Μη διακόπτετε! Κύριε είναι η τρίτη φορά, την τέταρτη θα βγείτε έξω! Μη 
διακόπτετε! ∆εν σας διέκοψε κανείς εσάς όταν µιλήσατε! Συνεχίστε. 
 
Σήµερα, οι κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει, η παραγωγή αυτή δεν αποδίδει 
οικονοµικά και βέβαια πολύ ορθά τα παιδιά τους δεν ακολουθήσανε τον ίδιο 

δρόµο. Θεωρώ όµως ότι η πρόταση που έκανα για την κατάτµηση παρότι δεν είναι της 
παρούσης στιγµής, εξασφαλίζει σε όλους αυτούς το 1 στρέµµα να το πουλάνε 200.000. Πόσο 
κάνει το 1 στρέµµα αυτή τη στιγµή; Ας µας πει ο κύριος τώρα! Να µας πει πόσο κάνει!  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει).  

 
∆εν κάνει 200.000; 
 
Κε Τσερώνη! Όχι, µην κάνετε διάλογο, βοηθήστε τη διαδικασία! 
 
Εάν αυτό δεν τους εξυπηρετεί οικονοµικά, έχω να πω κε Πρόεδρε ότι το 
άθροισµα των µικροσυµφερόντων δεν σηµαίνει ότι συµβαδίζει και µε το 

συµφέρον της πόλης. Εάν θέλουν να κόψουν οικόπεδα των 400 τ.µ. σηµαίνει ότι µιλάµε 
διαφορετική γλώσσα. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ησυχία! Συνεχίστε κε Τσερώνη! 
 
Κακώς έγινε εκεί! 
 
Μαντάµ δεν έχετε το λόγο! Συνεχίστε κε Τσερώνη! 

 
Πετάξτε τον έξω, σας παρακαλώ πολύ, θα µας πείτε τι θα πούµε, ο καθένας 
έχει τις απόψεις του! 

 
Κε Λιανέ! Καθίστε κάτω κε Μπάκα. Κε Μπάκα! 

 
Γιατί τον ανέχεσαι; 
 

Κε Μπάκα είναι δικιά µου δουλειά. Κε Λιανέ, εκτός αιθούσης σας παρακαλώ! Σας 
ειδοποίησα προηγουµένως. Τρεις φορές! ∆εν σέβεστε; Σας παρακαλώ! Εκτός 

αιθούσης! Τελείωσε! 
 
Να περάσει τώρα ο κύριος έξω! 
 

Σας παρακαλώ κε Λιανέ αποχωρείστε από την αίθουσα! Να συνεχισθεί η 
διαδικασία! Σας παρακαλώ! 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Σας έδωσα το λόγο να την πείτε εκεί!  
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
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Ζητείστε συγνώµη. 
Έτσι. Συνεχίστε κε Τσερώνη. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Σας παρακαλώ πολύ! Σας ζήτησε συγνώµη κε Τσερώνη. 

 
Να ανακαλέσει τους χαρακτηρισµούς! 
 

Με το συγνώµη είναι περιττή. ∆εν γράφονται στα πρακτικά Γιάννη! Συνεχίστε! 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Γιάννη βοήθα τη διαδικασία. Κε Τσερώνη συνεχίστε! 
 
Κε Πρόεδρε επανέρχοµαι και τονίζω ότι το άθροισµα των µικροσυµφερόντων δεν 
είναι κατ’  ανάγκη και συµφέρον της πόλης. Αν ο κύριος ή ο οποιοσδήποτε κύριος 

δεν ικανοποιείται µε την πρόταση του τετραπλασιασµού της αξίας της περιουσίας του, εγώ έχω 
να πω απλώς ότι κανένα χτήµα δεν έχω που να έχει πάρει αξία. Ας κάνουν τον σταυρό τους 
τέλος πάντων, και αυτοί στη νέα είσοδο έτσι φωνάζανε και γίνανε όλοι πλούσιοι. 

Η πρότασή µου εν πάση περιπτώσει είναι να είναι γενικής κατοικίας ήπιας δόµησης όπως είπα 
προηγουµένως και από κει και πέρα οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες µπορεί να αναπτυχθούν 
νότια του βιοτεχνικού πάρκου για το οποίο έχω την  πρόταση πέραν αυτού του υπάρχοντος να 
γίνει και ένα στην ανατολική περιοχή της πόλης εκεί που προβλέπονται κάπου εκεί γενικές 
κατοικίες, τέλος πάντων σε κάποιο σηµείο στα Γιαννιτσάνικα. Είναι  σκόπιµο να αναπτυχθεί ένα 
βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή εκείνη γιατί είναι δύσκολο για µια δουλειά να σηκώνεται ο 
κάτοικος της περιοχής των Γιαννιτσανίκων και να πηγαίνει στο σηµερινό βιοτεχνικό πάρκο. 
Είπαµε ότι θέλουµε µία πόλη µικρών αποστάσεων που να περπατιέται, να µπορούµε να την 
περπατάµε και όχι να χρησιµοποιούµε κατ’ ανάγκη το Ι.Χ. αυτοκίνητο που προκαλεί 
κυκλοφοριακή επιβάρυνση. ∆υστυχώς η χωροθέτηση, η διάταξη και η χωροθέτηση πολλών 
δηµόσιων υπηρεσιών µεγάλης επισκεψιµότητας σήµερα έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να µας 
αναγκάζει να παίρνουµε το Ι.Χ. Έτσι πήγε και η εφορία σε µία περιοχή που συνωθούνται 
καθηµερινά τόσος κόσµος, πάνω από 1.000 επισκέψεις. Έτσι πήγε η αστυνοµία εκεί που πήγε. 
Και έχω πει και άλλη φορά σ’  αυτή την αίθουσα ότι καλό θα ήτανε µε πρόταση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου οι επιχειρήσεις, οι οργανισµοί µεγάλης επισκεψιµότητας να έχουν παράρτηµα µες 
στο κέντρο, να πηγαίνει να πληρώνει ο άλλος τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ για παράδειγµα µες 
στο κέντρο.  

Συνεχίζοντας πάω στην παράγραφο ∆ για τη δυτική παραλία, Μπουρνιά. Συµφωνούµε µε την 
πρόταση για ανάπτυξη τουριστικής ζώνης µετά από πολεοδόµηση η οποία θα γίνει από το 
∆ήµο ή από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ώστε να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ελεύθερης πρόσβασης προς 
τη θάλασσα. Για τις οικιστικές επεκτάσεις θεωρώ ότι πρέπει µε µεγάλη φειδώ να κινηθούµε 
όσο αφορά την ένταξη περιοχών για γενική κατοικία. Ήδη µε τις εντάξεις αυτές στο 
Ασπρόχωµα, στη Μικρά Μαντίνεια και στη Βέργα νοµίζω ότι προκύπτουν και µε τις άλλες που 
υπολείπονται δυτικά της Αρτέµιδος πάνω από τη ∆ΕΗ, πίσω από τη ∆ΕΗ κλπ. Νοµίζω ότι 
υπάρχουν αρκετά οικόπεδα για να ικανοποιήσουν τις οικιστικές απαιτήσεις των δηµοτών µας 
που όπως είπα και προηγουµένως δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τις 80.000 το 2020. 

Για το λιµάνι θα ήθελα να πω το εξής, για το ενδεχόµενο κατασκευής εµπορικού λιµένα. 
Σύµφωνα µε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισµό η Καλαµάτα προορίζεται ως πόλη 
θαλάσσιου τουρισµού, ως κέντρο µάλλον θαλάσσιου τουρισµού µε µία ακτίνα επιρροής στη 
νότια Πελοπόννησο. Είναι µαζί µε άλλα 10 κέντρα στην Ελλάδα που αν θα δει κανείς το όνοµά 
τους, η Κως κλπ είναι µάλλον νησιά, περιοχές µε πολύ µεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Νοµίζω  
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ότι αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο για την πόλη και πρέπει να ληφθεί µέριµνα ούτως ώστε να 
υπάρχουν οι υποδοµές για να αναπτυχθεί αυτό το είδος του τουρισµού, του θαλάσσιου 
τουρισµού. Έτσι λοιπόν έχω την εντύπωση ότι στην περιοχή που θα γίνει η ζώνη τουριστικής 
ανάπτυξης καλό θα είναι να σκεπτόµαστε για µαρίνα παρά για εµπορικό λιµάνι. 

Αυτά τα λίγα κύριε Πρόεδρε ολοκλήρωσα και θέλω κλείνοντας να πω ότι η περιπέτεια των 
κατοίκων της περιοχής Παναγιώταρου πρέπει να λήξει και σ’  αυτό πρέπει να βοηθήσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε ότι µέσα διαθέτει, µε ότι αποφάσεις χρειάζεται να ληφθούν και µε ότι 
παρεµβάσεις πρέπει να κάνει προσωπικά ο κ. ∆ήµαρχος. Ξέρω δηλαδή σπίτια που έχουν γίνει 
από το 1980. Υπήρχαν εκεί σπίτια, είχαν γίνει κατοικίες. Και ερχόµαστε τώρα µετά από 28 
χρόνια να έχουµε αυτούς τους ανθρώπους σε οµηρία της πολιτείας. Από αδιαφορία; Από 
δυσκαµψία γραφειοκρατική; Θεωρώ λοιπόν ότι ο ∆ήµος πρέπει µε κάθε τρόπο να δώσει µια 
λύση σ’  αυτό το πρόβληµα. Έστω και µε προσωπική παρέµβαση του ∆ηµάρχου στις αρµόδιες 
αρχές και στα αρµόδια υπουργεία. 

 
Επί της διαδικασίας. 
Κε Πρόεδρε νωρίτερα µε παρέµβασή µου ζήτησα να δοθεί ο λόγος σε όποιον 

δηµότη και να αναπτύξει όχι µόνον ερωτήµατα, και παρατηρήσεις, επισηµάνσεις και οτιδήποτε. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ναός της δηµοκρατίας, της τοπικής δηµοκρατίας. 

 
Όπως και εγέννετο. 

 
Ακούστε µε. Ελπίζω ότι έχουµε το ίδιο δικαίωµα και εµείς ως δηµοτικοί 
σύµβουλοι. Ο καθένας αναπτύσσει τις απόψεις του και γι’ αυτές κρίνεται. Και 

άλλοι συµφωνούν και άλλοι διαφωνούν. Αλλά αναπτύσσονται απόψεις. Και παρακαλώ πολύ να 
προστατεύετε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Το κάνω µε τον καλλίτερο τρόπο, το βλέπετε. 

 
Ου και αλίµονο αν χρειάζεται να αυτοπροστατευόµαστε. 
 

Το βλέπετε ότι το κάνω.  
 
Ειδικά από µορφωµένους. 
 
Αντέδρασα αµέσως. Όχι, όχι, µην κάνετε διάλογο. Αντέδρασα αµέσως. Το είδατε. 
Το είδατε ότι αντέδρασε αµέσως. Πάραυτα. Κε Κοσµόπουλε. 

 
∆ύο λεπτά να διευκρινίσω κάτι που δεν είπα προηγουµένως. 
 

Πολύ σύντοµα όµως διότι αφαιρώ το λόγο από τον κ. Αλευρά. 
 
Ναι. ∆εν συµφωνούµε µε την ένταξη του τµήµατος βόρεια της Λακωνικής. 
Είναι ένα κοµµάτι τεράστιο. Λίγο – πολύ κοιτώντας τον χάρτη και αν 

υποθέσω ότι αυτό περιλαµβάνει, φτάνει ως την Παναγίτσα όπως αναφέρεται και περιλαµβάνει 
το κοµµάτι στον πιθανόν δρόµο που θα έρχεται και θα κλείσει στο κοµµάτι που πάει προς τη 
Μάνη, είναι ένα κοµµάτι τεράστιο περίπου όσο το σύνολο των άλλων επεκτάσεων του γενικού 
πολεοδοµικού. Στο σχέδιο µέσα, έτσι, όχι των περιµετρικών. Ένα τεράστιο κοµµάτι. Και εάν για 
το υπόλοιπο κοµµάτι όπως είπα προηγουµένως θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια οι υπόλοιπες 
επεκτάσεις να ενταχθούν τελικά, να πολεοδοµηθούν κανονικά, αντιλαµβάνεστε τι πρέπει να 
γίνει σ’  αυτό, σε ένα χώρο µάλιστα που η πολεοδόµησή του ή η υλοποίηση της πολεοδόµησής 
του λόγω του αναγλύφου της περιοχής σηµαίνει ένα τεράστιο κόστος. Ας το αφήσουµε αυτό 
απέξω για τον πολεοδόµο του µέλλοντος. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :34/2008                                 Πέµπτη 04 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  576/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  38 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Αλευράς έχει το λόγο. 
 

