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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  22/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  639/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 22/08-12-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 
4)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος,  12) Λαφαζάνος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 638 απόφαση), 
13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα 
Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 
22) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 23) Σούµπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος   και   27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 
Κων/νος, 2) Αλοίµονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος  και  8) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης.     
 
 
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.  



Συνεδρίαση : 22/2006                                 Πέµπτη  14 / 12 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  639/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Περί καταπάτησης δηµοτικού χώρου στο ∆.∆. Καρβελίου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 4-11-2006 υπηρεσιακό σηµείωµα 
του τµήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, 
το οποίο έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Περί καταπάτησης δηµοτικού χώρου στο ∆.∆. Καρβελίου 
ΣΧΕΤ.: 1. Το 13661/14-8-06 έγγραφο του τµήµατος Τοπικής Αυτ/σης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 
2. Το 47/10-11-06 έγγραφο του ∆.∆. Καρβελίου 

 
Με το 13661/14-8-06 έγγραφό του το τµήµα Τοπικής Αυτ/σης και Περιφέρειας Πελοποννήσου 
µας ζητά ν΄ απαντηθεί η αναφορά του κ. Ρουσσάκη, όσον αφορά την καταπάτηση ∆ηµοτικού 
χώρου από τον κ. Π. Μαραβά στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Καρβελίου. Έτσι οφείλει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ν΄ αποφανθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν µέχρι τώρα κατατεθεί στον ∆ήµο 
µας. Προϋπόθεση γι΄ αυτό είναι η γνώµη του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Καρβελίου η οποία 
εκφράζεται µε το 47/10-11-06 έγγραφό του. 
 
Η Υπηρεσία µας ασχολείται µε το θέµα αυτό από το 2001 και έχει διαµορφώσει θέση που 
εκφράζεται στο 17064/20-9-2005 έγγραφό µας προς τον Συνήγορο του Πολίτη. Σε συνέχεια 
αυτού µας υποβλήθηκαν από τους κ.κ. Κ. Ρουσσάκη και Π. Μαραβά οι δικές µας απόψεις µε τα 
21489/18-11-05, 6434/27-3-06 και 23304/6-11-06 αντίστοιχα έγγραφά τους, ζητήθηκε η 
γνώµη µας από την ∆/νση ΠΕΧΩΠΟ της Νοµ. Αυτ/σης Μεσσηνίας µε το 3387/1815/29-5-06 
έγγραφό της, ενώ απαντήσαµε µε το 14098/1378/26-7-06 έγγραφό µας στην ∆/νση Τοπικής 
Αυτ/σης του Νοµού µας. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί ότι, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που διαθέτουµε, δεν υφίσταται θέµα καταπάτησης του δηµοτικού χώρου 
έµπροσθεν της ιδιοκτησίας του κ. Π. Μαραβά και ισχύουν όσα καταγράφονται στο 17064/20-
9-2005 έγγραφό µας. 
 
Συν/να: 

1. Το 13661/14-8-06 έγγραφο της Περιφ. Πελ/σου 
2. Τα 17064/20-9-05 και 14098/1378/26-7-06 έγγραφά µας 
3. Το 47/10-11-06 έγγραφο του ∆.∆. Καρβελίου 
4. Το 3387/1815/29-5-06 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΠΟ της ΝΑΜ 
5. Το 21489/18-11-05, 6434/27-3-06 και 23304/6-11-06 έγγραφα των κ.κ. Ρουσσάκη και 

Μαραβά 
 
Κοιν/ση 

1. κ. Κ. Ρουσσάκη ∆.∆. Καρβελίου ∆ήµου Καλαµάτας 
2. κ. Π. Μαραβά Αποδήµων 25 Αγ. Παρασκευή ΑΘΗΝΑ 
3. Αντιδήµαρχο κ. Γ. Κυριακόπουλο 
4. Τµήµα Πολ. Σχεδ. Και Εφαρµογών 

 
Τµήµα Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών Ο ∆/ντής Τ.Υ. 

Πατσαρίνος Νικ. ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουµε αρµοδιότητα να αποφανθούµε επί του 
θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί να λάβει απόφαση για το 

χαρακτηρισµό ενός δρόµου ως δηµοτικού ή για την καταπάτηση. Αυτό είναι αρµοδιότητα των 
πολιτικών δικαστηρίων. Εγώ έχω αποφάσεις – άµα θέλετε να σας προσκοµίσω – της 
Περιφέρειας που έχουν ακυρώσει αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων και µάλιστα του νοµού 
µας όταν προσέφυγε κάποιος δηµότης ο οποίος θίχθηκε από την απόφαση κάποιου ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι είµαστε καθ΄ ύλην αναρµόδιοι, το θέµα είναι θέµα των 
πολιτικών δικαστηρίων και µόνο αυτά µπορούν να αποφανθούν.  
 
