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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  694/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 34/16-11-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 686 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 11) 
Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 16) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 697 απόφαση), 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.695 απόφαση), 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22)  
Τσακαλάκου Σταυρούλα και  23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 689 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εξέταση ενστάσεων επί της 2ης ανάρτησης της Β΄ Φάσης Πολεοδοµικής Μελέτης περιοχής 
¨Κηπούπολης – Μπαριάµαγα¨ του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Στο φάκελο για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 21161/21-
9-2007 εισηγητικό σηµείωµα του τµήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού & εφαρµογών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων επί της 2ης ανάρτησης της Β΄ Φάσης Πολεοδοµικής Μελέτης  
περιοχής "Κηπούπολης-Μπαργιάµαγα" του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
     Σύµφωνα µε το 19-7-07 πρακτικό  της 2ης ανάρτησης της  Β΄ φάσης  Πολεοδοµικής 
Μελέτης  περιοχής Κηπούπολης, έγινε η ανάρτηση της παραπάνω µελέτης στην υπηρεσία 
µας.  
Μετά το τέλος της ανάρτησης υποβλήθηκαν 5   ενστάσεις ,  όπου αφορούσαν την παραπάνω 
Πολεοδοµική Μελέτη. 
   Σε συνέχεια το γραφείο µας σε κοινή σύσκεψη µε τον Μελετητή και τον εκπρόσωπο της 
∆/νσης  ΠΕΧΩΠΟ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας αποφάνθηκε για τις παραπάνω 
ενστάσεις λαµβάνοντας υπόψη και την πρόταση του µελετητή. 
    Κατόπιν των παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2 της σύµβασης, εισηγούµεθα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει επί των απαντήσεων των ενστάσεων της 2ης 
ανάρτησης της  Β΄ Φάσης  Πολεοδοµικής Μελέτης  περιοχής Κηπούπολης όπως φαίνεται 
στα συνηµµένα έγγραφα που σας καταθέτουµε.  
Συνολικά από τις 5 ενστάσεις : 
1. ∆εκτές έγιναν οι 2 ενστάσεις  
2. Εκτός Αντικειµένου ήταν 2 ενστάσεις 
3. Απορρίπτεται   1 ένσταση    
   Σας υποβάλλουµε  Πρόταση επί των Ενστάσεων µε την γνώµη του Μελετητή καθώς και της 
Τεχνικής Υπηρεσίας .  
  
 
ΚΟΙΝ/ΗΣΗ:1)Τµήµα Πολ. Σχεδ. &Εφαρµογών 
 

Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ. 
& Εφαρµογών 13/9/07 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο  ∆/ΝΤΗΣ   Τ. Υ. 
 

ΒΑΣ.  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση:          

 
Είναι εδώ και ο κ. Πατσαρίνος και ο µελετητής ο κ. Ντοκόπουλος. 
Ίσως είναι το πιο σοβαρό κοµµάτι της πόλης που είναι προς πολεοδόµηση αυτή τη 

στιγµή. Είµαστε στη δεύτερη φάση, είναι οι τελευταίες ενστάσεις αυτές και όταν µε το καλό 
τελειώσουν και ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που θα είναι πολύ σύντοµη, φεύγει για 
Νοµαρχία και επικυρώνεται ποιά η πολεοδοµική µελέτη, τελειώνει το πρώτο βασικό στάδιο και 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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ξεκινάει η πράξη εφαρµογής άρα ευελπιστούµε ότι αν πάνε όλα καλά σε. . . Ας µη πούµε 
χρόνους, θα µας τα πει ο κ. Ντοκόπουλος αυτά. Σήµερα είναι 5 ενστάσεις. 
 

 
Να κάνω µία παρέµβαση. Υπάρχει σήµερα ένα έγγραφο. Μπήκε µέσα στο 
φάκελο ένα έγγραφο. Σήµερα το µεσηµέρι κε Πρόεδρε στο φάκελο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, της µειοψηφίας, µπήκε αυτό το έγγραφο, έλαβε γνώση και η 
µειοψηφία. Και δεν ξέρω εάν έχετε γνώση και αν αξίζει τον κόπο. Είναι γεγονός ότι φαίνεται ότι 
είναι εκπρόθεσµο. Είναι δεδοµένο ότι είναι εκπρόθεσµη η ένσταση και δεν ξέρω εάν αξίζει τον 
κόπο, δεν ξέρει και ο κ. Ντοκόπουλος τι λέει, να το δούµε µεµονωµένα. Να αναβάλουµε το 
θέµα και να δούµε . . .  
 