Κε Πρόεδρε ευχαριστώ. Έχουν ακουστεί ενδιαφέροντα πράγµατα, έχουν υπάρξει 
εισηγήσεις από τον καθ’  ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος θα πρέπει να τονίσω 

ότι παρήλλαξε επιτρεπτός ή ανεπιτρέπτως θα κριθεί, την εισήγηση που µελετήσαµε όλοι ως 
περιεχόµενο βάσης για τη συζήτησή µας. Γι’ αυτό είπα επιτρεπτός ή ανεπιτρέπτως κε Σπίνο. 
Βέβαια θα πρέπει να τονίσω ότι σήµερα η συζήτηση αυτή για το γενικό πολεοδοµικό της πόλης 
είναι µια κοµβική συζήτηση, δεν είναι πανάκεια, δεν τελειώνει το θέµα εδώ, µπαίνουν γενικές 
κατευθύνσεις σµιλεύοντας την Καλαµάτα του αύριο, µια Καλαµάτα που περιγράφεται στην 
σκέψη όλων και εκφράζεται. Ο φίλος Ντίνος Τσερώνης µε τη συγκροτηµένη τοποθέτησή του 
ηττοπαθώς προσέγγισε τουλάχιστον πληθυσµιακά την πόλη λέγοντας ότι και το 2020 θα είναι 
έτσι. ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα, η Καλαµάτα και η Μεσσηνία, για την Καλαµάτα που µιλάµε 
νοµίζω ότι στον άµεσο χρονικό ορίζοντα ή µάλλον στο άµεσο µέλλον θα τύχει να απολαµβάνει 
µίας επισκεψιµότητας µεγάλης, ορατής, συγκεκριµένης επειδή ολοκληρώνονται σε 2 χρόνια 
τουλάχιστον µε τις τελευταίες υπουργικές δεσµεύσεις οι εθνικές αρτηρίες και συντελείται στα 
όρια του νοµού µας µια µεγάλη τουριστική επένδυση. Η πρωτεύουσα του νοµού, αφήνω τα 
πλεονεκτήµατά της τα συγκριτικά, περιβαλλοντικά και άλλα από τον συγκερασµό αυτών των 
παραγόντων, ως πρωτεύουσα έχει ιδιαιτέρως να ωφεληθεί. Εποµένως θα πρέπει φτιάχνοντας 
και οριοθετώντας αυτή την πόλη που θα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά για να 
εξυπηρετεί και να τέρπει τους πολίτες και τους επισκέπτες, θα πρέπει να είναι πολύ 
συγκεκριµένη. Και για να είναι πολύ συγκεκριµένη θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει και να 
κανοναρχεί το ευλόγως αναπτυσσόµενο ιδιωτικό συµφέρον το οποίο ασφαλώς θα πρέπει να 
οριοθετείται και να υποτάσσεται στο ευρύτερο το δηµόσιο το συµφέρον της πόλης. Ξέρετε; 
∆εν είναι σε µια συζήτηση εύκολο να εξευρεθεί αυτή η ισορροπία και αυτή η υπόσταση των 
δύο θεµιτών επιδιώξεων που ασφαλώς η µία είναι υπέρτερη διότι είναι γενική, διότι είναι η 
δηµόσια. Αυτό λοιπόν το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο προσωπικά από µένα εκλαµβάνεται και 
ερµηνεύεται ακριβώς ως ένα όχι εργαλείο, ως ένας ιµάντας µετάβασης σε εκείνο που θέλουµε 
να εξασφαλίσουµε. Οι πτυχές του τις οποίες τις διαµόρφωσε και τις όρισε µία διαβούλευση 
µηνών µε την παρουσία και µε το πλαίσιο και µε την εργασία την επιστηµονική της µελετητικής 
οµάδας διανθισµένη από τις τοποθετήσεις των συµπολιτών µας στα πλαίσια της διαβούλευσης 
έρχεται εδώ σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εµπλουτισθεί και από τη συγκροτηµένη, από 
τη θεσµική συνεισφορά όλων των πτερύγων αλλά και όλων των προσώπων και των 
συναδέλφων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπενθυµίζω και πάλι στις συνειδήσεις µας ότι δεν 
µιλάµε ούτε για πανάκεια αλλά και για ούτε απολύτως τελεσίδικες ή αµετάκλητες καταστάσεις. 
Η ίδια η ζωή δηµιουργεί και αναδεικνύει προτεραιότητες, δεδοµένα καινούργια τα οποία 
αξιολογούνται και τα οποία κάθε φορά δηµιουργούν στόχους και πρωτάγµατα. Αυτά σαν µία 
γενική πολιτική παρατήρηση και τοποθέτηση. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συµπολίτες έχει το γενικό πολεοδοµικό ως εισφέρεται συγκεκριµένες 
ενότητες, συγκεκριµένους άξονες µε βάση τους οποίους κυρίως διεξάγεται η συζήτηση. Ένας 
απ’  αυτούς µιας και ο Ντίνος µ’  αυτό έκλεισε, είναι µια συζήτηση που έχει να κάνει µε τον 
χαρακτήρα του λιµανιού της Καλαµάτας. Η Καλαµάτα είναι µια παράλια πόλη, πολλοί στο 
µυαλό τους καλοπροαίρετα εντάσσουν και θεωρούν τον υπάρχοντα λιµένα µε µία βέβαια 
εκσυγχρονιστική παρέµβαση ως ένα εργαλείο ανάπτυξης και εκεί ασκείται µία γενικότερη 
φιλοσοφία και συζήτηση για το αν πρέπει ο χαρακτήρας του λιµανιού να εξωραϊστεί και να 
αναβαθµισθεί, αν πρέπει να υπάρξει και να κατασκευασθεί καινούργιο λιµάνι και αν πρέπει να 
δοθεί άλλος χαρακτήρας απ’ αυτόν που σήµερα υπάρχει. Έχω την αίσθηση αγαπητοί 
συνάδελφοι ότι οι λιµένες της χώρας µας κυρίως αναφέρονται και στοχεύουν προς την Ευρώπη 
όχι προς την Αφρική για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος. Γι’  αυτό λοιπόν θα δείτε 
στους λιµένες εκείνους που γίνεται εθνική επένδυση είναι το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, το 
νοτιότερο δε το λιµάνι της Πάτρας. Εποµένως και το εθνικό χωροταξικό στην αρχική του 
τουλάχιστον µορφή πριν προκάνουν και γίνουν παρεµβάσεις παραγόντων του νοµού 
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εξυπηρετώντας κατά την εκτίµησή τους το συµφέρον, είχε τον περιφερειακό χαρακτήρα το 
λιµάνι της Καλαµάτας και µε το εθνικό χωροταξικό σχέδιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Πρέπει να αλλάξει, 
µπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας αυτός του λιµανιού; Η προσωπική µου άποψη, η θέση µας ως 
παράταξη είναι κατηγορηµατικά όχι διότι εκτρέπει την πόλη από τον αρµόζοντα προορισµό 
της. ∆εν µπορεί εκ των πραγµάτων να συµβεί κάτι διαφορετικό διότι να υπάρχει λιµένας και 
λιµάνι µε αυτόν τον χαρακτήρα εκείνο που κυρίως χρειάζεται είναι η χερσαία ζώνη. Που 
υπάρχει εδώ στην εδαφική πραγµατικότητα της παραλίας αυτού του είδους η προϋπόθεση; 
∆εν υπάρχει. Τι πρέπει να είναι στο µυαλό µας. Να υπάρξει ένας εκσυγχρονισµός του 
υπάρχοντα µε αυτού του χαρακτήρα την κίνηση; Ασφαλώς ναι. Εµένα η θέση µου αγαπητοί 
συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες είναι ότι η πόλη αυτό θα πρέπει να κάνει, το υπάρχον 
στον επιτρεπόµενο εκσυγχρονισµό του και χωρίς να αναζητά σώνει και καλά άλλου είδους 
λιµάνι δυτικότερα του υπάρχοντος κλπ.  

Άκουσα από κάποιον συνάδελφο, δεν τον θυµούµαι, ίσως ήταν ο κ. Κοσµόπουλος ή ο κ. 
Τσερώνης, εγώ θεωρώ αναγκαιότητα για την πόλη να υπάρξει παρέµβαση στη µαρίνα 
Καλαµάτας. ∆ιεύρυνσή της, ανάπτυξή της περαιτέρω. Η υπάρχουσα και είναι ένα θα έλεγα 
σηµαντικό εργαλείο που δίνει δυνατότητα µέσω του ελλιµενισµού των σκαφών να 
επισκέπτονται την Καλαµάτα και να ξοδεύουν χρήµατα και άρα να αυξάνουν το εισόδηµα της 
πόλης, όµως δεν επαρκεί, υπάρχει πληρότητα και υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και 
αναβάθµισης της µαρίνας. Αυτό θεωρώ, νοµίζω ειπώθηκε και από την παρέµβαση κάποιου 
συναδέλφου, νοµίζω ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, δεν θα πρέπει να µας διαφύγει της 
προσοχής, και νοµίζω ότι και η οµάδα των µελετητών θα πρέπει στο σηµείο αυτό να εγκύψει 
και να µας δώσει µέσα από την επιστηµονική προσέγγιση και την αλήθεια της πρότασης και 
την αναγκαιότητα του να υπάρξει αυτού του είδους η παρέµβαση. Επιµένω σ’  αυτό, είναι 
πολύ χαρακτηριστικό, έχω στο νου µου έτσι τον προορισµό της πόλης που δεν είναι του 
παρόντος, έχει συγκροτηθεί όχι από το µακρινό παρελθόν και είναι αυτός που τους ταιριάζει, 
είναι αυτός που θα εξασφαλίσει και θα συντηρήσει την επισκεψιµότητα που πριν ανέλυα και 
που σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει µε διάφορες χρήσεις και παρεµβάσεις να συγχέεται 
αυτού του είδους η κατεύθυνση, αυτού του είδους ο βηµατισµός της πόλης. 

Αγαπητοί συνάδελφοι για το πανεπιστήµιο. Το πανεπιστήµιο ως πραγµατικότητα νοµίζω ότι 
δίνει πόντους στο µπόι της Καλαµάτας και δεν το ξεχωρίζω πανεπιστήµιο και ΤΕΙ, µιλάω πριν 
µπω στην ενότητα αυτή σε σχέση µε τον χώρο και την αξίωση των στρεµµάτων. Μέληµα και 
φροντίδα της ∆ηµοτικής αρχής, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των πολιτών είναι ότι 
πραγµατικά αυτού του είδους τα ιδρύµατα θα πρέπει να πολιτικές, µε παρεµβάσεις, µε 
συγκεκριµένες πράξεις να εξασφαλίζουν και τη βιωσιµότητα και τη λειτουργία και την 
ανάπτυξή τους. Θεωρώ όµως ότι και καλώς η εισήγηση λέει ότι η πρόβλεψη για το 
πανεπιστήµιο και για τη λειτουργία του και εν πάση περιπτώσει τον άµεσο χρονικό ορίζοντα 
των 5 – 10 ετών δεν αξιώνει και δεν επιβάλει στην πόλη να σκεφτεί δέσµευση ενός 
συγκεκριµένου χώρου εκατοντάδων στρεµµάτων γι’ αυτό. Νοµίζω δεν χρειάζεται και δικαίως η 
εισήγηση έτσι το αντιµετωπίζει. Εκείνο που έχει σηµασία να πούµε το εξής και πρέπει επ’  
ευκαιρία συζητήσεως να το θίξουµε αυτό το ζήτηµα. Νοµίζω ότι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει 
γίνει συζήτηση, ίσως και απόφαση κε Πρόεδρε δεν θυµούµαι, περί της παραχωρήσεως στο 
πανεπιστήµιο του γειτνιάζοντος γηπέδου ποδοσφαίρου προκειµένου να µην ασφυκτιά ο χώρος 
του πανεπιστηµίου από το υπάρχον µαθησιακό και εκπαιδευτικό προσωπικό και να είναι 
ανετότερη η ζωή τους. Νοµίζω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στάθηκε θετικά, απλά οι κάτοικοι της 
περιοχής να µην εισπράξουν την µειονεξία αυτή της στέρησης αυτού του χώρου και κατ’  
επέκταση αυτού του αγαθού της εκτόνωσης και της αθλοπαιδείας και των παιχνιδιών αλλά 
ακόµα και της αίσθησης και της εικόνας που ο συγκεκριµένος χώρος προσδίδει. Θα πρέπει αυτό 
παραχωρούµενο το γήπεδο στο πανεπιστήµιο οι κάτοικοι να εξασφαλίσουν άλλο χώρο αλλού. 
Και κε Πρόεδρε θέλω εδώ να επισηµάνω ότι αυτός ο χώρος και νοµίζω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
δεν είµαι σε θέση να θυµηθώ αν οµοφώνως ή κατά πλειοψηφία το απεφάσισε καταρχάς να 
συµβεί, προς Θεού ο υπό παραχώρηση, ο παραχωρηθισόµενος χώρος αυτός στο πανεπιστήµιο 
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του γηπέδου να µην κατακλειστεί από το σύστηµα τσιµέντου. Γίνεται για να εξασφαλίζει την 
ευρυχωρία του υπάρχοντος ακριβώς διότι κάτι τέτοιο ως φήµη διαχέεται. Παραχωρείται για την 
εξασφάλιση της ευρυχωρίας της κίνησης και της άνεσης όχι για χτίσιµο και τσιµέντο σ’ αυτό το 
χώρο. Έχει συζητηθεί η παραχώρησή του και η ανταλλαγή του. Αυτό.  

