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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  523/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Αυγούστου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 25/27-07-2007 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 520 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) 
Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) 
Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης 
Γεώργιος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 509  απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος,  2) Ηλιόπουλος Ιωάννης,  3) Κλείδωνας Θεοφάνης,  και  4) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου του Τ.∆. Λαδά, κ. 
Βουτσής Γεώργιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Λαδά.   
 
 
 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρίσκεται ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, κ. Αντώνιος Μανιάτης. 
 
 
 
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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο οικοδοµικό 
τετράγωνο 1247 (Ανατολική Συνοικία). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 14391/26-6-07 εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & 
Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
                                                 

 «ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας  
              στο οικοδοµικό τετράγωνο  1247 (Ανατολική Συνοικία). 
 ΣΧΕΤ.  Έγγραφο Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε αριθµ. πρωτ. 10502/10-5-07. 
 
Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  ζητά την τροποποίηση του Ρυµοτοµικού σχεδίου Καλαµάτας 
στο Ο.Τ. 1247, µε την αλλαγή της χρήσης τµήµατος του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργικής 
σχολής σε χώρο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και την αύξηση του συντελεστή 
δόµησης από 0,4 σε 0,6, για την εκτέλεση του κτιριολογικού προγράµµατος και την λειτουργία 
της Φοιτητικής Εστίας.  
Σηµειώνουµε ότι: α) µε την υπ’ αριθ. 4341/24-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, έχει ορισθεί η δωρεάν παραχώρηση στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου της χρήσης 
4.453 τ.µ. από  οικόπεδο συνολικής έκτασης 6.453 τ.µ. που ανήκει στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. 
<∆ΗΜΗΤΡΑ>,                                                                                   β) µε το υπ’ αριθ. 
37369/ΣΤ1/3-4-07 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εγκρίνεται το 
κτιριολογικό πρόγραµµα του έργου <Φοιτητική Εστία – Λέσχη (60 ατόµων).  
γ) στην όµορη περιοχή του Ανατολικού Κέντρου υπάρχει κατά 25% περίπου αξιοποίηση του 
ισχύοντος συντελεστή δόµησης. 
Η υπηρεσία µας κατόπιν αυτοψίας στις   22-5 -2007, και αφού έλαβε υπ’ όψιν της:                
1) τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν ( τοπογραφικό διάγραµµα, απόφαση Υφυπουργού, 
έγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων),                                                                                                                       
2) το γεγονός ότι πρόκειται για την λειτουργικότητα ∆ηµοσίου Ιδρύµατος, 
3) το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή δεν επιβαρύνεται περιβαλλοντικά µε µικρή αύξηση του 
συντελεστή δόµησης, καθ’ ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια αύξησής του, όπως φαίνεται και 
από την παραπάνω παράγραφο (γ), 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του Ρ.Σ. Καλαµάτας στο  Ο.Τ. 
1247, µε την αλλαγή της χρήσης τµήµατος του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργικής σχολής σε 
χώρο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και την αύξηση του συντελεστή δόµησης από 0,4 
σε 0,6, για την εκτέλεση του κτιριολογικού προγράµµατος και την λειτουργία της Φοιτητικής 
Εστίας, όπως φαίνεται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραµµα.                                                                                                                         
 Η ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού.    
 
 
 
 
ΣΥΝ/ΝΑ:                                                                                                                                                   
1. Έγγραφο Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου                                                                                                                                         
 2.Τοπογραφικό διάγραµµα. 
 3. Η 4341/24-11-2005 Απόφαση Υφυπουργού. 
 4. Το 37369/ΣΤ1/3-4-07 έγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.                   
 
 
1.Τµήµα Πολ. Σχεδ.& Εφαρµογών.                                                  
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 2.Γ. Σπίνο, Αντιδήµαρχο 
 
 
Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ.                                                        Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.             
και Εφαρµογών                            
   ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚ.                                                        ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ»    
                            
                                                                                                                  
  

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
∆ιαφωνούµε κάθετα µε το αίτηµα του Πανεπιστηµίου την ώρα που υπάρχουν 
ξενοίκιαστα εκατοντάδες διαµερίσµατα. 

∆εν µας ενδιαφέρει το κόστος κατασκευής που είναι πολλαπλάσιο από µια ιδιωτική κατασκευή, 
το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των φοιτητικών εστιών που σε λίγο χρόνο γίνονται 
γκέτο και που έχουν για σηµαία τους την κουρελαρία;  
∆ιαφωνώ και για την φοιτητική εστία του ΤΕΙ, παρότι είµαι υπάλληλος και Πρόεδρος των 
εργαζοµένων του ΤΕΙ. 
∆εν µπορεί να γίνουν 102 δωµάτια για 300 φοιτητές και εµείς να κλείνουµε τα µάτια την ώρα 
που µειώνεται ο αριθµός των εισακτέων και µένουν ξενοίκιαστα τα διαµερίσµατα..  
Θα µπορούσε ο κ. ∆ήµαρχος να πει στον κ. Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστηµίου να χρησιµοποιήσει το χώρο για άλλο σκοπό και επί πλέον γιατί να επεκταθεί το 
Πανεπιστήµιο και να καταλάβει το χώρο του γηπέδου εάν εφόσον εξευρεθεί άλλος χώρος για 
να καλύψει τις αθλητικές ανάγκες. 
 

