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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  368/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 20-(v) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Τροποποίηση  εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στα Ο.Τ.: (v) 1185 (Βόρεια 
Συνοικία). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 20-7-2006 εισηγητικό σηµείωµα του 
Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο οικοδοµικό 

τετράγωνο 1185.  
 
ΣΧΕΤ.: Αίτηση κ. Πόταρη Βασιλείου µε αριθµ. πρωτ. 16965/27-9-04. 
 
Ο ανωτέρω ιδιοκτήτης ζητά την τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο Ο.Τ. 
1185 και συγκεκριµένα την αναδιάταξη του κοινόχρηστου χώρου και την αλλαγή της θέσης 
του οικοπέδου του, διότι εκεί που του αποδίδεται µε την 1/93 Πράξη Εφαρµογής λόγω της 
µορφολογίας του εδάφους (µεγάλες υψοµετρικές διαφορές και σύσταση εδάφους όχι καλή) 
δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί σωστή οικοδοµή. Επισηµαίνεται ότι το εµβαδόν του 
προτεινόµενου οικοπέδου είναι ίσο µε το αποδιδόµενο από την 1/93 πράξη εφαρµογής.  
 
Η υπηρεσία µας κατόπιν αυτοψίας στις 9-2-2004, και αφού έλαβε υπ’ όψιν της: 
 
1) τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν (τεχνική έκθεση, σχεδιάγραµµα),  
2) το ανάγλυφο του εδάφους που καθιστά αρκετά δύσκολη την κατασκευή µιας οικοδοµής και 
τη λειτουργία των οδικών δικτύων της περιοχής σύµφωνα µε τα οποία οι όµορες ιδιοκτησίες 
έχουν οικοδοµηθεί «πρόσωπο» στους δρόµους αφήνοντας στο «πίσω» µέρος των οικοπέδων 
τους τον ακάλυπτο χώρο,  
3) ότι η ιδιοκτησία Ν08 που βρίσκεται στο νότιο τµήµα του οικοδοµικού τετραγώνου 1185 
καθίσταται µη αξιοποιήσιµη επειδή καταλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τον εσωτερικό 
ακάλυπτο χώρο και δεν έχει οικοδοµική γραµµή,  
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Καλαµάτας στο Ο.Τ. 1185 (πλησίον οδού Σπάρτης), µε: α) την αναδιάταξη του κοινόχρηστου 
χώρου χωρίς να υπάρχει συνολική µείωσή του και την αλλαγή της θέσης του οικοπέδου του κ. 
Πόταρη Βασιλείου προκειµένου να µπορέσει, λόγω έντονων υψοµετρικών διαφορών, να 
κατασκευάσει µε ασφάλεια την οικοδοµή του,  
β) την κατάργηση της πρασιάς βορειοδυτικά του κοινόχρηστου χώρου,  
γ) την κατάργηση τµήµατος του εσωτερικού ακαλύπτου νοτιοανατολικά και εντός της 
ιδιοκτησίας Ν08 της Ιεράς µονής Αγίου Κων/νου, που εµπίπτει όλη σε αυτόν και συγχρόνως 
τον καθορισµό οικοδοµικής γραµµής στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου Ν08 µε την 
επέκταση του πεζόδροµου νότια, προκειµένου να καταστεί αξιοποιήσιµο, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο τοπογραφικό.  
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού.  
 
ΣΥΝ/ΝΑ: 

1. Αίτηση  
2. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα 



Συνεδρίαση : 16/2006                                 Πέµπτη 03 / 08 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  368/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

3. Τεχνική έκθεση  
 
Κοιν/ση:  

1. Τµήµα Πολ. Σχεδ, & Εφαρµογών  
2. Γ. Κυριακόπουλο, Αντιδήµαρχο  

 
Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ. και Εφαρµογών 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
προαναφερόµενη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µειοψηφούντων των κ.κ. 
Λαφαζάνου Γεωργίου, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο και Ηλιόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος 
δηλώνει ΑΠΩΝ από την ψηφοφορία του θέµατος κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
 
Υιοθετεί την από 20-7-2006 εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & 
Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία και 
καταχωρείται   αναλυτικά  στο  ιστορικό   της  απόφασης  αυτής   και συγκεκριµένα 
προτείνει την τροποποίηση του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο 
Ο.Τ. 1185 (πλησίον οδού Σπάρτης), µε: α) την αναδιάταξη του κοινόχρηστου χώρου 
χωρίς να υπάρχει συνολική µείωσή του και την αλλαγή της θέσης του οικοπέδου 
του κ. Πόταρη Βασιλείου προκειµένου να µπορέσει, λόγω έντονων υψοµετρικών 
διαφορών, να κατασκευάσει µε ασφάλεια την οικοδοµή του,  
β) την κατάργηση της πρασιάς βορειοδυτικά του κοινόχρηστου χώρου,  
γ) την κατάργηση τµήµατος του εσωτερικού ακαλύπτου νοτιοανατολικά και εντός 
της ιδιοκτησίας Ν08 της Ιεράς µονής Αγίου Κων/νου, που εµπίπτει όλη σε αυτόν και 
συγχρόνως τον καθορισµό οικοδοµικής γραµµής στην ανατολική πλευρά του 
οικοπέδου Ν08 µε την επέκταση του πεζόδροµου νότια, προκειµένου να καταστεί 
αξιοποιήσιµο, σύµφωνα µε το  σχετικό τοπογραφικό σχεδιάγραµµα. 
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού 
προϋπολογισµού.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 8 Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