Θέλω επίσης κε Πρόεδρε να πω για το αθλητικό. Πιάνω τα ζητήµατα εκείνα που οι εισηγήσεις 
των συναδέλφων και οι παρεµβάσεις δεν έχουν θίξει και θα τελειώσω µε εκείνα που κατά 
κόρον απασχολούν και την οµήγυρη των συµπολιτών µας αλλά και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Λοιπόν, αθλητικό κέντρο Καλαµάτας. Εγώ νοµίζω ότι θα πρέπει εδώ να είµαστε γενναιόδωροι 
και θα πρέπει σ’  αυτή την εκδοχή και σ’  αυτή την προοπτική της δηµιουργίας σύγχρονων 
αθλητικών εγκαταστάσεων που µπορούν να αποτελέσουν και να δηµιουργήσουν στην 
Καλαµάτα µία θα έλεγα πραγµατικότητα επισκεψιµότητας που δεν την έχουν άλλες πόλεις της 
χώρας µπορεί να υπάρξει και να διευρυνθεί ο αθλητοτουρισµός λόγω των ειδικών 
πλεονεκτηµάτων της φύσης και του κλίµατος της πόλης. Για να υπάρξει όµως αυτό και για να 
έρχονται εδώ να επιτελούν και να εκτελούν προετοιµασία οµάδες και αθλητές βεληνεκούς, θα 
πρέπει η πόλη να παρέχει εγκαταστάσεις αθλητικές αξιοπρέπειας τουλάχιστον και από άποψη 
ποιότητας και από άποψη χώρων. ∆εν το έχουµε αυτό. Εποµένως θέλω να διαφωνήσω µε την 
άποψη του Βασίλη που είπε ότι 200 στρέµµατα νοµίζω φτάνουν. ∆εν φτάνουν καθόλου. 
Παραπάνω στρέµµατα να παραχωρηθούν. Και εγώ θα έβλεπα αγαπητοί συνάδελφοι ακριβώς 
εκεί τη δηµιουργία ενός συνολικού αθλητικού κέντρου της πόλης, ακόµα και την µετακίνηση 
του υπάρχοντος δηµοτικού σταδίου. Και θέλω κε Πρόεδρε χάριν της συζητήσεως και χωρίς 
ιδιαίτερη επεξεργασία να πω το εξής. Μεταφερόµενο το δηµοτικό στάδιο της πόλης σε εκείνη 
την περιοχή, αυτός ο χώρος, η έκτασή του µπορεί να αποτελέσει µίας πρώτης τάξεως τράπεζα 
γης για κείνους τους συµπολίτες µας που έχουν δεσµευµένα οικόπεδα και που ο ∆ήµος ψάχνει 
και αναγνωρίζει και συναισθάνεται την ευθύνη του ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει αυτή η 
αντιπαροχή κάποτε να επισυµβεί. 

Θέλω κε Πρόεδρε να τελειώσω µε την εξής αναφορά µου. Σας είπα και πριν ότι είναι έκδηλο 
και κατανοητό το εντόνως διατυπούµενο ιδιωτικό συµφέρον. Το κατανοώ εγώ και το 
αντιλαµβάνοµαι και το συµµερίζοµαι. Αυτό όµως σας είπα θα πρέπει να ισορροπήσει και όταν 
δεν µπορεί αυτό να συµβεί θα πρέπει να καθυποταγεί από το υπέρτερο, το δηµόσιο συµφέρον 
της πόλης. 

Κε Αντιδήµαρχε είδα στην εισήγησή σας στον τοµέα της επέκτασης των οικιστικών εκδοχών 
και περιοχών πραγµατικά µία γενναιοδωρία η οποία στην καλή της ερµηνεία ενσωµάτωσε ότι 
της εισηγήθηκε, στην άλλη εκδοχή επειδή η ίδια ερµήνευσε ότι το συµφέρον της πόλης απαιτεί 
τέτοιου είδους προσεγγίσεις γιατί η ανάπτυξή της θα τα αξιώσει αργότερα. Αφού όµως κε 
Σπίνο πραγµατικά είσαστε γενναιόδωρος µε αυτές τις επεκτάσεις γιατί αρνηθήκατε να 
αναφέρετε και να ανακοινώσετε και τη βόρεια γειτονιά της πόλης; ∆εν άκουσα τίποτα για τις 
συνοικίες Πέταλο, Φραγκοπήγαδο κλπ. Γιατί; Εκείνο που έχει σηµασία να πούµε είναι ότι θα 
πρέπει περιοχές της πόλης µας που για λόγους πολλούς που δεν είναι του παρόντος έχουν µία 
σε σχέση µε άλλες συγκρινόµενες υποβάθµιση και υποτονική παρουσία, θα πρέπει και οι 
γειτονιές αυτές να υποστηρίζονται µε συγκεκριµένες πολιτικές και µε συγκεκριµένες 
παρεµβάσεις. 

Κε Πρόεδρε θέλω εδώ κάπου να τελειώσω την πρώτη µου παρέµβαση και νοµίζω ότι ο 
διάλογος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι και η παρέµβαση του κ. ∆ηµάρχου θα δώσει τη 
δυνατότητα ενδεχόµενα και σε σύντοµες δευτερολογίες για να συγκροτήσουµε απόψε την 
πρώτη µας τυπική και ταυτόχρονα ουσιαστική συζήτηση σ’  αυτό το θέµα που είναι ένα θέµα 
τεράστιο για την πόλη που δεν έχει όµως βραχύ ορίζοντα και που ασφαλώς δεν ολοκληρώνεται 
και δεν τελειώνει απόψε. Σας ευχαριστώ. 

 
Είχαµε µία εξέλιξη µε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή του 
ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ κτλ., στην παραλία. Είχαµε µια συζήτηση στο περιθώριο της 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου θα σας καταθέσω εκ µέρος τους µια αίτηση στη 
γραµµατεία. Η αίτηση λέει : 
 

«ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΠΣ 

Οι κάτοικοι της Ανατολικής Παραλίας από ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ∆.∆. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ζητούµε εξαίρεση από τη 

Γενική Κατοικία & να θεωρηθεί χώρος ανέγερσης Ξενοδοχειακών Μονάδων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ & 

ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4/12/2008 

Ο εκπρόσωπος 

Όλων των κατοίκων 

Στέφανος Λ. Κουνιάδος» 

 
Όπως αντιλαµβάνεστε είναι πολύ σοβαρή και σηµαντική αυτή η εξέλιξη και το καταθέτω. 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ναι, στην περιοχή ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ. 
 

Υπάρχουν κάτοικοι εκεί που προτείνουν ξενοδοχεία από Ναυαρίνου µέχρι 
Λακωνικής; 

 
Οι κάτοικοι οι συγκεκριµένοι και το καταθέτω, ορίστε. 
 

Κε Πρόεδρε µισό λεπτό. 
 
Ορίστε. 
 

Κε Πρόεδρε µου διέφυγε, αγαπητοί συνάδελφοι µισό λεπτό µόνο γιατί µου διέφυγε 
να πω την άποψή µου για τον Μπουρνιά. Λοιπόν ασφαλώς συµφωνώ η περιοχή να 

έχει την προοπτική της τουριστικής παρέµβασης και ανάπτυξης µε µία πολεοδόµηση την οποία 
θα κάνει ο ∆ήµος και ασφαλώς αγαπητοί συνάδελφοι αυτή η παρέµβαση σε αυτή την 
κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει κυρίως να γίνεται και να γίνει και να 
επισυµβεί όχι χάριν των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων όσο κυρίως προς τέρψιν και 
αναψυχή των πολιτών κυρίως της πόλης γιατί θέλω αγαπητοί συνάδελφοι και τελειώνω κε 
Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που µου δώσατε την δυνατότητα, σας καλώ να αναλογισθείτε αν 
δεν υπήρχε εκείνη η περιστολή, φροντίδα και η µέριµνα να διατηρήσει αυτό το καταπληκτικό 
τοπίο της παραλίας µας και αν δεν είχε εµποδιστεί η χωρίς περιστολή και η χωρίς κανενός 
είδους επιφύλαξη ανάπτυξη αλόγιστη πολυκατοικιών και ξενοδοχείων, φανταστείτε πως θα 
ήταν η όψη της Καλαµάτας σήµερα. Σε εκείνο ακριβώς τον παρθένο τόπο µε πολλές 
προοπτικές που αν φτάνει σε έκταση µέχρι τα όρια του γειτονικού ∆ήµου της Μεσσήνης θα 
πρέπει η τουριστική ανάπτυξη να έχει αυτόν τον χαρακτήρα όχι επ’  ωφελεία των µεγάλων 
ιδιωτικών συµφερόντων αλλά προς τέρψη κυρίως των γηγενών Καλαµατιανών αλλά και των 
επισκεπτών της πόλης. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Κε Νταγιόπουλε έχετε το λόγο. 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Με µεγάλη ανακούφιση παρακολούθησα όλη τη συνεδρίαση, είµαι από τους 
παλιούς που παρακολουθούν συνέχεια συνεδριάσεις. Μου ήρθαν στο νου οι 

πρώτες συνεδριάσεις περί συζητήσεως του σχεδίου πόλης. Ο Γιάννης ο Μπάκας προηγουµένως 
κατέθεσε µια αίτηση κάποιων κατοίκων της περιοχής στη Ναυαρίνου οι οποίοι είχαν τότε 
ενταχθεί σαν περιοχή τουριστικής ανάπτυξης ξενοδοχείων και είχαν κάνει ένσταση και είχαν 
εξαιρεθεί. Και µετά από 20 – 22 χρόνια έρχονται οι ίδιοι να παρακαλέσουν. Μου έρχεται στο 
νου η περιοχή στα Μπαργιάµαγα που είχαν ζητήσει οι ίδιοι να εξαιρεθούν θέλοντας να κρίνουν 
την περιοχή τους ως υψηλής παραγωγικότητας και ξαναήρθαν πάλι µετά και ζητάνε και έχουν 
µια καθυστέρηση τόσων ετών για να αποκτήσουν εκείνο που ο ∆ήµος τους χάριζε τότε. Θέλω 
να πω λοιπόν µε αυτό το πράγµα στους αγαπητούς συνδηµότες ότι ας κοιτάµε λίγο µπροστά 
και να µη κοιτάµε τη µύτη των παπουτσιών µας. Αρκεί να κοιτάµε πολύ µπροστά γιατί µας έχει 
αποδείξει η πείρα µέσα στην πόλη ότι σε πολλά πράγµατα έχουµε αποτύχει. Σε αυτή την 
αίθουσα εδώ πρώτη φορά γίνεται αυτή η συνεδρίαση και δεν έχουν φύγει έδρανα, δεν έχουν 
φύγει τίποτα από τους κατοίκους που ζητάγανε τι; ∆εν ξέρατε τι ζητάγανε. Να θυµηθούµε τη 
νέα είσοδο; Ας αφαιρέσουµε από την πόλη τη νέα είσοδο. Να θυµηθούµε την οδό Αθηνών που 
έλεγαν ότι θα έχει λίγα αυτοκίνητα και σήµερα είναι ένας δρόµος µιας γειτονιάς και δεν µπορεί 
να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο; Να θυµηθούµε ακριβώς τη θωράκιση όπως είπε ο κ. 
Σπίνος, που επιτεύχθηκε σ’  αυτή την πόλη και συµπτωµατικά ο σεισµός γλύτωσε και έκανε 
την πόλη της Καλαµάτας µια πόλη σύγχρονη; Ας τα βάλουµε λοιπόν όλα µπροστά και ας µη 
κοιτάξουµε µόνο τον εαυτό µας, να κοιτάξουµε τι έχουν να βρουν τα παιδιά µας και 
τουλάχιστον µέχρι σήµερα δεν έχουµε να τους παραδώσουµε και τίποτα το καλό, άλλα 
κληρονοµήσαµε, άλλα τους παραδίνουµε και δεν καθόµαστε να δικάσουµε τους εαυτούς µας τι 
παραδίδουµε. Ακόµα και το νερό, τον υδροφόρο ορίζοντα της Καλαµάτας αλλιώς τον 
παραλάβαµε, αλλιώς τον παραδίδουµε. Φρόνιµα λοιπόν και αυτοί που είµαστε εδώ µέσα δεν 
έχουµε ούτε προηγούµενα µε κανέναν, προσπαθούµε ο καθένας µε τον νου του να σκεφτεί τι 
θα αφήσει καλλίτερο, τι θα γραφτεί στο όνοµά του στα πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
για να µπορεί να το βλέπει και να είναι κάποτε υπερήφανος. Τίποτε άλλο κε Πρόεδρε.  

