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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  20/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  506/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η Οκτωβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη 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. 20/26-10-2006 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,  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος,  14) Μάλαµας Παναγιώτης, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη, 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα 29) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Λαφαζάνος Γεώργιος, 4) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 
και 5) Σπίνος Γεώργιος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί ενστάσεων δηµοτών κατά της υπ΄ αριθµ. 425/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σχετικής µε πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας  στο 

Ο.Τ. 938 (∆υτική Συνοικία). 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 26-10-2006 εισηγητικό σηµείωµα 
του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: «Επί ενστάσεων δηµοτών κατά της υπ’αριθµ. 425/06 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου που αφορά στην πρόταση  τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
Σχεδίου   Καλαµάτας  στο Ο.Τ. 938 (∆υτική Συνοικία)».  

 
ΣΧΕΤ.: Ενστάσεις κ.κ. Σπηλιώτη ∆ηµητρίου µε αρ. πρωτ. 20879/4-10-06 και κληρονόµων 

Γερακάρη Γεωργίου µε αρ. πρωτ.221154/9-10-06. 
 
Με την 425/06 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε προτείνει την τροποποίηση του σχεδίου 
πόλης στο Ο.Τ.938 και συγκεκριµένα τον χαρακτηρισµό του οικοδοµήσιµου τµήµατος της 
ιδιοκτησίας του κ. Σπηλιώτη Αθανασίου µαζί µε τον προς ανατολάς δρόµο, σαν  κοινόχρηστο 
χώρο-χώρο στάθµευσης, µε ταυτόχρονη κατάργηση τµήµατος της παρόδιας στοάς. Μετά τη 
γνωστοποίηση της απόφασης µέσω του τύπου και των ατοµικών ειδοποιήσεων υποβλήθηκαν 
δύο  ενστάσεις που έχουν ως εξής: 
 
Α/Α ΕΝΣΤΑΣΗΣ:1                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20879/4-10-06 
ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο.Τ. 938, ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ι∆ΙΟΚΤ.: 03 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιαφωνεί  µε την προτεινόµενη τροποποίηση και συγκεκριµένα να µη 
συµπεριληφθεί στον προτεινόµενο κοινόχρηστο χώρο-χώρο στάθµευσης ο προς ανατολάς 
δρόµος, γιατί υπάρχει δουλεία διόδου µέσω αυτού προς την ιδιοκτησία του. Προτείνει        α)  
αυτό το τµήµα να χαρακτηρισθεί σαν δρόµος για να έχει πρόσβαση η ιδιοκτησία του η οποία 
µε µελλοντική κατάτµηση το σπίτι του θα µείνει χωρίς είσοδο, δεδοµένου ότι η νότια πρόσοψη 
έχει υψόµετρο άνω των 3 µ. που καθιστά αδύνατη την είσοδο από αυτήν την πλευρά. 
β) να γίνει οικοδοµική γραµµή η βόρεια πλευρά του οικοπέδου του προς τον χώρο 
στάθµευσης. 
ΓΝΩΜΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λαµβάνοντας υπ’ όψη το 491/21-11-94 πρακτικό Ειρηνοδικείου 
Καλαµάτας όπου υπάρχει δουλεία διόδου του ενιστάµενου µέσω αυτού του δρόµου προς την 
ιδιοκτησία του, κάνουµε δεκτό το α΄ αίτηµά προτείνοντας ο προς ανατολάς του προτεινόµενου 
κοινόχρηστου χώρου-χώρου στάθµευσης δρόµος να χαρακτηρισθεί σαν δρόµος, µε την 
θέσπιση οικοδοµικής γραµµής ανατολικά και νότια αυτού.                                                                                                                             
Και το β΄ αίτηµα γίνεται δεκτό, προτείνοντας την θέσπιση οικοδοµικής γραµµής γύρωθεν του 
προτεινόµενου κοινόχρηστου χώρου-χώρου στάθµευσης.                                                    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµεθα την αποδοχή της ένστασης. 
 