 
∆εν υπάρχει Πανεπιστήµιο που να µην έχει µηχανισµό υποστήριξης αδύναµων 
φοιτητών, δηλαδή να µην έχει φοιτητική εστία. 

Την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου να την αποσυνδέσουµε από την οικονοµική 
παράµετρο. Αυτό µπορεί να λαµβάνεται υπόψη κατά την ίδρυση των στρατοπέδων. 
Η εστία στο ανατολικό κέντρο έπρεπε να δοθεί στο Πανεπιστήµιο και να δοθεί  αλλού χώρος 
για την εστία του ΤΕΙ. 
Το Πανεπιστήµιο πάει πολύ καλά, το στηρίζουµε και θα συνεχίζουµε να το στηρίζουµε γιατί 
είναι περιουσιακό στοιχείο της πόλης. 
 

 
Σε όλα τα Πανεπιστήµια του κόσµου υπάρχουν φοιτητικές εστίες. Τα 
καλοκαίρια που απουσιάζουν οι φοιτητές, στις φοιτητικές εστίες µέσα από τα 

εκπαιδευτικά δίκτυα διοργάνωση Φόρουµ µε αποτέλεσµα να γίνονται ένας πόλος έλξης για 
πολλούς µε οφέλη για την πόλη. Ιδιαίτερα στη Μεσόγειο αναπτύσσονται τέσσερα µεγάλα 
δίκτυα, όπως και η Εστία Γνώσης και Επιστηµών που έχει πει ότι θα βοηθήσει ο κ. ∆ήµαρχος. 
Οι φοιτητικές εστίες έχουν πολλαπλό ρόλο και όχι µόνο να στεγάσουν παιδιά αλλά να 
εξυπηρετήσουν και δράσεις µε διεθνείς συναντήσεις, όπου η Καλαµάτα µπορεί να παίξει 
σηµαντικό ρόλο. 
 

 
Στο εξωτερικό τα περισσότερα Πανεπιστήµια είναι ιδιωτικά, Εκεί δεν υπάρχει 
άσυλο και παράλληλα όµως υπάρχει και Αστυνοµία που ελέγχει. Υπάρχει εστία 

στην Ελλάδα που να µην έχει γίνει γκέτο; Θα ήταν προτιµότερο το κράτος να αγοράζει έτοιµα 
διαµερίσµατα στο 1/3 της τιµής γιατί έχετε εξετάσει πόσο στοιχίζουν οι εστίες. 
 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  
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Απαιτείται εµπιστοσύνη και σεβασµός στην σύγχρονη νεολαία και ιδιαίτερα στην 
σπουδάζουσα. 

Υπάρχουν προβλήµατα που συνδέονται µε αδυναµίες διαρθρωτικές που οφείλουµε να 
βοηθήσουµε να ξεπεραστούν για το καλό του Πανεπιστηµίου. 
Η σηµερινή νεολαία είναι πολύ καλύτερη προηγούµενων χρόνων και πιστεύω ότι θα 
υπηρετήσει τον τόπο καλύτερα από εµάς.  
Επί τη ευκαιρία να ενηµερώσω ότι στις 7 κάθε µήνα θα γίνεται σύσκεψη στο γραφείο µου για 
το Σχέδιο Πόλης. Παρακαλώ τους επικεφαλής των παρατάξεων εάν επιθυµούν να 
παραβρίσκονται. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, µειοψηφούντος του κ.  
Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ ως προς την τροποποίηση του εγκεκριµένου 
Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο οικοδοµικό τετράγωνο 1247 (Ανατολική Συνοικία), κατά 
πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Υιοθετεί την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 14391/26-7-2007 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. 1247 (Ανατολική Συνοικία), µε την αλλαγή της χρήσης 
τµήµατος του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργικής σχολής σε χώρο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και την αύξηση του συντελεστή δόµησης από 0,4 σε 0,6, για την 
εκτέλεση του κτιριολογικού προγράµµατος και την λειτουργία της Φοιτητικής 
Εστίας,  όπως φαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού 
προϋπολογισµού.  
 
 
 
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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 11. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος 

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 15. Οικονοµάκου Μαρία 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Ράλλης Γεώργιος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 9 Αυγούστου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 