 
Σας ευχαριστώ. Κε Ηλιόπουλε έχετε το λόγο. 

 
Κε Πρόεδρε θα πούµε δυο παρατηρήσεις οι οποίες έχουν προκύψει από 
την αναθεώρηση του γενικού πολεοδοµικού του ’86 που αφορούσε τις 

εσωτερικές στοές, τους εσωτερικούς ακαλύπτους και γενικότερα τις στοές. Και επειδή κε 
Πρόεδρε αυτό το θέµα ταλάνιζε και ταλανίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάρα πολύ συχνά, έχω 
να πω τούτο. Πιστεύω ότι την εποχή την οποία µπήκαν αυτές οι ιδέες µέσα στο γενικό 
πολεοδοµικό µπορεί να ήταν πρωτοποριακές. Η πράξη όµως απέδειξε άλλα, ότι δεν έχουµε 
καταφέρει ούτε µία εσωτερική στοά να δηµιουργήσουµε γιατί αλλάξανε οι κοινωνικές και 
οικονοµικές συνθήκες της πόλης και αν θέλετε και γενικότερα το ζήτηµα ασφαλείας της πόλης 
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ασχολείται κάθε τόσο µε ακαλύπτους και µε εσωτερικές στοές και 
στοές στις επεκτάσεις. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι η καλλίτερη ευκαιρία να καταργηθούνε οι 
εσωτερικές στοές και οι στοές ακαλύπτου χώρου εσωτερικά και οι στοές. Να γίνει µία 
ιεράρχηση και αξιολόγηση. ∆εν µπορούµε να προβλέπουµε στοές ούτε στη Ράχη που τα 
οικόπεδα είναι 100 και 200 τ.µ., ούτε στου Αβραµιού. Αυτά πρέπει να καταργηθούν και 
πιστεύω ότι τώρα είναι η ευκαιρία να καταργηθούν αυτά. Βέβαια για να µην παρεξηγηθώ, δεν 
προβλέπω και δεν ζητάω κατάργηση της στοάς στα κεντρικά σηµεία της πόλης, έτσι, αυτό 
είναι πέρα από κάθε λογική, ούτε από τη Λακωνικής. Αλλά δεν µπορώ να διανοηθώ στου 
Αβραµιού και στη Ράχη να υπάρχουνε στοές. Άρα πιστεύω ότι αυτό πρέπει να λήξει.  

Ένα θέµα το οποίο πρέπει να δούµε είναι τους βασικούς άξονες της πόλης - τουριστική ζώνη. 
Τώρα ο φίλος ο Γιάννης ο Μπάκας έφερε µία πρόταση. Τώρα το να γίνουν από τη Ναυαρίνου 
µέχρι της Λακωνικής ξενοδοχεία καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Είναι άλλα λόγια να 
αγαπιόµαστε. ∆εν µπορεί να συµβεί αυτό.  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Πιστεύω ότι στη δυτική περιοχή, στο Μπουρνιά πρέπει να καθορισθεί επακριβώς η τουριστική 
ζώνη. Πρέπει να είναι από το δρόµο που θα έρθει από το Ριζόµυλο και νότια. Να είναι 
καθορισµένη. Τώρα σίγουρα η τουριστική ζώνη εξυπηρετεί και ιδιωτικά συµφέροντα. Ε, πως 
θα γίνει, δεν µπορούµε τελικά να κάνουµε τις σχετικές επιχειρήσεις κοινωφελή ιδρύµατα. 
Μέτρα όµως µπορούµε να πάρουµε. Η πολεοδόµηση πρέπει να γίνει, να γίνει και σωστή αλλά 
οι όροι δόµησης και οι καλύψεις των οικοπέδων θα είναι εκείνες οι οποίες θα εξασφαλίσουνε τη 
σωστή δόµηση και τη φιλική προς το περιβάλλον. Βέβαια δεν εννοούµε να γίνουνε ούτε 
πανσιόν, ούτε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα. Μιλάµε για µία σωστά οργανωµένη τουριστική 
περιοχή η οποία έχει να δώσει στη πόλη πάρα πολλά. 

Οι επεκτάσεις. Όπως είπε και ο κ. Αλευράς είναι γενναιόδωρες. Πάρα πολύ γενναιόδωρες. ∆εν 
µπορώ να καταλάβω δηλαδή για µερικές διερωτώµαι γιατί να γίνουν ενώ σε άλλες οι οποίες 
λόγοι κοινωνικοί επιβάλουν να γίνουνε. Η βόρεια γειτονιά, οι περιοχές Πέταλο και 
Φραγκοπήγαδο στερούνται κοινωνικών χώρων. ∆ηλαδή εκεί, αυτές οι περιοχές είναι 
υποβαθµισµένες από έλλειψη κοινοχρήστων χώρων και πιστεύουµε ότι µία επέκταση προς τα 
εκεί και όχι ανατολικά του σχεδίου θα έλυνε µία µεγάλη ανάγκη και θα έδινε στους κατοίκους 
µια άλλη ζωή. ∆εν πιστεύουµε ότι οι επεκτάσεις θα γίνουνε από τη µία µέρα στην άλλη γι’  
αυτό απευθύνοµαι στους συνδηµότες µας να µην περιµένουν ότι σε 5 χρόνια και σε 10 χρόνια 
θα έχουν γίνει οι πολεοδοµήσεις ώστε να µπορούν να χτίσουνε. Έτσι; Γιατί πολλοί πιστεύουνε 
ότι µόλις θα εγκριθεί το γενικό πολεοδοµικό, από την επόµενη µέρα θα έρχονται στο ∆ήµο και 
θα ζητάνε να χτίσουνε. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σωστά χωροθέτηση και στο ανατολικό 
µέρος, σε µία περιοχή να υπάρχουν βιοτεχνικά κτήρια διότι άµα κε Σπίνο επεκταθεί η πόλη σε 
τόσο µεγάλο εύρος δεν µπορούµε να έχουµε βιοτεχνικά κτήρια µόνο στη δυτική Καλαµάτα, θα 
χρειαστεί και στη ανατολική. 

Τελειώνοντας, έχω να πω ότι το γενικό πολεοδοµικό της Καλαµάτας δεν µπορεί να λύσει το 
ζήτηση της εκτός σχεδίου δόµησης. Γιατί εδώ πέρα διαφέρουν οι απόψεις, θα µπορούσε η 
πολιτεία να το βάλει στο ειδικό χωροταξικό και να έχει λήξει το θέµα. ∆εν διανοούµαι οι 
µελετητές να είναι ο δούρειος ίππος του Υπουργείου. Για τη δόµηση εκτός σχεδίου. Αν ήθελε 
το Υπουργείο το καθιέρωνε και µας έλυνε τα χέρια. Άρα λοιπόν οι µελετητές δεν πρέπει και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. . . Οι µελετητές εδώ λένε την άποψή τους που άλλοι διαφωνούνε. Θα 
σας αναφέρω προ ηµερών τη συνέντευξη του κου ∆ούκα, του Υπουργού Οικονοµικών στον 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ που έλεγε να απελευθερωθεί η δόµηση εκτός σχεδίου σαν µέσο οικονοµικής 
ανάπτυξης. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι σε ότι αφορά τους όρους δόµησης στα εκτός σχεδίου να 
εφαρµόζεται ο ΓΟΚ ως του ’85, το 270 ΦΕΚ και τίποτα παραπέρα. Ούτε πιστεύουµε ότι είναι 
για το ∆ήµο µεγάλο βάρος η δόµηση εκτός σχεδίου όταν η εντός σχεδίου δόµηση είναι πάρα 
πολύ ακριβότερη. 

Πιστεύω ότι το γενικό πολεοδοµικό δίνει µία προοπτική στην πόλη. Ήταν µια µεγάλη επιτυχία η 
οποία βαίνει προς τα τελευταία της βήµατα και πιστεύω ότι η πόλη αυτή πρέπει να πάει 
µπροστά. Με µία διευκρίνιση. Να µη βλέπουµε την έγκριση του γενικού πολεοδοµικού σαν 
µέσο εύκολου πλουτισµού ότι θα κόψουµε οικόπεδα και θα κονοµίσουµε. Πρέπει αυτή να είναι 
εν µέρει η µία παράµετρος αλλά η άλλη η βασικότερη παράµετρος πρέπει να επιµένουµε σε µία 
πόλη ανθρώπινη για να ζήσουµε καλλίτερα και εµείς και τα παιδιά µας. 

 
Σας ευχαριστώ. Κε ∆ικαιουλάκο. 

 
Μερικές σκέψεις κε Πρόεδρε. Έχω αναφερθεί και παλαιότερα ότι η πόλη µας 
σχεδιάζοντας για τα επόµενα χρόνια την ανάπτυξή της, δεν πρέπει να είναι 

καρµπόν µε άλλες πόλεις. ∆ηλαδή π.χ. µπαίνουµε σε κάποιες πόλεις και βλέπουµε τα ίδια 
πράγµατα. ∆ηλαδή υπάρχει η κεντρική αρτηρία, δεξιά και αριστερά τα πολυκαταστήµατα, τα 
γκαράζ κτλ. Αν θέλουµε η πόλη µας να έχει ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια πρέπει να στηρίζετε 
σε αυτούς τους 7 δείκτες που είχα δηµοσιεύσει και είχα παλιά εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Πρέπει να δούµε επίσης τις κλιµατικές αλλαγές που πρόκειται να έρθουν τα επόµενα 20 χρόνια 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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όσον αφορά την ποιότητα ζωής, για το περιβάλλον. Η κα Φοίφα προηγουµένως µίλησε γι’  
αυτό. Πως θα έρθει ο νέος κόσµος κάτω στην περιοχή µας; Άρα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 
τις κλιµατικές αλλαγές που οι θερµοκρασίες θα αυξηθούν στην Πελοπόννησο, πρέπει να 
λάβουµε υπόψη οπωσδήποτε τη διοικητική µεταρρύθµιση που αργότερα θα έρθει. Και θα σας 
πω και το εξής. Το µοντέλο που τώρα εφαρµόζεται σε πάρα πολλές πόλεις και στην Ευρώπη 
είναι ότι η κατοικία είναι έξω από τα µεγάλα αστικά κέντρα διότι υπάρχουν οι περιαστικοί 
σιδηρόδροµοι οι οποίοι φέρνουν τον κόσµο στον κέντρο και εργάζονται στις υπηρεσίες κτλ. 
∆ηλαδή υπάρχει ένα νέο µοντέλο. Αν π.χ. µε τη διοικητική µεταρρύθµιση υπάρχει περιαστικός 
σιδηρόδροµος όπως είναι τώρα στη Μεσσήνη και µακρύτερα, θα µπορούσε να υπάρχει φτηνή 
κατοικία σ’ αυτές τις περιοχές. 

Όσον αφορά τώρα κάτω από τη νέα είσοδο, Κορδία κτλ, αυτό είναι το φιλέτο της πόλης. Ο 
τουρισµός θα αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Οι κατοικίες εκεί φυσικά θα είναι 
πανάκριβες. Αν θέλεις φτηνή κατοικία θα πας µακρύτερα, πέρα από τη Σπερχογεία, στη 
Μεσσήνη, σε άλλες περιοχές, θα παίρνεις τον περιαστικό σιδηρόδροµο που εδώ δεν έχει γίνει 
καµία αναφορά γι’ αυτό το θέµα, πρέπει να αναπτυχθούν οι αστικές συγκοινωνίες, διαφορετικά 
δεν πρόκειται να αναπτυχθεί η πόλη µε ένα µοντέλο σύγχρονο, µε ένα µοντέλο των επόµενων 
20, 30 και 50 χρόνων. 