Θα µου πείτε τώρα ότι εµείς είχαµε έγγραφο από τη ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
µας ζήταγε να αποφανθούµε. Σας εξήγησα όµως τους λόγους και θα µπορούσε να  απαντήσει 
η υπηρεσία ότι είµαστε αναρµόδιοι. 
 
Επί πλέον, για το θέµα του πρωτοκόλλου που θέτει η ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν 
µπορούµε να εκδόσουµε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής αν πούµε ότι υπάρχει καταπάτηση, 
γιατί εδώ µιλάµε για το Καρβέλι όπου υπάρχει σχέδιο οικισµού, δεν υπάρχει σχέδιο πόλης για 
να γίνει κάτι τέτοιο.  
 
Και επιπλέον θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Η υπηρεσία έχει εκδώσει δύο έγγραφα τα 
οποία κατά την άποψή µου µου φαίνονται αντιφατικά. Στο πρώτο έγγραφο 20/9/2005 λέει ότι: 
«Από τα παραπάνω αντιλαµβάνεται κανείς ότι δεν µπορεί µετά βεβαιότητας να προσδιορίσει 
επακριβώς το ζητούµενο πλάτος του δρόµου». ∆εν βγάζει δηλαδή κατ΄ εκουσίαν ένα 
συµπέρασµα η υπηρεσία. Στις 4/11/2006 λέει: «∆εν υφίσταται θέµα καταπάτησης». Αυτό ως 
παρατήρηση. Εγώ αν λάβετε απόφαση για να συζητηθεί, θα απέχω από την ψηφοφορία. 
 
 

 
Τι απόφαση, τι να συζητηθεί, συζητείται τώρα. 
 

 
Εγώ είπα ότι είµαστε καθ΄ ύλην αναρµόδιοι, δεν µπορούµε να πάρουµε 
απόφαση για το αν γίνεται καταπάτηση ή όχι. Είναι θέµα των 

πολιτικών δικαστηρίων, δεν έχει αρµοδιότητα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

 
Συζητείται το θέµα. 
 

 
Για να διαµορφώσω γνώµη θέλω να ακούσω τον κ. ∆ήµαρχο να µιλάει επί 
του συγκεκριµένου. Κε ∆ήµαρχε, για να διαµορφώσω γνώµη, θέλω να 

ακούσω εσάς. 
 

 
Θα βοηθήσει ο κ. Πατσαρίνος. 
 
 
(Προϊστάµενος τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών): 
Αυτό το θέµα µας είχε απασχολήσει χρόνια. Όσα έξοδα έχουν κάνει οι 

δηµοτικοί υπάλληλοι, όσοι δηµοτικοί υπάλληλοι έχουν ανέβει εκεί πάνω, δεν ξέρω εάν αξίζει κι 
όλας, να το πω έτσι χονδρά, το θέµα της καταπάτησης ή όχι αυτού του τµήµατος. Έχουµε 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ 
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ανέβει δύο – τρεις φορές ο καθένας, µιλάµε για ένα οικισµό που όπως είπε και ο κ. Ηλιόπουλος 
δεν υπάρχουν όρια και προσπαθείς λοιπόν µέσα σ΄ αυτόν τον οικισµό που είναι κυµαινόµενο 
πλάτος. . . Το κυµαινόµενο πλάτος δεν σηµαίνει ότι δεν µπορείς να ξεκαθαρίσεις αν υπάρχει 
καταπάτηση ή όχι, το κυµαινόµενο πλάτος σηµαίνει ότι είναι διαµορφωµένη µια κατάσταση την 
οποία την εκτιµάς ότι έτσι είναι χρόνια. Αν πριν 50 χρόνια ήταν αλλιώς, δεν µπορούµε να το 
εκτιµήσουµε, φυσικά και όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε λοιπόν ότι εκεί είναι ένας δροµίσκος 
µέσα σε έναν οικισµό όπου υπάρχουν τα σπίτια που υπάρχουν του δηµοτικού διαµερίσµατος 
Καρβελίου και το πλάτος είναι κυµαινόµενο και αυτό αποτυπώσαµε εµείς. Και δεν είδαµε 
πουθενά στοιχεία καταπάτησης. Αυτή µια απάντηση. 
 