 
Οι ενστάσεις επί πολεοδοµικών µελετών είναι ένα πάρα πολύ 
σοβαρό θέµα και τυπικό και ουσιαστικό. ∆εν µπορεί να 

κατατίθενται παντί τόπο και χρόνο, κατατίθενται όταν η µελέτη είναι σε ανάρτηση. Όταν λήξει 
η ανάρτηση τότε έχει λήξει και κάθε διαδικασία επί των ενστάσεων. Νοµίζω δεν έχει νόηµα να 
συζητάµε. 

 
Ορίστε περάστε στο µικρόφωνο κοντά να µας πείτε γιατί δεν κάνατε ένσταση. 

 
Ήταν η αδελφή µου άρρωστη και ήµουν στην Αθήνα εκείνη την εποχή. 
Επιστρέφοντας όµως τον Αύγουστο δεν ενηµερώθηκα ότι µπορούσα να 

κάνω και εκπρόθεσµη παρότι επέρασα από τη σχετική υπηρεσία. Θα µπορούσα να την είχα 
κάνει τότε εκπρόθεσµη, δεν ήξερα ότι είχα αυτό το δικαίωµα γιατί δεν ενηµερώθηκα. Και την 
αναφέρω σήµερα γιατί έτσι φαντάστηκα ότι θα λάβετε γνώση. 

 
(Προϊστάµενος τµήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού & εφαρµογών ∆ήµου 
Καλαµάτας): 

Καταρχάς από τις 5 ενστάσεις ουσιαστικά η µία έχει απορριφθεί, οι άλλες γίνονται αποδεκτές. 
Εµείς λοιπόν διαβάζοντας τις ενστάσεις έτσι όπως έχουν τροποποιηθεί, έχουµε πάρει θέση ι σε 
συνεργασία µε τον µελετητή και είναι η εξής: 

- Στην πρώτη ένσταση των κυρίων Σταυρούλας Νικολοπούλου, ∆ηµητρίου Νικολόπουλου 
και Παναγιώτας Νικολοπούλου, ουσιαστικά τα ζητήµατα που βάζουν οι συνδηµότες µας 
αφορούν την πράξη εφαρµογής, ζητούν να διατηρηθεί η νόµιµη υφιστάµενη κατοικία 
τους κατά την πράξη εφαρµογής η διατιθέµενη γη για την επιπλέον πέραν της 
εισφοράς ρυµοτόµηση σε ίσης αξίας γη, να αποδίδει δύο άρτια οικόπεδα. Η εκτίµηση η 
δική µας και του µελετητή είναι ότι αυτά θα αντιµετωπισθούν κατά την πράξη 
εφαρµογής. Ουσιαστικά γίνεται δεκτή αλλά είναι εκτός περιεχοµένου, είναι στο επόµενο 
στάδιο, στο στάδιο της πράξης εφαρµογής. 

- Η δεύτερη ένσταση είναι. Γιαννόπουλου Ιωάννη και Ευγενίας Γιαννοπούλου, που ζητάει 
να καθορισθεί για το ακίνητό τους η χρήση Γενικής Κατοικίας και όχι χρήση Γενικής 
Κατοικίας 1, που γίνεται δεκτή. 

- Υπάρχει η τρίτη ένσταση των κυρίων Αλούπη Ιωάννη, Αναστασίας Αλούπη και Σοφίας 
Αλούπη, όπου επικαλούνται στην ένστασή τους ότι οι απεικονιζόµενες εντός του 
οικοπέδου περιφράξεις δεν συνιστούν διαφοροποίηση των ιδιοκτησιών, θεωρούν ότι η 
εµφαινόµενη οδός βόρεια του οικοπέδου καθώς και ο κλειστός αγωγός απορροής του 
Βέλιουρα έχουν προκύψει κατά το ήµισυ από δική τους γη στο παρελθόν, ενίσταται για 
υπερβολική ρυµοτόµηση (50%) για τη δηµιουργία πλατείας που κατά τη γνώµη τους 
είναι αµφίβολης χρηστικότητας και θεωρούν πως το υπόβαθρο έχει ανακρίβειες πέρα 
από τα αναφερόµενα ανωτέρω αλλά και ως προς τα κτίσµατα τα οποία κατά τις 
δηµόσιες υπηρεσίες φαίνονται ως ερειπωµένα και άρα µηδενικής αξίας κατά τη ∆ΟΥ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ (Μελετητής): 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ  
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Οφείλω να πω ότι από αυτά τα αιτήµατα που έχει βάλει ο συνδηµότης, αυτό που 
αφορά αυτή τη φάση είναι κατά πόσο είµαστε άδικοι µε την πλατεία που εισηγούµαστε 
στην περιοχή. Η απάντηση του µελετητή και της υπηρεσίας είναι ότι όλοι οι 
κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς ορίζονται µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και 
συγκεκριµένα στάνταρ, θεωρούµε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, µάλιστα άµα δει τα 
στοιχεία κανείς και τη συνολικής ιδιοκτησίας και της εισφοράς που δίνει δεν µπαίνει 
τέτοιο ζήτηµα, παρουσιάζεται µόλις ένα έλλειµµα 161 τ.µ. που έτσι κι αλλιώς επειδή 
στην εν λόγω περιοχή από τους πρώτους υπολογισµούς που έχουµε θα έχουµε µία 
περίσσια γης, θα τακτοποιηθούν οι ιδιοκτησίες. Άρα κατά τη γνώµη µας σ΄ αυτό το 
θέµα της ουσίας σ΄ αυτή τη φάση που συζητάµε, ουσιαστικά θα ανταποκριθούµε κατά 
την πράξη εφαρµογής. Τα υπόλοιπα είναι ζητήµατα της πράξης εφαρµογής που θα 
λυθούν κατά εκείνη τη φάση. 