Το πανεπιστήµιο. Πραγµατικά πρέπει να στηρίξουµε το πανεπιστήµιο, να δώσουµε τις 
υποδοµές εκείνες. Είναι ένας µοχλός ανάπτυξης για την περιοχή µας και για τη νότια 
Πελοπόννησο. Στο µυαλό µας πρέπει να βλέπουµε την νότια Πελοπόννησο και όχι την 
Καλαµάτα µόνο. 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπως είπε και ο κ. Αλευράς, συµφωνώ κι εγώ απόλυτα, η 
Καλαµάτα έχει παράδοση. Έρχονται αθλητές µε µεγάλη φήµη. Και ήδη έχουµε κινηθεί προς τη 
σωστή κατεύθυνση.  

Με τον πολιτισµό µπορούµε να παίξουµε, να κάνουµε χονδρό παιχνίδι. Π.χ. η Μάλτα, το 60% 
των εισοδηµάτων αγαπητοί συνάδελφοι είναι από τον τουρισµό. Η Πελοπόννησος τα επόµενα 
20 – 30 χρόνια εκτιµώ ότι πρέπει να γίνει Μάλτα. Αλλά πως θα γίνει Μάλτα όταν δεν βλέπουµε 
τοπικά, όταν δεν βλέπουµε µικροσκοπικά αλλά µακροσκοπικά. Οι 7 δείκτες που µιλάνε οι 
επιστήµονες. Σας είχα φέρει κε Σπίνο και τον κ. Σανταµούρη και είχε αναπτύξει και ειδικά το 
θέµα αυτό όπως θυµόσαστε.  

Βιοκλιµατικές αλλαγές.  

Εποµένως συµπερασµατικά κε Πρόεδρε για να µη σας κουράζω, πρέπει να δούµε το µέλλον 
της πόλης µε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με τους 7 δείκτες που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
θεσµοθετήσει και τους οποίους εµείς αγνοούµε αγαπητοί συνάδελφοι και δεν µπορούµε να 
πάρουµε χρηµατοδοτήσεις και χάνουµε χρηµατοδοτήσεις. Να βοηθήσουµε τις αστικές 
συγκοινωνίες, να τις αναβαθµίσουµε, περιαστικός σιδηρόδροµος, ποιότητα ζωής, πολύ 
πράσινο, ακριβή κατοικία σε κάποιες περιοχές και φτηνή σε κάποιες άλλες, προστασία του 
περιβάλλοντος. Όλα αυτά. Και να µη µοιάζει η πόλη µας µε τις άλλες πόλεις, να µην είναι 
καρµπόν η Καλαµάτα µε τις άλλες πόλεις. Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ο κ. Μπάκας. 

 
Αν θυµάµαι καλά ήταν το 2004, το 2005, έχουµε πάει, είναι και ο κ. 
Αθανασόπουλος µάλιστα, στη δυτική γειτονιά να δούµε ένα πρόβληµα. Και 

εκεί πιάσαµε συζήτηση µε τους ενδιαφερόµενους. 

Εκεί συζητάγαµε µε τους ενδιαφερόµενους ήταν περιοχή που είχε ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, 
που είχαν κοπεί οικόπεδα και πολλά εξ αυτών είχαν πουληθεί 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ. 
Κάποιος ζήταγε παραπάνω. Νοµίζω ότι τάπιασε τα λεφτά και το πούλησε. ∆ηλαδή εκπληκτικές 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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τιµές. Και εκείνη τη στιγµή έτσι αυθόρµητα διερωτήθηκα. Καλά λέω ο Σταύρος ο Μπένος 
έφαγε τόσο ξύλο για να κάνει κάποιους πλούσιους;  

Πιστεύω ότι χαριτολογώντας το είπες αλλιώς θα σου πω ότι είναι κακοήθεια. Εντάξει. 

Λοιπόν από τότε µέχρι σήµερα, από το 1986 µέχρι σήµερα, κύλισε έτσι πολύ νερό στο αυλάκι, 
αλλάξανε οι συνειδήσεις, αλλάξανε οι συνήθειες, αλλάξανε οι ανάγκες και οι νοοτροπίες. Τώρα 
πλέον όλος ο κόσµος, όλες οι συνειδήσεις ναι, θέλουνε το σχέδιο πόλης, θέλουνε να επεκταθεί 
το σχέδιο πόλης. Και δεν το θέλουνε µόνο και µόνο για να κόψουν οικόπεδα, κατανοούν και 
την ανάγκη να υπάρξουν και κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι γιατί χωρίς αυτούς δεν 
µπορούµε να ζήσουµε. 

Κατέθεσε κάποιες παρατηρήσεις νωρίτερα ο Στέφανος ο Κουνιάδος στην αρχική του 
τοποθέτηση. Πολλές εξ αυτών εγώ τις συµµερίζοµαι. Ξέρετε πριν από λίγους µήνες και 
κρατήθηκε µυστικό, σταµάτησε να λειτουργεί το ρεύµα του Μεξικού όπως πρέπει να λειτουργεί 
και πάγωσε όλη η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα. Βεβαίως κρατήθηκε µυστικό, διέρρευσε 
αργότερα, µετά από µήνες. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτές οι κλιµατικές αλλαγές που έρχονται, η 
υπερθέρµανση του πλανήτη που µπορεί να µας οδηγήσει, στην καταστροφή. Συµφωνώ Βασίλη 
µαζί σου, βεβαίως έτσι είναι, και έτσι είναι όπως εκπέµπει SOS και ο Στέφανος και πολλοί άλλοι 
και σε παγκόσµιο επίπεδο και κυβερνήσεις και φορείς και οργανώσεις, αυτό πρέπει να γίνει 
κτήµα µας σιγά – σιγά. Επέρχεται καταστροφή εάν δεν δραστηριοποιηθούµε. Βεβαίως όµως να 
µην πάµε και στα άκρα γιατί ακούγονται και ακραία πράγµατα. 

Εν κατακλείδι και για την οικονοµία του χρόνου. Νοµίζω ότι έχουν ωριµάσει πλέον οι συνθήκες 
να προχωρήσει η Καλαµάτα, να επεκταθεί ακόµα περισσότερο απ’ ότι είχε σχεδιαστεί τη 
δεκαετία του ’80 αλλά να σχεδιασθεί σωστά. Όχι για να καλύψει τόσο τις ανάγκες του σήµερα 
ή τις σκοπιµότητες του σήµερα όσο για να καλύψει τις πραγµατικές ανάγκες των επόµενων 
γενεών. Και µη νοµίζετε ότι σήµερα οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα υλοποιηθεί αύριο. Ένα 
πράγµα σας λέω. Το σχέδιο του 1905 προέβλεπε κάποιους δρόµους, τη διάνοιξη κάποιων 
δρόµων. Ακόµα δεν έχουν διανοιχτεί. 103 χρόνια έχουν περάσει από τότε και αυτοί οι δρόµοι 
δεν έχουν διανοιχτεί. Είναι οικόπεδα, υπάρχουν χτήµατα και ου το καθεξής. 

Και κλείνοντας συµφωνώ και µε την πρόταση των κατοίκων που βρίσκονται επί της Ναυαρίνου 
και πάνω από την περιοχή του ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ µε την πρόταση που θέλει σ’ αυτή την περιοχή 
να οριοθετηθούν τουριστικές µονάδες, ξενοδοχεία, όπως ακριβώς τα έχουνε περιγράψει στην 
αίτησή τους. Νοµίζω ότι είναι η ιδανικότερη περιοχή. Νοµίζω ότι σ’  αυτή την περιοχή δεν πάει 
τίποτε άλλο. Και ανάγκη η πόλη µας έχει από ξενοδοχεία. Βεβαίως συµφωνώ και µε την 
πρόταση ξενοδοχειακές µονάδες να αναπτυχθούν και στα δυτικά της πόλης πλην όµως 
υπερθεµατίζω υπέρ της άποψης που θέλει να αναπτυχθούν ξενοδοχειακές µονάδες σ’  αυτό το 
σηµείο που είναι πιστεύω το ιδανικότερο. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Θανάσης ο Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε για τα Λέικα θέλω κάτι να πω. Καταρχήν συµφωνώ και 
εγώ µε την άποψη του τοπικού συµβουλίου για να εξετασθεί το θέµα 

της επέκτασης της πολεοδοµικής προς την περιοχή Ξηροκάµπι αλλά θέλω να προτείνω µία 
διόρθωση και µία πρόταση.  

Η διόρθωση έχει να κάνει µε το εξής, ότι το Ξηροκάµπι δεν είναι οικισµός, είναι περιοχή, άρα 
στην απόφασή µας να διατυπωθεί «η πολεοδοµική επέκταση προς την περιοχή ¨Ξηροκαµπίου¨ 
του οικισµού Λεϊκων». Και η δεύτερη πρόταση που έχω να κάνω είναι ότι επειδή εξίσου 
αναπτυσσόµενες είναι και οι οικισµοί ¨Σπιτάκια¨ και ¨Κατσαρέικα¨ κε Σπίνο, κε εισηγητά να 
εξετασθεί και το ζήτηµα της πολεοδοµικής επέκτασης προς αυτούς τους δύο οικισµούς. 
Ευχαριστώ. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Κε Σπίνο. 
 

Πρόεδρε δυο λεπτά. ∆ιευκρινήσεις πάνω σε κάποια πράγµατα. Επειδή ακούστηκε το 
παράπονο και η αγωνία από τη µειοψηφία για τη βόρεια γειτονιά που να 

υπενθυµίσω ότι στη βόρεια γειτονιά είµαστε η ∆ηµοτική αρχή το 2009 θα κάνει εργολαβίες 2,5 
εκατοµµυρίων ευρώ. Να δείξω εδώ στο χάρτη ότι η πρότασή µας αν αυτό που βλέπετε είναι το 
ποτάµι είναι πρότασή µας είναι µε το χώρο εδώ το αθλητικό κέντρο, δίπλα ακριβώς και µε όριο 
τον περιµετρικό και όπως είναι τα χρώµατα κλείνει πολεοδοµικά µέχρι το ανώτατο όριο το 
περιµετρικό, κλείνει πολεοδοµικά, εντάσσεται στο σχέδιο πόλης όλη η βόρεια γειτονιά. Όπου 
επιτρέπεται µαζί µε την παλιά ΖΕΠ. Άρα δεν αφήνουµε την βόρεια γειτονιά εκτός. Και όχι κε 
Πρόεδρε. . . Κε Πρόεδρε θα ήθελα να µιλήσω λίγο για την πολεοδόµηση και όχι γιατί ο Γιώργης 
ο Σπίνος ή η ∆ηµοτική αρχή ή η τεχνική υπηρεσία είµαστε γαλαντόµοι για τις πολεοδοµήσεις 
αλλά γιατί θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό να πω για ποιο λόγο οι πολεοδοµήσεις κάνουν καλό 
και δεν κάνουν κακό εκτός και αν τις κάνουµε όπως γινόντουσαν πριν αρκετές δεκαετίες και 
κόβαµε µικρά οικόπεδα και φτιάχναµε δρόµους και φτιάχναµε αυτές τις πολυκατοικίες. Είναι 
κακή η εικόνα της περιοχής που ζητάνε οι καλαµατιανοί να βγουν τώρα στα Γιαννιτσάνικα, στη 
δυτική γειτονιά, σε αυτούς τους ωραίους δρόµους µε τα πεζοδρόµια και τα χαµηλά κτήρια και 
τους κοινόχρηστους χώρους; Είναι κακές εικόνες αυτές γειτονιών; Ξέρετε ότι δεν µπορούµε να 
τελειώσουµε το Ρίζο, το Πολιτέικο και βασικά ρέµατα της πόλης που µπορούν να φέρουν ζηµιά 
στην πόλη επειδή µετά κάτω από την Κρήτης είναι εκτός σχεδίου; Μιλάω για τα έργα 
υποδοµής. Ξέρετε ότι στην Καλαµάτα, στην περιοχή βόρεια της Λακωνικής υπάρχουν σπίτια, 
υπάρχουν γειτονιές που δεν έχουν πεζοδρόµια, δεν έχουν ύδρευση, δεν έχουν αποχέτευση και 
µετά µου λέτε ότι δεν πρέπει να πολεοδοµήσουµε αυτές τις περιοχές;  

Και να ολοκληρώσω και να πω. Έχω πει πολλές φορές ότι η Καλαµάτα παραλίγο να πληρώσει 
τη φωτιά και να φτάσει µέχρι τη Λακωνικής επειδή από τη Λακωνικής και πάνω δεν υπήρχαν 
δρόµοι που πηγαίνανε οι πυροσβέστες και τα αµάξια του ∆ήµου για να ανέβουν και να 
µπορούν να κάνουν κατάσβεση της φωτιάς. Η καλή διαχείριση από οποιαδήποτε ∆ηµοτική 
αρχή και από τους σωστούς πολεοδόµους καλών πολεοδοµήσεων ήπιων µορφών και 
λειτουργίας, κάνω καλό και δεν κάνουν κακό. Έχουµε αρκετά παραδείγµατα.  