Τώρα, αυτό που επικαλείται ο κ. Ρουσσάκης. . . Καταρχάς οφείλω να πω ότι το φέραµε θέµα 
στο . . . . 
(αλλαγή ταινίας) 
. . . εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό του κ. Ηλιόπουλου, αλλά µας το ζήτησε η αρµόδια υπηρεσία 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γι΄ αυτό το φέραµε, όπου είναι ξεκάθαρο ότι θέλει αυτό. Κι 
εµείς είχαµε πει ότι είναι θέµα των δικαστηρίων και το είχαµε πει και στο έγγραφό µας, δεν 
είναι καινούργιο αυτό. Αλλά έλα που η Περιφέρεια ζητάει γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και το φέραµε λοιπόν σαν θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού ακούσαµε το τοπικό 
συµβούλιο, µε την εισήγηση τη δική µας. Το τοπικό συµβούλιο µε αυτά που µας είπε δεν 
άλλαξε τη γνώµη µας µε τα στοιχεία που µας κατέθεσε, και παραµένει η θέση η αρχική που 
είχαµε κάνει στο έγγραφό µας από το 2005, δεν µπήκαν νέα στοιχεία που να µας κάνουν να 
αλλάξουµε τη θέση, ότι εµείς λέµε ότι δεν µπαίνει ζήτηµα καταπάτησης δρόµου από τα 
στοιχεία που έχουµε και µπορούµε σήµερα να κρίνουµε, γιατί λέει ο κ. Ρουσσάκης ότι πριν 50 
χρόνια ήταν αλλιώς. Ε, τι να κάνουµε, δεν έχουµε στοιχεία πριν 50 χρόνια. Εκεί ίσως πρέπει να 
πάει κανείς στα δικαστήρια. Αλλά µε τα στοιχεία αυτά που έχουµε και αυτά που προσκόµισε 
και ο κ. Μαραβάς και ο κ. Ρουσσάκης, έχουµε αυτή την εκτίµηση και επιµένουµε στο έγγραφο 
που έχουµε συντάξει το 2005 και το οποίο το κοινοποιούµε προς κάθε αρµόδια ∆ιεύθυνση, από 
Επιτροπή του Άρθρου 18, µόνο στο Συµβούλιο της Επικρατείας δεν έχει πάει ακόµα το θέµα 
αυτό. Έλεος. 
 

 
Κε Πρόεδρε, να επανέλθω. Εγώ αυτά τα είπα γιατί, σήµερα αν 
πάρουµε µια απόφαση, προφανώς κάποιος θα θιχθεί. Την απόφαση 

αυτή αν την προσβάλει στην Περιφέρεια είναι σίγουρο ότι θα ακυρωθεί γιατί είπα ότι αρµόδια 
είναι τα πολιτικά δικαστήρια. ∆εν χρειάζεται να µπαίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σ΄ αυτή τη 
διαδικασία. 
 

 
Να αποφανθεί τίνος είναι η ιδιοκτησία εφόσον υπάρχει διαφορά, είναι αρµόδιο 
το δικαστήριο. Εµείς όµως ως ιδιοκτήτες ή µάλλον ως εκφραστές της 

ιδιοκτησίας των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δεν µπορούµε να έχουµε άποψη αν µας 
έχει καταπατηθεί ή όχι ο χώρος; Εγώ το θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγµα. ∆εν 
βγάζουµε δικαστική απόφαση. Προφανώς λοιπόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να εκδόσει 
κάποια διοικητική πράξη, µας ρωτάει εάν έχει καταπατηθεί ή όχι η ιδιοκτησία µας. Και εµείς 
απαντάµε. 
 

 
Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Ηλιόπουλος αλλά και ο κ. Πατσαρίνος µας 
διαβεβαίωσε ότι και παλαιότερα και η τεχνική µας υπηρεσία είχε αποφανθεί ότι 

είναι νοµικό το θέµα, κατόπιν αυτού εγώ τάσσοµαι υπέρ του να πάει στα δικαστήρια το θέµα 
και αυτή είναι η άποψή µου. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 
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Κε Πρόεδρε, το θέµα δεν είναι τόσο απλό. Ο κ. Πατσαρίνος το παρουσιάζει 
αλλιώς. Ο κ. Αντιδήµαρχος Ηλιόπουλος έδωσε την απάντησή του στο θέµα αυτό 

