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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2008 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  616/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 37η/2008, κατεπείγουσα, συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 19-12-2008 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’ αριθµ. 613 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 613 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος, 
22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 613 απόφαση)  και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 614 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Παπαµικρούλης Παναγιώτης και 4) 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. 
Παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων ήτοι: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
11)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και 
η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα.  
 
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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Η συνεδρίαση έχει το χαρακτήρα της κατεπείγουσας προκειµένου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων, που ήταν  
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της 36ης/18-12-2008 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και δεν συζητήθηκαν  (συζητήθηκε µόνο το 1ο  θέµα)   αφού διεκόπη η συνεδρίαση λόγω του 
προχωρηµένου της ώρας, θέµατα στα οποία περιλαµβάνεται και αυτό του τεχνικού 
προγράµµατος, έτους 2009, του ∆ήµου Καλαµάτας, η κατάρτιση του οποίου είναι µείζονος 
σηµασίας για το ∆ήµο και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009.  

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί επί του 
επείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια  
της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. 
Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., Ηλιόπουλος Ιωαν., Καµβυσίδης, 
Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Οικονοµάκου, 
Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας, Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς και 
Ηλιόπουλος Παν., ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. Μπάκας Ιωαν. και Τσερώνης.           

      

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί ένστασης δηµότη κατά της υπ΄ αριθµ. 270/2008 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο 

Ο.Τ. 291 µεταξύ των οδών Νίκης και Κλυταιµνήστρας (Ανατολική Συνοικία). 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. 22970/3-10-2008 εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: «Επί ένστασης δηµότη κατά της υπ’αριθµ. 270/2008 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορά στην πρόταση  τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού Σχεδίου   
Καλαµάτας  στο Ο.Τ. 291 µεταξύ των οδών Νίκης και Κλυταιµνίστρας (Ανατολική Συνοικία). 
ΣΧΕΤ.: Ένσταση κ.κ. Ξωξάκου Νικολάου, Θωµά και Μάρκου µε αρ. πρωτ. 18694/7-8-08. 
 
Με την 270/08 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε προτείνει την τροποποίηση του σχεδίου 
πόλης στο Ο.Τ. 291 και συγκεκριµένα  την διατήρηση υφιστάµενου δρόµου, που είχε 
καταργηθεί µε την αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου το 1986 (ΦΕΚ 1019∆’/27-10-86), ως 
πεζόδροµου και την θέσπιση οικοδοµικής γραµµής (κόκκινη).                                       
Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης µε ατοµικές ειδοποιήσεις στους όµορους ιδιοκτήτες, 
υποβλήθηκε η ανωτέρω ένσταση που έχει ως εξής: 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιαφωνούν µε την προτεινόµενη τροποποίηση και συγκεκριµένα:                           
Θεωρούν ότι τα σχέδια περί πεζόδροµων και κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να υλοποιούνται 
κατά προτεραιότητα και µε γνώµονα το όφελος του κοινωνικού συνόλου και όχι να 
εξυπηρετούνται οι λίγοι. Υπάρχουν από ετών χαρακτηρισµένοι στα σχέδια πεζόδροµοι και 
κοινόχρηστοι χώροι και έχουν εγκαταλειφθεί, όπως στο Ο.Τ. 255 η προέκταση της οδού 
Νικολάου Μεθώνης µετά την συµβολή της µε την οδό Π. Καίσαρη, που δέχεται µεγάλο όγκο 
οχηµάτων αφού εξυπηρετεί µία πολύ µεγάλη συνοικία αρκετά πυκνοδοµηµένη. 
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ΓΝΩΜΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Πιστεύουµε ότι η αναφορά των ενιστάµενων δεν έχει να κάνει επί της 
ουσίας για την τροποποίηση που προτείναµε, καθ’ ότι δεν πρόκειται για δρόµο - κοινόχρηστο 
χώρο που πάµε τώρα να διανοίξουµε ή να διαµορφώσουµε, αλλά  για την εξασφάλιση αυτού 
του δρόµου – Κ.Χ. που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα όταν αυτό επιβάλλεται από 
την ύπαρξη τυφλών ιδιοκτησιών και ανοιγµάτων-εισόδων,  που εξυπηρετούνται επ’ αυτού του 
δρόµου οι όµορες ιδιοκτησίες. 
Όσο αφορά το αίτηµα για την διάνοιξη οδών που προβλέπονται από το σχέδιο, αφού το 
ζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες-δηµότες, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε ότι αυτό 
επιτυγχάνεται µε ξεχωριστή διαδικασία (πράξη αναλογισµού-παρακατάθεση χρηµάτων κλπ.) 
  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµεθα την απόρριψη της ένστασης. 
 
Συν/να: 

1. Απόφαση ∆.Σ. µε αριθµό  270/08 

2. 1 ένσταση. 
3. Τοπογραφικό διάγραµµα. 

Κοιν/ση: 

Τµήµα Πολ. Σχεδ.& Εφαρµογών.                                                  
 
 
Για το Γραφείο Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών 
ΝΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                  Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                             ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ»   

 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από  διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ και του κ. Μπάκα Ιωάννη, οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο,  κατά πλειοψηφία,   
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υιοθετεί το µε αριθµ. πρωτ. 22970/3-10-2008 εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καλαµάτας το οποίο και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
και συγκεκριµένα απορρίπτει την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 22970/3-10-2008 
ένσταση των κ.κ. Ξωξάκου Νικολάου, Θωµά και Μάρκου κατά της υπ΄ αριθµ. 
270/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην πρόταση 
τροποποίησης του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο Ο.Τ. 291 
µεταξύ των οδών Νίκης και Κλυταιµνήστρας (Ανατολική Συνοικία), για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στο προαναφερόµενο εισηγητικό σηµείωµα της 
Υπηρεσίας.  
 

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 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 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. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