Και τελειώνω ολοκληρώνοντας. Όσον αφορά τις Γουλιµίδες που έγινε µεγάλη κόντρα. Επειδή 
ενόχλησαν κάποιες. . . Που δεν πρέπει να αµφισβητηθεί όλη αυτή η δουλειά της τεχνικής 
υπηρεσίας, µια αλλαγή µόνο ως προς τις Γουλιµίδες στη δικιά µου τοποθέτηση, όλα τα άλλα 
ισχύουν και στο κεντρικό όνοµα για τις Γουλιµίδες, ακριβώς στην εισήγηση που έχουµε δώσει 
εδώ και 6 µέρες για έλεγχο από τη µειοψηφία που περιµέναµε τις προτάσεις τους. Να δούµε τι 
έγινε σήµερα. Θα τα πει και ο κ. ∆ήµαρχος, είµαι σίγουρος. Ο κ. Αλευράς δεν έκανε πρόταση 
για τις Γουλιµίδες και ο κ. Κοσµόπουλος µε τον κ. Τσερώνη τι κάνανε, τι είπανε; 
«Απαγορεύουµε σε κάποιες περιοχές κάτω από το ΒΙΟΠΑ -  έχουνε αυτοί το δικαίωµα - να µην 
γίνει κατοικία. Και τι προτείνουνε; Προστατεύουµε την κατοικία στο κοµµάτι που πρότειναν και 
είπε µάλιστα ο κ. Κοσµόπουλος «ας κάνουµε και κέντρα διασκέδασης κάτω από το ΒΙΟΠΑ». 
∆ηλαδή να επιτρέψουµε κάποιες χρήσεις αλληλοεµπλεκόµενες κα επικίνδυνες για τη λειτουργία 
της περιοχής. Εµείς θεωρούµε ότι φέραµε τη βέλτιστη λύση µε τη σηµερινή εισήγηση και 
ιδιαίτερα για την περιοχή των Γουλιµίδων. 

 
Εδώ µιλάµε για πλήρη διαστρέβλωση αυτών που είπα. Θλίβουµε επειδή 
είστε και συνάδελφος. 

 
Είπατε κέντρα διασκέδασης να επιτραπούν.  

 
Που κε Σπίνο το είπα; 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ 
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Έτσι µπράβο. Άρα λοιπόν διαχωρίζω τις δύο περιοχές. . . 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Όχι. Ο τρόπος που µιλάτε είναι σηµαντικός και είναι θλιβερό να µου 
απαντάτε µε αυτόν τον τρόπο. 

 
Κε ∆ήµαρχε. 
 
Θεωρώ ότι είναι µία καλή συζήτηση. Όσοι µίλησαν είπαν κάτι σηµαντικό, 
ειλικρινά τίποτα δεν πρέπει και δεν µπορεί να πάει χαµένο. Και όλα αυτά θα 

καταγραφούν. Και για µένα ήταν µία έτσι πρωτόγνωρη εµπειρία να µιλήσω µε εκατοντάδες 
ανθρώπους για 2 περίπου χρόνια και να φτάσουµε µε τους περισσότερους σε έναν κοινό τόπο. 
Και θέλω από την αρχή να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κ. Καρανίκα και τον κ. Ντοκόπουλο για 
τις σηµαντικές προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν, τις µεγάλες προσπάθειες. Και να διακρίνω 
µέσα από την τεχνική υπηρεσία έναν εργάτη ο οποίος οδήγησε στη σύνθεση των θέσεων και 
των απόψεων η οποία παρουσιάζεται σήµερα που πράγµατι είναι µία συνθετική πρόταση που 
υπηρετεί το συµφέρον της πόλης βέβαια. Και αυτή τη σύνθεση την έκανε ο ∆ηµήτρης ο 
Ντόγκας ο οποίος χειρίζεται µε έξοχο τρόπο τον τελευταίο καιρό τα ζητήµατα του σχεδίου 
πόλης και απ’  αυτή τη θέση νιώθω έτσι την υποχρέωση να τον ευχαριστήσω. 

Αγαπητοί συνάδελφοι όπως είπατε οι περισσότεροι και δεχτήκατε και είναι και το σωστό, ένα 
γενικό πολεοδοµικό σχέδιο δεν είναι πανάκεια, δεν µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα. Και θα 
πάρει και χρόνο για να εφαρµοσθεί στο βαθµό που θα εφαρµοσθεί. Είναι όµως µία άποψη, µία 
φιλοσοφία για την προοπτική της πόλης, για την τακτοποίησή της και για το νοικοκύρεµά της. 
Βεβαίως υπάρχουν ζητήµατα µε την πολεοδόµηση. Εµείς ως ∆ηµοτική αρχή έχουµε θέσει σε 
απόλυτη προτεραιότητα και µέσα στο 2009 θα προσληφθούν, σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες, συν 10 µηχανικοί οι οποίοι θα δώσουν έναν άλλο βηµατισµό στις δυνατότητες της 
υπηρεσίας οι οποίες πράγµατι σήµερα είναι περιορισµένες. Για αρκετούς µήνες αγαπητοί 
συνάδελφοι είχαµε µία εκτεταµένη δηµόσια διαβούλευση. Πραγµατική δηµόσια διαβούλευση. 
Όποιος διαβάσει την εισήγηση της υπηρεσίας θα διαπιστώσει ότι σε αυτή τη δηµόσια 
διαβούλευση εκτός από µας, αυτά που είπαµε στις συνεδριάσεις, έλαβαν µέρος δεκάδες φορείς 
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και εκατοντάδες κυριολεκτικά άνθρωποι µε 
ενυπόγραφες αιτήσεις και αναφορές και καταβλήθηκε µία µεγάλη προσπάθεια, συστηµατική 
προσπάθεια γι’ αυτό και µίλησα για τον ∆ηµήτρη τον Ντόγκα. Αυτές οι απόψεις να 
καταγραφούν, να αξιολογηθούν και να γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να φτάσουµε σε έναν 
κοινό τόπο. Ασφαλώς το υπέρτατο ατοµικό συµφέρον είναι η εξυπηρέτηση του δηµόσιου 
συµφέροντος. Κανείς δεν µπορεί να αντιτείνει σ’  αυτό. Μακριά όµως από απόψεις συντριβής 
του ατοµικού συµφέροντος διότι εφαρµόστηκε και αυτό και είδαµε σε τι καταστάσεις έχει 
οδηγήσει. Τον πολίτη πρέπει να τον ακούς, πρέπει να του εξηγείς. Το έκαναν µε πολύ κόπο και 
για πολλές ώρες και ο αρµόδιος αντιδήµαρχος και οι υπάλληλοι της διεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών µε επικεφαλής τον διευθυντή τον Βασίλη τον Τζαµουράνη και κυρίως τον ∆ηµήτρη 
τον Ντόγκα.  

Κατορθώσαµε λοιπόν να φτάσουµε σε µία συνθετική πρόταση η οποία εξυπηρετεί το 
συµφέρον της πόλης. ∆εν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν τα πάντα και δεν ικανοποιήθηκαν. 
Αυτή είναι η αλήθεια. Όµως η βασική κατεύθυνση ήταν σωστή. Και αν λάβουµε υπόψη µας ότι 
ξεκινήσαµε µε εντονότατες διαφωνίες, µε πολλές αιτήσεις για διάφορα θέµατα και έχουµε 
φτάσει περίπου σε ένα κοινό τόπο και σε υπηρεσιακό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο, αυτό 
είναι µία εξαιρετική επιτυχία στην οποία ασφαλώς έχει συµβάλει και η παιδεία του κόσµου όσον 
αφορά στο σχέδιο, στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο και γενικότερα την πολεοδόµηση. Οι 
διαφωνίες και οι τριβές ήταν συγκεκριµένες.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Όσον αφορά την πρόταση για το πανεπιστήµιο. Έρχεται σήµερα µία νέα πρόταση σε σχέση µε 
τους µελετητές. Γίνονται κάποιες εκτιµήσεις για το πανεπιστήµιο, ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει 
βοηθήσει αποφασιστικά τη λειτουργία του, αύριο έρχεται µε το καλό και ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας να εγκαινιάσει τις νέες αίθουσες, δώσαµε πρόσφατα ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα 8 
στρέµµατα για την κατασκευή της φοιτητικής εστίας, η ∆ηµοτική αρχή έχει εκφράσει άποψη 
για το γήπεδο το οποίο πρέπει να δοθεί στο πανεπιστήµιο και φαντάζοµαι να έρθει σύντοµα 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η Γ.Γ. Αθλητισµού και το πανεπιστήµιο 
θα φτιάξουν ένα αθλητικό κέντρο 500 µέτρα ανατολικότερα όπου υπάρχει χώρος του ∆ήµου 
για να µη στερηθεί η περιοχή το αθλητικό κέντρο. 

Όσον αφορά στις Γουλιµίδες. Οι Γουλιµίδες ήταν µία περιοχή όπου είχαµε πράγµατι 
εντονότατες διαφωνίες και διαφορετικές εισηγήσεις από την αρχική εισήγηση. Φτάσαµε σε 
έναν κοινό τόπο που εξυπηρετεί και την πόλη και την περιοχή, εννοώ και τους κατοίκους. 

Όσον αφορά τη χρήση της νέας εισόδου στο νότιο µέρος της και στο βόρειο µέρος της όπου 
προσδιορίζεται επακριβώς η έκταση που θα χρησιµοποιηθεί, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
επαγγελµατική χρήση. Τα άλλα, γενική κατοικία µε ότι προβλέπεται από τη νοµοθεσία. Είναι 
καταγεγραµµένα το τι προβλέπονται µε εξαίρεση 3 πράγµατα τα οποία τα τόνισε ο αρµόδιος 
Αντιδήµαρχος και καταγράφηκαν στα πρακτικά. 

Για την εκτός σχεδίου δόµηση όπου είχαµε έντονες διαφωνίες τα είπαµε. Μακάρι να 
µπορούσαν να γίνουν κάποια πράγµατα διαφορετικά. Όταν βλέπω κι εγώ όπως την βλέπετε και 
εσείς την Καλαµάτα από το λιµάνι και το τι έχει δηµιουργηθεί, ξέρουµε ποια πιο είναι το πρώτο 
και το µείζον πρόβληµα για την πόλη, είναι η εκτός σχεδίου δόµηση, το τι έχει συµβεί και 
ξέρουν καλλίτερα όλων οι τεχνικοί όταν ως επιµηθείς έρχονται για τις υποδοµές το τι γίνεται 
εκεί. Η πρόταση λοιπόν που έγινε είναι ότι ισχύει σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

Για τις εντάξεις των επιπλέον περιοχών όπου ήταν ένα άλλο θέµα τριβής, εντάσσονται 
επιπλέον περιοχές όπου είναι ήδη διαµορφωµένη µία κατάσταση από άποψη οικιστική. Ξέρετε 
όλοι τι έχει γίνει στην περιοχή των Αγριοµάτων, στην περιοχή προς την Παναγίτσα. Αν την 
αφήσεις αυτή την περιοχή και κλείσεις τα µάτια είναι βέβαιο ότι θα επιδεινωθεί η ήδη 
διαµορφωµένη εκεί κατάσταση. ∆εν γίνεται επέκταση σε περιοχές παρθένες, γίνεται επέκταση 
σε περιοχές όπου ήδη υπάρχει µία δραστηριότητα και ένα δοµηµένο περιβάλλον.  