και αναφέρεται µέσα στο έγγραφο που έκανε προς την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου «πιστεύω 
ότι µόνο µε ύπαρξη επισήµων εγγράφων, εάν υπάρχουν συµβόλαια, τοπογραφικά υπηρεσιών, 
µπορούµε να διαµορφώσουµε γνώµη». Τέτοια έγγραφα υπάρχουν. Υπάρχει το συµβόλαιο 
αγοράς του ΄99 από τον κ. Μαραβά που καθορίζει στην πρόσοψη του οικοπέδου, που είναι 15 
µέτρα και όχι 9,50 που έκανε το σχέδιο πόλης. ∆εκαπέντε µέτρα και ορίζει ότι είναι το πλάτος 
της οδού τέσσερα (4) µέτρα. Όταν µετέπειτα βγήκε η άδεια οικοδοµής την οποία την 
παρουσίασε ο ίδιος ο κ. Μαραβάς, στην άδεια οικοδοµής αναφέρονται τέσσερα (4) µέτρα 
πλάτος δρόµου και χτίστηκε η οικοδοµή. Όταν χτίστηκε η οικοδοµή, τυχαίως τραβήχτηκε µια 
φωτογραφία και φαίνεται η ξερολιθιά που στηρίζει το δρόµο λόγω υψοµετρικής διαφοράς 
οικοπέδου και δρόµου. Εκεί λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι το. . . Και τώρα οποιοδήποτε κάνει µια 
αυτοψία, θα δει ότι είναι τέσσερα (4) µέτρα το πλάτος του δρόµου. Εγώ υπέδειξα στον κ. 
Πατσαρίνο που είχε έρθει επάνω όταν έκανε µια από τις αυτοψίες που είχε από τις δύο – τρεις 
αυτοψίες, και όταν πήρε σταθερά σηµεία, βρέθηκε το πλάτος της οδού τέσσερα (4) µέτρα, 
συγκεκριµένα 3,95 και όχι µεταβλητό πλάτος οδού. Σε άλλα σηµεία του χωριού µπορεί να 
συµβαίνει αλλά στο συγκεκριµένο υπάρχουν έγγραφα επίσηµα. Εποµένως έχει ο δρόµος 
καταπατηθεί. 
 

 
Κε Πρόεδρε, δεν έχει γίνει καµία καταπάτηση. Ο κ. Άκης ψεύδεται. ∆εν έχει γίνει 
καµία καταπάτηση. Απόδειξη ότι όλοι όσοι περνάνε από κει, όλοι οι κάτοικοι, δεν 

έχει παραπονεθεί κανείς. Είναι ο µόνος που διαµαρτύρεται γιατί έχει εχθρικές θέσεις απέναντί 
µου.  

1) Έχω καταθέσει φωτοερµηνείες στην. . . 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

 
Κε Ρουσσάκη, σας παρακαλώ! Ανακαλεί. 
 

 
Υπάρχουν φωτοερµηνείες τις οποίες τις έχω καταθέσει στη τεχνική υπηρεσία, τις 
καταθέτω κι εδώ και σε εσάς. 

 
Και ένα άλλο όµως που λέει ο κ. Ρουσσάκης. Ένα πρόσφατο τοπογραφικό του κ. Ρουσσάκη, 
του 2006, το οποίο τι λέει, µεταβλητό πλάτος. Το καταθέτω κι αυτό.  
 

 
Εκ παραδροµής τον αποκαλέσατε «ψεύτη». Ανακαλεί. 
 

 
Εντάξει, ανακαλώ. 
 

 
Επειδή είδα το έγγραφο της Περιφέρειας, το καλλίτερο πράγµα που θα µπορούσαµε 
να κάνουµε  ήταν να δηλώσουµε στην Περιφέρεια ότι ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

είµαστε αναρµόδιοι γιατί σε µια περιοχή, απ΄ ότι µάθαµε και εντός οικισµού δεν έχουµε 
στοιχεία αποτύπωσης. . . ∆ηλαδή να µιλάγαµε για το σχέδιο του 1905 της Καλαµάτας που 
ξέρουµε που είναι οι ρυµοτοµικές γραµµές, που  είναι οι  οικοδοµικές γραµµές, να λέγαµε «ναι,  

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΑΒΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΑΡΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΑΡΑΒΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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έγινε καταπάτηση». Αλλά τώρα να λάβουµε θέση εµείς που ούτε ξέρουµε ακριβώς που είναι, 
να πάρουµε θέση και να πούµε ότι έγινε καταπάτηση ενός κοινόχρηστου χώρου που δεν. . . 
∆ηλαδή µε αυτοψία πήγε το σχέδιο πόλης, δεν πήγε µε κάποια χαρτιά που είχε, µε κάποιο 
αρχείο. 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει.) 
 