- Η επόµενη ένσταση είναι Ιωάννη Βρεττάκου, Ελένης Βρεττάκου και λέει ότι πάλι ζητάει 
το ακίνητό της να γίνει γενική κατοικία και όχι γενική κατοικία 1 και έγινε δεκτή, άρα 
δεν µπαίνει ζήτηµα. 

- Και τέλος υπάρχει και η ένσταση της κας Παναγιώτας Νικολοπούλου όπου είναι 
συµπληρωµατική της πρώτης ένστασης και θεωρεί ότι η εµφαινόµενη οδός νότια του 
οικοπέδου της µέχρι τον κλειστό αγωγό απορροής του Βέλιουρα έχει προκύψει κατά το 
ήµισυ από δική της ιδιοκτησία στο παρελθόν. Επαναλαµβάνοµε κι εδώ ότι τα αιτήµατα 
αυτά των ιδιοκτησιών αφορούν την πράξη εφαρµογής και θα λυθούν τότε. Άρα δεν 
µπαίνει ζήτηµα γι΄ αυτή τη φάση. 

 
 
Αυτή τη στιγµή µετά την εκδίκαση των ενστάσεων το πακέτο θα πάει στον 
αρµόδιο φορέα που είναι για τη θεσµοθέτηση της µελέτης. Επειδή έχει 

αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο έγκρισης τέτοιων µελετών, πρέπει να πάει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Πρέπει 
να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα ενώ µέχρι τώρα γινόταν µε απόφαση του γενικού γραµµατέα 
Περιφέρειας. Αυτό σηµαίνει χρόνος πάρα πολύ µακρύς. Και είναι θέµα της ∆ηµοτικής αρχής να 
πιέσει για επίσπευση. Βεβαίως όλες οι ∆ηµοτικές αρχές όλης της Ελλάδας πιέζουν για 
επίσπευση θεµάτων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Μετά απ΄ αυτό θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην 
πράξη εφαρµογής. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 21161/21-9-2007 εισήγηση του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία και καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και γνωµοδοτεί θετικά επί των απαντήσεων των ενστάσεων της 2ης 
ανάρτησης της Β΄ Φάσης Πολεοδοµικής Μελέτης περιοχής Κηπούπολης – 
Μπαργιάµαγα και συγκεκριµένα:  
 
Ι. κάνει δεκτές τις ενστάσεις των : 

α) Ιωάννη Γιαννόπουλου, Ευγενίας Γιαννοπούλου του Ιωάννη συζ. Ιγνάτιου 
Κάτσιου µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 17662/3-8-2007 και 

β) Ιωάννη Βρεττάκου του Παναγιώτη και Ελένη Βρεττάκου συζ. Ιωάννη 
Βρεττάκου του γένος Ιωάννη Καραλή µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 17664/3-8-
2007 

 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΙΙ. κρίνει εκτός αντικειµένου τις ενστάσεις των  
α) Σταυρούλας Νικολοπούλου του Νικήτα το γένος ∆ηµοπούλου, ∆ηµητρίου 

Νικολόπουλου και Παναγιώτας Νικολοπούλου µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
17502/2-8-2007 και  

β) Παναγιώτας  Νικολοπούλου µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 17665/3-8-2007 
 
ΙΙΙ. απορρίπτει την ένσταση των Ιωάννη Αλούπη του Νικολάου, Αναστασίας 

Αλούπη του Νικολάου και Σοφίας Αλούπη του Νικολάου µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
17663/3-8-2007. 

 
 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. Γουρδέας Ανδρέας  

3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
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17. Οικονοµάκου Μαρία 

18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Σπίνος Γεώργιος 

21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 10 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