Αγαπητοί συνάδελφοι το συγκεκριµένο γενικό πολεοδοµικό έχει και συγκεκριµένη φιλοσοφία. 
Λοιπόν πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για την περιοχή της δυτικής παραλίας όπου 
προτείνεται να αναπτυχθεί τουριστικά. Νοµίζω είναι µία πρόταση η οποία µας ενώνει όλους, 
ξέρετε πολύ καλά ότι µε το χωροταξικό για τον τουρισµό για πρώτη φορά στην ιστορία της η 
Καλαµάτα µπήκε στον τουριστικό χάρτη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Εποµένως πρέπει 
να έχοµε να υποδείξοµε έναν χώρο για την τουριστική ανάπτυξη, για ξενοδοχειακές µονάδες. 
Ναι, µε πολεοδόµηση. Ναι, για να διασφαλίζεται η προσβασιµότητα και η χαρά της επαφής µε 
το θαλάσσιο µέτωπο. Ασφαλέστατα. Αλλά δεν µπορεί η πόλη να µην έχει µία περιοχή τέτοια. Η 
Ναυαρίνου έχει κορεστεί. Κακά τα ψέµατα. Έχοµε ακόµα 5 ή 6 άδειες για τη συγκεκριµένη 
περιοχή, µε τον συγκεκριµένο δρόµο και τις συγκεκριµένες υποδοµές. 

Να σας πω για το λιµάνι τώρα που είναι µία από τις βασικές µας θέσεις από τότε που 
αναλάβαµε την ηγεσία του ∆ήµου. Αγαπητοί συνάδελφοι το λιµάνι µε τις δυνατότητες που έχει 
το ξέρετε. Με την ολοκλήρωση των αξόνων η πόλη µας θα έχει διπλάσιο πληθυσµό 
τουλάχιστον για 3 ηµέρες την εβδοµάδα. Και το συγκεκριµένο λιµάνι θα έχει τριπλάσια 
δραστηριότητα εµπορική. Το συγκεκριµένο λιµάνι µε την οδό Λυκούργου, είναι η µόνη 
πρόσβασή του, όπου παρατηρούνται προβλήµατα και µε αυτή τη µικρή κίνηση την οποία έχει. 
Πρέπει να αναζητήσουµε λοιπόν για το λιµάνι της πόλης που θα είναι η απόληξη των εθνικών 
αξόνων µία άλλη λύση. Μιλάµε για τα 20 χρόνια ίσως και τα 30 µετά από µας. Το 1989 
πιθανότατα να ήσαν σοφότεροι προς αυτό το θέµα, είχαν παραγγείλει, εννοώ το ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
την περίφηµη µελέτη ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ η οποία διαπίστωσε το πρόβληµα, είδε την προοπτική και 
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έκανε µία συγκεκριµένη πρόταση η οποία δεν προχώρησε. Το θέµα επανέρχεται όχι µόνο από 
µας, επανέρχεται και από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, από τη ∆4 ∆ιεύθυνση, αυτή την εποχή συντάσσεται το 
master plan όσον αφορά την προοπτική του λιµανιού και την ανάπτυξή του. Εικάζω από τις 
συζητήσεις που έχοµε µε τους µελετητές του master plan ότι θα καταδειχθεί η 
πραγµατικότητα. Ποια είναι η πραγµατικότητα; Έχοµε ένα λιµάνι χωρίς χερσαία ζώνη. Εκτός 
και αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό το λιµάνι χωρίς τη χερσαία ζώνη µπορεί να µας δώσει όλα 
αυτά τα οποία ζητούνται. ∆ηλαδή κατασκευές µέσα στο λιµάνι, χώρο για την εναπόθεση 
επικίνδυνος υλικών – είναι υποχρεωτικό για το λιµάνι – χώρο εναπόθεσης χύδην φορτίου – 
είναι υποχρεωτικό για το λιµάνι -. Είναι δυνατόν να µιλάµε για ένα σύγχρονο λιµάνι µε όλα 
αυτά τα οποία σας προείπα και άλλα ακόµα και να υποδεικνύοµε το συγκεκριµένο χώρο; Είναι 
δυνατόν στη ∆4 ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΧΩ∆Ε κάποιος να µου δείχνει το πάρκο του Λιµενικού ως 
χερσαία ζώνη του λιµανιού; «Να εδώ γιατί δεν γίνεται;» Είναι δυνατόν να µπαίνει θέµα να 
γκρεµίσουµε τις πολυκατοικίες για να πάρει αέρα το λιµάνι; Το συγκεκριµένο λιµάνι είναι η 
ψυχή και η καρδιά της πόλης, η ζωή το έφερε να είναι χώρος αναψυχής, µαρίνα, για τον 
τουρισµό, για την επιβατική κίνηση όχι όµως για τα χύδην φορτία, για τα επικίνδυνα υλικά, για 
τα φορτηγά που µόνο από τη Λυκούργου µπορούν να µπουν. Αυτό από τις συζητήσεις που 
έχω κάνει και µε τη ∆4 ∆ιεύθυνση και µε τους συντάκτες του master plan, ας µη προτρέχω 
βέβαια, και µε τους ειδικούς του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, είναι µία άποψη ευρέα. Είναι 
έτσι αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι έτσι. Εγώ περιµένω το master plan, έχουν γίνει 2 συζητήσεις 
ήδη στο γραφείο και θα δείτε ότι η κατάσταση, αυτά τα οποία λέµε, θα αποδειχθούν και στην 
έκθεση η οποία θα έρθει. Πρέπει να βρούµε µία λύση λοιπόν. Μια λύση για τα χρόνια που 
έρχονται µετά από µας. Και η λύση δεν µπορεί να είναι παρά η δυτική περιοχή. Εκτός εάν 
µπαίνει θέµα συζήτησης να µην έχοµε εµπορικό λιµάνι. ∆εν νοµίζω να µπαίνει από κανέναν 
θέµα συζήτησης µια πόλη 100.000 κατοίκων, απόληξη των 2 εθνικών αξόνων να µην έχει 
εµπορικό λιµάνι. Αυτό αποκλείεται, δεν µπορεί καν να συζητηθεί. Εποµένως η δυτική πλευρά. 
Και έχοµε στη δυτική πλευρά διαµορφωµένες εγκαταστάσεις, αναφέροµαι στις εγκαταστάσεις 
Μπουφέα οι οποίες θα λειτουργούν για πολλά χρόνια, έχουν όλες τις αδειοδοτήσεις πάρει 
πλέον, ακόµα και τις περιβαλλοντικές εκτός και αν κάποιος µπορεί να λέει δεν χρειάζεται η 
πόλη τέτοιες εγκαταστάσεις, όπου στο χώρο το συγκεκριµένο εκεί µπορεί να γίνει 
συγκεκριµένη δράση. Αλλά ας δούµε, ας έρθει το master plan, θα εκφράσουν άποψη και η ∆4 
∆ιεύθυνση και οι µελετητές και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, εγώ τους έχω συνοδεύσει 5 
– 6 φορές στη συγκεκριµένη διαδροµή. Έχουν ληφθεί αεροφωτογραφίες, έχουν κατατεθεί 
απόψεις, ακόµα έχουν µιλήσει και για το εξωτερικό µέρος του λιµανιού. Το µόνο το οποίο δεν 
εξευρίσκεται σε αυτήν την πρόταση είναι η πρόσβαση διότι έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα από 
πού θα πάνε. Από τη µαρίνα; Αυτό λοιπόν είναι ένα θέµα για προβληµατισµό, πρέπει να το 
υποδείξοµε για τις γενιές που έρχονται, για τα προσεχή 10 – 20 – 30 χρόνια για τα οποία 
µιλάµε. 

Το αθλητικό κέντρο είναι και αυτό µία σηµαντική παρέµβαση, έκαναν πρόταση οι µελετητές οι 
συγκεκριµένοι, την περιορίσαµε την πρόταση, ασφαλώς όλοι ξέρουµε εδώ ότι και το 
κολυµβητήριο το οποίο λειτουργεί στη Κανάρη πρέπει να µετακινηθεί, είναι ένα κολυµβητήριο 
το οποίο δεν µπορεί να βελτιωθεί, έχουµε αντιδράσεις από τους κατοίκους, ο χώρος αυτός 
είναι χώρος πλατείας ουσιαστικά, απαξιωµένο ποια, πρέπει να πάει στην περιοχή όπου 
προορίζεται για το αθλητικό κέντρο και δίπλα, από το 2009 θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 
παλαί ντε σπορ. Το ίδιο συµβαίνει και µε το δηµοτικό στάδιο. ∆εν έχει, σωστά τα είπατε, 
στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί, δεν έχει καν χώρους στάθµευσης. Είναι ένας 
χώρος ο οποίος ασφαλώς µπορεί να χρηµατοδοτήσει την κατασκευή σύγχρονων αθλητικών 
εγκαταστάσεων χωρίς όλα αυτά να σηµαίνουν ότι η πόλη δεν χρειάζεται µικρούς αθλητικούς 
χώρους στα διάφορα σηµεία της για το µαζικό αθλητισµό και για την άθληση της νεολαίας. 

Για το αλιευτικό καταφύγιο τα είπαµε, µια µεγάλη πόλη µε δεκάδες ή και εκατοντάδες µικρά 
σκάφη να µην έχει αλιευτικό καταφύγιο και να επικρατεί αυτό το αλαλούµ που επικρατεί και 
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στην περιοχή της µαρίνας και στην περιοχή του σηµερινού λιµένα. Αυτή η κατάσταση πρέπει 
να τακτοποιηθεί. 

Για τα οικόπεδα γύρω από τον πύργο, να µην τα ονοµατίζω και εγώ, καλά τα είπατε, να ξέρετε 
ότι έχω συναντηθεί και µε τον κ. Κοντό για το συγκεκριµένο θέµα και του το έθεσα στο 
αµφιθέατρο ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ και µε τον κ. Κυλτίδη σε µία σύσκεψη και νοµικός σύµβουλος 
το έχει παραλάβει το συγκεκριµένο θέµα και το µελετά, ο κ. Ρέππας εάν δεν µε απατά η µνήµη 
µου. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι, έχουν χτίσει, από το ’75 και µετά, έχουν αρχίσει και χτίζουν, 
έχουν τα εγγόνια τους πλέον σήµερα ένα πρόβληµα το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Είµαστε σε 
µια δύσκολη εποχή βέβαια ως προς αυτά τα ζητήµατα και το ξέρετε, κάνουµε κάθε 
προσπάθεια, πάντως και εγώ θεωρώ ότι θα βοηθήσει αν το εντάξουµε το συγκεκριµένο 
κοµµάτι των κάποιων στρεµµάτων µέσα στο γενικό πολεοδοµικό. 

Λοιπόν δεν είναι πανάκεια ασφαλώς, πολλά πράγµατα θα συµβούν, εγώ εύχοµαι να είµαστε 
όλοι ζωντανοί όταν θα έρθει η στιγµή αυτά τα 4.000 περίπου στρέµµατα τα οποία εντάσσονται 
να έχουν πολεοδοµηθεί. Και είναι και άλλα τόσα ή και κάτι παραπάνω µε τα 3 πολεοδοµικά 
σχέδια τα οποία συντάσσονται, η πρώτη φάση τους, τη Μ. Μαντίνεια αναφέροµαι, το 
Ασπρόχωµα και η περιοχή της Βέργας, µε ειδοποίησαν, πιστεύω να είναι φερέγγυοι, τη 
προσεχή Τρίτη να πάω να πάρω τα σχέδια, χωρίς άλλο, της Μ. Μαντίνειας και να τα φέρω 
κάτω. Είναι κωµωδία αυτό το οποίο συµβαίνει 15 χρόνια και ειλικρινά ντρέποµαι για τον τρόπο 
µε τον οποίο λειτουργεί αυτό το κράτος γιατί 15 χρόνια πολλά έχουν συµβεί και βεβαίως 
κουράστηκε ο κόσµος να περιµένει. ∆εν τα συντάσσουµε εµείς αυτά τα σχέδια, άλλοι τα 
συντάσσουν, εδώ επαναλαµβάνω και µία 15ετία, έχω πάει πάνω από 10 φορές, την Τρίτη µου 
υποσχέθηκαν, θα πάω µόνο γι’  αυτό, να φορτωθώ και να φέρω τη σχετική µελέτη στην 
Καλαµάτα. Μετά θα την προχωρήσουµε εµείς, όχι άλλα 15 χρόνια, για να προχωρήσει και το 2ο 
στάδιο.  

Σας ευχαριστώ όλους κε Καρανίκα, κε Ντοκόπουλε, Γιώργο Σπίνο, Βασίλη Τζαµουράνη και 
∆ηµήτρη Ντόγκα που ήσουνα η έκπληξη στο χειρισµό αυτού του θέµατος. 
 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε.  
Με την πρόταση της ∆ηµοτικής αρχής. . . . 