 
Α/Α ΕΝΣΤΑΣΗΣ:2                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21154/9-10-06 
ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΛΗΡ/ΜΟΙ ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο.Τ. 938, ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ι∆ΙΟΚΤ.: 01 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιαφωνούν  µε την προτεινόµενη τροποποίηση και συγκεκριµένα: 1) µε τον 
προτεινόµενο κοινόχρηστο χώρο-χώρο στάθµευσης στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο  προς 
ανατολάς ιδιωτικός δρόµος που αποτελεί όπως αναφέρουν τµήµα της ιδιοκτησίας τους. Επειδή 
έχει ήδη προβλεφθεί στο έναντι οικοδοµικό τετράγωνο χώρος στάθµευσης, ο νέος να γίνει 
αλλού για να εξυπηρετηθεί ευρύτερα η περιοχή. 
2) Βλάπτεται το ακίνητό τους γιατί πλάι στα παράθυρα του ισογείου θα διέρχονται και θα 
σταθµεύουν οχήµατα µε ότι αυτό συνεπάγεται σε θέµατα ασφάλειας , υγείας και οσµών.       
3) Ο ιδιωτικός δρόµος είναι της απολύτου ιδιοκτησίας τους χωρίς αυτό να αµφισβητηθεί από 
οποιονδήποτε τρίτο. Μάλιστα ο προς νότο όµορος ιδιοκτήτης, σύµφωνα µε το 491/21-11-94 
πρακτικό Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, έχει δουλεία διόδου από αυτόν τον δρόµο. Εάν κριθεί ότι 
είναι απαραίτητος για την εξυπηρέτηση οιουδήποτε δηµοσίου συµφέροντος τούτο πρέπει να 
γίνει µε την διαδικασία των απαλλοτριώσεων και αφού αποζηµιωθούν.                        
4) Ο νέος  χώρος στάθµευσης πρέπει να έχει πρόσωπο σε δύο τουλάχιστον δρόµους, 
προυπόθεση που δεν συντρέχει.                                         
ΓΝΩΜΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 28 του Ν. 1337/83 ιδιωτικοί δρόµοι 
που προυπάρχουν του έτους 1983 και έχουν σχηµατισθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, θεωρούνται 
ως κοινόχρηστοι που ανήκουν στον ∆ήµο. Έτσι αυτός ο χώρος που είχε δηλωθεί ως ιδιωτικός 
δρόµος (βλ. οικοδοµική άδεια και συµβόλαια), σήµερα καθίσταται δηµοτικός και κοινόχρηστος. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν µπορούµε να κάνουµε δεκτή την ένσταση. Συνέχεια αυτού δεν 
µπορούµε να αποδεχτούµε και την αναφορά περί επιβάρυνσης του περιβάλλοντος λόγω 
καυσαερίων, ήχου και ασφάλειας των περιοίκων.   
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµεθα την απόρριψη της ένστασης.  
 
Συν/να: 
1.Απόφαση ∆.Σ. µε αριθµό  425/06 
 2.2 ενστάσεις. 
3.Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα. 
4.Οικοδοµική άδεια κ. Γερακάρη. 
5.Τίτλος ιδιοκτησίας. 
6.Το 491/21-11-94 πρακτικό Ειρηνοδικείου Καλαµάτας.  

Κοιν/ση 

 1.Τµήµα Πολ. Σχεδ.& Εφαρµογών.                                                  
 2.Γ. Κυριακόπουλο,∆ηµ. Σύµβουλο 
 
Για το Γραφείο Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών                                   Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                            
       ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚ.                                                        ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ»                                                                                                                                             
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Υιοθετεί την από 26-10-2006 εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
και Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας «επί ενστάσεων 
δηµοτών κατά της υπ΄ αριθµ. 425/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο 
Ο.Τ. 938, η οποία και καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριµένα:  
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α) Αποδέχεται την υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 20879/4-10-2006 ένσταση του κ.    
Σπηλιώτη ∆ηµητρίου και  

β) Απορρίπτει την υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 21154/4-10-2006 ένσταση των 
κληρονόµων Γερακάρη Γεωργίου 

 
για τους λόγους που αναλυτικά  αναφέρονται στο προαναφερόµενο εισηγητικό 
σηµείωµα της Υπηρεσίας.  
 
 
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 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Μάλαµας Παναγιώτης  

  14. Μαλαπάνης Χρήστος  

  15. Μασούρας Γρηγόριος 

  16. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  

  17. Μαυρέα Αικατερίνη 

  18. Μέλιος Ιωάννης 

  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
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  20. Μπάκας Ιωάννης  

  21. Μπαστακός Παναγιώτης 

  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  24. Πασχάλης Γεώργιος 

  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  26. Σούµπλης Μιχαήλ 

  27. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  28. Τσώλης Πέτρος 

  29. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 1 Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου  

 

 