 
∆εν ξέρω, κατατέθηκαν; Είµαστε αναρµόδιοι γι΄ αυτό. Και δεν έχει ξανάρθει νοµίζω 
τέτοιο θέµα. 

 
 
Κε Πρόεδρε, εξακολουθώ να επιµένω ότι µπορούµε και πρέπει να εκφράσουµε 
άποψη του αν έχει γίνει καταπάτηση ή όχι, όπως τη λέει η υπηρεσία. 

 
 
Εγώ απών. 
 

 
Εγώ θα ήθελα να ακούσω την άποψη του τοπικού συµβουλίου. 
 

 
Και την άποψη του κ. ∆ηµάρχου. 
 

 
Εγώ Γιάννη µου δεν φοβάµαι να πω τη γνώµη µου. Εγώ έστειλα τον αρµόδιο 
υπάλληλο να κάνει την πραγµατογνωµοσύνη. Και αφού τον έστειλα εγώ και είναι 

υπάλληλος του ∆ήµου και χαίρει της εκτίµησης, έχει την προστασία µου και συµφωνώ µε τον 
υπάλληλο, συµφωνώ και µε την υπηρεσία, από κει δεν τα καταλαβαίνω εγώ τα άλλα. Αυτά που 
σας είπε µου µετέφερε. Νοµίζετε ότι είµαι σε δύσκολη θέση εγώ; Εγώ και µε τον κ. Μαραβά 
είµαι γνωστός και µε τον κ. Ρουσσάκη είµαι γνωστός.  
 

 
Ο δρόµος είναι µεταβλητού πλάτους, πολύπαθος δρόµος απ΄ όλους τους 
ιδιοκτήτες της περιοχής εκεί. Εγώ ως πρόεδρος είχα λάβει µια απόφαση 

οµόφωνα, γνώµη ουσιαστικά εκφράσαµε οµόφωνα το τοπικό συµβούλιο να το διαβιβάσει στον 
νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου όταν προέκυψε το θέµα αυτό και στον αρµόδιο αντιδήµαρχο και 
από κει και πέρα δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε. Ο δρόµος είναι µεταβλητός, είναι µια 
διαµορφωµένη κατάσταση, εγώ ως θεµατοφύλακας της περιοχής µου µου είπαν οι κάτοικοι 
εκεί που περνούσαν, πέραν του ενός, ότι ο δρόµος στενεύει εδώ και χρόνια σε διάφορες 
ιδιοκτησίες. Από κει και πέρα οι αρµόδιες υπηρεσίες ας το ερευνήσουν.  
 

 
Όπως η υπηρεσία λοιπόν κι εσείς. 
 
 
Εγώ δεν µπορώ να πω τίποτα περισσότερο. 
 

 
Εγώ ύστερα από την τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, όπως η υπηρεσία. 
 

 

ΦΩΝΗ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των κ.κ. ΜΑΣΟΥΡΑ, ∆ΙΑΣΑΚΟ,  ΜΑΡΙΝΑΚΗ 
(∆ηµαρχιακός Πάρεδρος - Πρόεδρος Τ.Σ. Καρβελίου) και των παρόντων συµβούλων του 
συνδυασµού ¨Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ¨ εκτός του κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ο οποίος δηλώνει 
ΑΠΩΝ, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Υιοθετεί την από 4-11-2006 εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 
Εφαρµογών της Τεχνική Υπηρεσίας του ∆ήµου και συγκεκριµένα διαπιστώνεται ότι 
δεν υφίσταται θέµα καταπάτησης του δηµοτικού χώρου έµπροσθεν της ιδιοκτησίας 
του κ. Π. Μαραβά στο τοπικό διαµέρισµα Καρβελίου και ισχύουν όσα 
καταγράφονται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 17064/20-9-2005 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας προς τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. 
 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 

  2. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  3. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  4. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  8. Κουδούνης Αργύριος 

  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  11. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  12. Μαλαπάνης Χρήστος  

  13. Μασούρας Γρηγόριος 

  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  15. Μαυρέα Αικατερίνη 

  16. Μέλιος Ιωάννης 

  17. Μπάκας Ιωάννης 

  18. Μπαστακός Παναγιώτης 

  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
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  20. Πασχάλης Γεώργιος 

  21. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  22. Σούµπλης Μιχαήλ 

  23. Σπίνος Γεώργιος 

  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  25. Τσώλης Πέτρος 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