 
Κε Πρόεδρε να πω. Για το θέµα. Το θέµα µε τα δύο συµπληρωµατικά στοιχεία που 
έδωσε για το αρχαιολογικό πάρκο και για τη Μικρά Μαντίνεια, µε την τροποποίηση 

όσον αφορά το κείµενο για τις Γουλιµίδες, την πρόταση του Αντιδηµάρχου του κ. Ηλιόπουλου 
που έκανε την εισήγηση για το δηµοτικό διαµέρισµα Λεϊκων. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν σωστή η 
παρατήρηση, να το ενσωµατώσουµε κι αυτό, και του κ. Ηλιόπουλου και του κ. Κοσµόπουλου, 
είναι ευκαιρία να ενταχθεί στις εντολές και η αναθεώρηση του γενικού πολεοδοµικού του 
παλιού όσον αφορά τους εσωτερικούς ακαλύπτους, τις στοές που το θέσανε και οι δύο και 
ξέρω ότι και ο κ. Ντοκόπουλος συµφωνεί. Όχι απόλυτο µηδενισµό, κάτω από την πρόταση 
των πολεοδόµων και ιδιαίτερα αφού συµµετέχει ο κ. Ντοκόπουλος που ήταν και παλιός 
µελετητής. 

 
Ωραία. Όπως διαµορφώθηκε η πρόταση µε τις παρατηρήσεις του κ. Σπίνου. Η 
πλειοψηφία «ναι». . . 

 
Εµείς έχουµε κάνει συγκεκριµένη πρόταση. Η πρότασή µας ισχύει. Αυτό που 
είπα. Με µια σειρά παρατηρήσεις. Τις απορρίψατε όλες; ∆εν µπορεί να γίνει 

µηδενιστικά έτσι η πρόταση. 
 
Συγνώµη. Παίρνω το λόγο κε Πρόεδρε. Συζητάµε, κάνουµε δηµόσια 
διαβούλευση αγαπητοί συνάδελφοι πολλούς µήνες. Πολλούς µήνες δηµόσια 
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διαβούλευση. Εκατοντάδες άνθρωποι κατέθεσαν προτάσεις και καταλήξαµε σε κάποια 
συµπεράσµατα. ∆εν είναι δυνατόν, το καταλαβαίνετε, τεχνικά δεν είναι δυνατόν όταν 
κατατίθεται ένα πακέτο προτάσεων νέων εδώ, εγώ απορώ γιατί αυτές οι προτάσεις, µε 
βεβαιότητα σας λέω ότι είναι αξιόλογες και πρέπει να τις κουβεντιάσουµε. Αλλά γιατί τόσους 
µήνες οι προτάσεις αυτές δεν κατατέθηκαν; Έπρεπε σήµερα να κατατεθούν όπου έχουµε 
φτάσει στο παραπέντε πλέον και δεν έχουµε περιθώρια; 

 
Μία φορά µας φωνάξατε! Σας παρακαλώ κε ∆ήµαρχε! 
 

Τόσες συνεδριάσεις! 
 
Μία φορά. Η πρώτη ήταν στην αρχή και η δεύτερη. Πρώτα απ’  όλα δεν 
µπορώ αφοριστικά να ψηφίσω «ναι» ή «όχι» αφού σε µια σειρά από 

πράγµατα συµφωνούµε. 
 
Εντάξει. Η πλειοψηφία «ναι». Οι µειοψηφίες; Κε Τσερώνη; 

 
Εµείς επιµένουµε. Έχουµε καταθέσει µία πρόταση. 
 

Και οι µειοψηφίες «λευκό». 
 
Με συγχωρείτε, εγώ δεν ψηφίζω «λευκό». Λέω, καταθέσαµε συγκεκριµένη 
πρόταση. Αυτή µας την πρόταση. Σε πάρα πολλά συµφωνούµε µε την 

πρόταση. Γιατί «λευκό» να βρεθούµε απέξω απ’ αυτή τη διαδικασία και να µη φαίνεται ότι σε 
µια σειρά από πράγµατα συµφωνούµε και είναι οµόφωνες οι αποφάσεις; ∆εν κατάλαβα 
δηλαδή, θα πρέπει οι µελετητές να πάνε µε µία εισήγηση της πλειοψηφίας και οι υπόλοιποι 
«λευκό» ή «κατά»;  
Μίλησα για επιµέρους κατηγορίες. Α1, Π1, τουριστικά, που υπάρχουν θέµατα στο κείµενο. Γι’  
αυτά δεν υπήρξε αντίρρηση, δεν άκουσα αντίλογο. Σε αυτά που είπα δεν θα ληφθούν υπόψη 
στο κείµενο, στο επόµενο κείµενο; Γι’  αυτό λέω. 

 
Ναι, εντάξει, την πρόταση τη δική σας θα την ψηφίσετε εσείς. 

 
Εµείς ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
 

Και εµείς από τις τοποθετήσεις µας, πολλά σηµεία της εισήγησης ενσωµατώνονται 
στη λογική µας, αλλά υπάρχει και µία διαφοροποίηση. Εποµένως µε αυτή την 

πραγµατικότητα που αναδεικνύεται και που παραδίδει, και εµείς εµµένουµε στη δική µας 
πρόταση. 

 
Να µιλήσω κάτι για τη ψηφοφορία. Κε Πρόεδρε µε συγχωρείτε, εγώ δεν είµαι 
µέλος του Σώµατος αλλά οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται, κατατέθηκε η 

πρόταση της πλειοψηφίας όπως αυτή συµπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε µε τα 3 σηµεία από τον 
κ. Σπίνο, δώστε τα και γραπτά κε Σπίνο να µην έχουµε κανένα πρόβληµα. Πρέπει να γίνει η 
ψηφοφορία επί συγκεκριµένης προτάσεως από κει και πέρα επί της προτάσεως πρέπει να γίνει 
τοποθέτηση µε ψήφο, αν ψηφίζετε ή όχι, ναι – όχι – λευκό και µπορεί να γίνει και επεξήγηση, 
«Εγώ την πρότασή σας λευκό διότι έχω τη δική µου πρόταση και ψηφίζω τη δική µου 
πρόταση». 

 
Με την ίδια λογική όλοι καταθέτουµε τις προτάσεις µας. Κε Πρόεδρε όλες οι 
προτάσεις σε ψηφοφορία. 
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Σας παρακαλώ ακούστε πάλι, τις διαδικασίες τις έχω όπως και ο κ. Νταγιόπουλος 
µε ευλάβεια θρησκευτική τηρήσει. Όταν κατατεθεί µια πρόταση και ψηφισθεί, 

είναι απόφαση πλέον. Έτσι; Τελειώνει η ιστορία. 
 
Απλώς στο νούµερο διαφέρουν. 

 
Κε ∆ήµαρχε, καταγράφονται οι προτάσεις ως έχουν και ψηφίζεται και 
φαίνεται ότι  ψηφίζεται από την πλειοψηφία η πρόταση της πλειοψηφίας 

αρκεί να φαίνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
Γιώργο αυτό είπα κι εγώ, η πλειοψηφία ψηφίζει την πρόταση. Του κ. 
Κοσµόπουλου, εσείς και ο κ. Κοσµόπουλος. Ο κ. Αλευράς είπε ναι. 

 
Λευκό στη δική σας πρόταση και υπέρ στη δική µας πρόταση. 
 

Και λευκό ο κ. Τσερώνης. Έτσι; 
 
Και η αιτιολόγηση είναι «επιµένουµε στη δική µας πρόταση». 
 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας σύµφωνα µε το οποίο ΥΠΕΡ της πρότασης που 
κατατέθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Σπίνο τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι και των τριών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας, η 
κάθε µία από τις οποίες καταθέτει και υποστηρίζει δική της πρότασης, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
∆ίνει τις κατευθύνσεις προς τους µελετητές για την εκπόνηση του Β2 σταδίου του 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Καλαµάτας σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις εξής 
προτάσεις του Αντιδηµάρχου κ. Σπίνου, του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθαν.  και 
των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. & Κοσµόπουλου: 

 

Α΄ Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπηρεσιακής εισήγησης όσον αφορά στην 
περιοχή  ΓΟΥΛΙΜΙ∆ΕΣ 

 
Βόρεια της νέας εισόδου η χρήση «επιχειρηµατικό κέντρο» να οριοθετηθεί σε 
µια λωρίδα παράλληλη µε τη νέα είσοδο και µε πλάτος ίσο µε τη µέγιστη 
απόσταση του υφιστάµενου παράλληλου δρόµου (πρώτος παράλληλος δρόµος 
που υπάρχει σε σχέση µε τη νέα είσοδο). Το µετέπειτα κοµµάτι έως τον 
περιφερειακό δρόµο να ενταχθεί ως χρήση «γενική κατοικία».  

Νότια της νέας εισόδου η χρήση «επιχειρηµατικό κέντρο» να οριοθετηθεί σε µία 
λωρίδα παράλληλα της νέας εισόδου µε πλάτος περίπου 100 µέτρων και η οποία 
να προσδιορισθεί ακριβώς κατά την έναρξη σύνταξης της πολεοδοµικής µελέτης 
και σύµφωνα µε την ήδη διαµορφωµένη ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων 
στην περιοχή.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Όσον αφορά την υπόλοιπη ζώνη. Στις Γουλιµίδες που οριοθετείται δυτικά της 
Αρτέµιδος, νότια της ζώνης αυτής της παράλληλης της νέας εισόδου, βορείως 
της οδού Ευαγγελιστρίας και ως τη διασπορά. Γι’  αυτή τη συγκεκριµένη ζώνη. 
Όσον αφορά αυτή τη ζώνη προτείνεται και η θεσµοθέτηση της χρήσης «γενικής 
κατοικίας µε ήπιους όρους δόµησης» και στην πρόταση των µελετητών όσον 
αφορά τις χρήσεις του επιχειρηµατικού κέντρου, του επιχειρηµατικού χώρου, 
να αφαιρεθεί η «ελαφρά οχλούσα βιοτεχνία», να αφαιρεθεί η χρήση «κέντρα 
διασκέδασης» και η χρήση «εγκατάστασης αποθηκευτικών χώρων» και µε 
σαφή και διακριτό διαχωρισµό των όρων δόµησης σε κάθε περίπτωση αυτών 
των δύο βασικών ενοτήτων των χρήσεων. 

 

Β΄ Συµπλήρωση της υπηρεσιακής εισήγησης µε τα παρακάτω σηµεία: 
 
1)  Αρχαιολογικός χώρος στα Ακοβίτικα 

Να περιορισθεί η ζώνη µε ένδειξη Π.Α.Χ. (Περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου) στους 
ήδη περιφραγµένους και απαλλοτριωµένους χώρους από το Υπουργείο 
Πολιτισµού και εκτός αυτών των χώρων να ισχύει ότι ισχύει ως σήµερα όσον 
αφορά τις ενέργειες εκεί, κάτω από το καθεστώς όµως εννοείται του ελέγχου, 
αυτό που γίνεται και σήµερα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. 

 
2)  Μικρά Μαντίνεια  

Να συµπεριληφθεί στο νέο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο η περιοχή βόρεια της 
πολεοδοµικής µελέτης της Μικράς Μαντίνειας που είναι σε εξέλιξη (περιοχή 
Παναγιώταρου), µια έκταση περίπου 15 στρεµµάτων. 

 
3) Να πολεοδοµηθούν οι οριοθετηµένοι οικισµοί των Λεΐκων, Αντικαλάµου και 

Σπερχογείας. Ενδεικτικά για τα Λέικα να διερευνηθεί η επέκταση προς τις 
περιοχές Ξηροκάµπι, Σπιτάκια και Κατσαρέικα. 

 
4)  Να γίνει επέκταση της ζώνης προς πολεοδόµηση για την περιοχή Ε1 όπως έχει 

ορισθεί από τους µελετητές νότια του δρόµου Καλαµάτας – Μεσσήνης 
λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση και τη δυνατότητα επέκτασής 
της 200 µε 300 µέτρα επιπλέον. 

 
5)  Να ενταχθεί ως «γενική κατοικία» η περιοχή ανατολικά του οριοθετηµένου από 

τους µελετητές αθλητικού κέντρου και νότια του περιµετρικού δρόµου. 
 

6) Να εξετασθεί το θέµα τροποποίησης παρόδιων στοών και εσωτερικών 
ακαλύπτων στην πόλη της Καλαµάτας, που είχαν θεσπιστεί µε προγενέστερες 
πολεοδοµικές µελέτες. 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 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. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  28 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


