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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  747/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η ∆εκεµβρίου 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. 37/07-12-2007 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 745 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 743 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην 
υπ΄ αρθµ. 736 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 745 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώµατος και Καρβελίου επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, και 5) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και 3) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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.  
 
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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Γνωµοδότηση για περιβαλλοντική αδειοδότηση επαγγελµατικού εργαστηρίου επεξεργασίας 
κοπής σιδήρου για οικοδοµές, εµπορία, µονωτικών και συναφών ειδών, επί της οδού Αύρας 

στην Καλαµάτα. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 28301/4-12-2007 σχετική κοινή εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος 
προς ενηµέρωση έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
  
 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για περιβαλλοντική αδειοδότηση επαγγελµατικού       
               εργαστηρίου επεξεργασίας και κοπής σιδήρου για οικοδοµές, εµπορία, 
               µονωτικών και συναφών ειδών, επί της οδού Αύρας στην Καλαµάτα. 
 
ΣΧΕΤ:   α) Το µε αρ. πρωτ. 9866/3590/21-9-07 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ    
               Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 
                
               β) Η από 14/11/2007 ορθή επανάληψη του ανωτέρω εγγράφου (αρ. πρ.  
                   ∆ήµου Καλαµάτας 27072/21-11-2007) 
 
               γ) Η µε αρ. πρωτ. 19901/7-9-07 αίτηση κατοίκων της περιοχής 
 
 
 
             Με το α) σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Μεσσηνίας διαβιβάστηκε στο ∆ήµο ο φάκελος µε τα απαιτούµενα στοιχεία µελέτης, 
προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την ¨ περιβαλλοντική αδειοδότηση βιοτεχνίας επεξεργασίας 
και κοπής σιδήρου για οικοδοµές, εµπορίας µονωτικών και συναφών ειδών ¨ επί της οδού 
Αύρας στην Καλαµάτα ιδιοκτησίας ¨ΜΗΤΣΕΑΣ – ΜΑΛΑΜΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ¨. 
 
 
            Στο ίδιο ως άνω έγγραφο, επισηµαίνονται µε ιδιαίτερη αναφορά τα κριτήρια που 
σύµφωνα µε τον Ν. 1650/86/ΦΕΚ 160/Α/16-10-86 ¨ περί προστασίας του Περιβάλλοντος¨  
εξετάζονται κατά την διαδικασία έγκρισης χρήσης γης, για την αδειοδότηση της 
δραστηριότητας. 
 
      
              Με το β) σχετικό έγινε ορθή επανάληψη του α) µε διαφοροποίηση ως προς τον τίτλο 
της δραστηριότητας (από βιοτεχνία σε επαγγελµατικό εργαστήριο). 
 
       Με το γ) σχετικό κατατέθηκε αίτηση εικοσιτεσσάρων µόνιµων κατοίκων, όπως δηλώνουν 
, της περιοχής, όπου ζητείται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, στην οποία διατυπώνονται 
αναλυτικά οι αντιρρήσεις τους και οι λόγοι για τους οποίους ζητούν να µη δοθεί ή άδεια 
εγκατάστασης της έν λόγω επιχείρησης στη συγκεκριµένη θέση. 
        
            Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το ∆.Σ ουδεµία αποφασιστική αρµοδιότητα 
έχει για το θέµα. Η δε έκφραση γνώµης απ΄αυτό , είναι προφανές ότι δεν περιορίζεται στην 
εφαρµογή συγκεκριµένων διατάξεων, αλλά µπορεί να προκύψει από συνολική θεώρηση 
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διαφόρων παραµέτρων οι οποίες απορρέουν είτε από υφιστάµενες µελέτες είτε από τυχόν 
προγράµµατα και σχεδιασµούς που ο ∆ήµος προτίθεται να υλοποιήσει στην περιοχή. 
 
 
          Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης : 
 
α) Το ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ ) της πόλης, ΦΕΚ 291/∆/1986 
 
β) Την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη περιοχής Γιαννιτσανίκων   (Φ.Ε.Κ 92 / ∆/     
     16-2-90) 
 
γ) Την µελέτη του Περιµετρικού ∆ακτυλίου Καλαµάτας  
 
δ) Τις προτάσεις που έχουν παρουσιασθεί από τη µελετητική οµάδα του νέου υπό       
     εκπόνηση Γ.Π.Σ Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις οποίες, η περιοχή εγκατάστασης της       
     επιχείρησης προτείνεται να ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως ως οικιστική περιοχή, 
     σας γνωρίζουµε τα εξής:  
 
 
1. Πολεοδοµική θέση του ακινήτου  
 
           Η θέση του ακινήτου στο οποίο ζητείται να εγκατασταθεί η ανωτέρω δραστηριότητα, 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή , σε επαφή µε το όριο του ισχύοντος ρυµοτοµικού 
σχεδίου της περιοχής Γιαννιτσανίκων και συγκεκριµένα επί της οδού Αύρας, στη Β.∆ γωνία της 
ιδιοκτησίας που οριοθετείται από τον προβλεπόµενο πεζόδροµο νότια του Ο.Τ 1464, όπως 
φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την αίτηση κατοίκων της περιοχής. 
 
           Επίσης το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται εντός της ζώνης των 500µ. από τα όρια του 
παλιού προ’ 23 οικισµού «ΦΑΡΑΙ» . 
 
 
2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας 
 
           Από τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει κατατεθεί στην ∆ιεύθυνση 
ΠΕΧΩΠΟ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και συνοδεύει τα ανωτέρω έγγραφα της, 
προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση της δραστηριότητας θα εξυπηρετείται µε τριφασική 
παροχή ισχύος 45 kw.  
 
           Το στοιχείο αυτό κατατάσσει τη δραστηριότητα ως < 50kw στην υποκατηγορία ∆’ της 
9ης οµάδας ¨ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ¨  µε Κωδ. ΕΣΥΕ 285.2  ¨ Γενικές 
µηχανολογικές εργασίες¨  της Η.Π 15393 /2332/  ΦΕΚ 1022/  
5-8-2002. 
 
Από τα υπόλοιπα στοιχεία της µελέτης επισηµαίνουµε αυτά τα οποία θα σχολιάσουµε στη 
συνέχεια. Αναφέρεται ότι το έργο δεν θα προκαλέσει αύξηση της υπάρχουσας στάθµης 
θορύβου στη περιοχή καθώς επίσης δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε επίπτωση στις 
κυκλοφοριακές συνθήκες ή κινδύνους στη περιοχή. 
 
          Επίσης διατυπώνεται η άποψη ότι οι επιπτώσεις στη φυσιογνωµία της περιοχής θα είναι 
θετικές από αισθητικής πλευράς και η δραστηριότητα θα εναρµονίζεται µε το περιβάλλον, ενώ 
θα αναβαθµίσει την ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος έχει προσκοµισθεί η µε αρ. πρωτ. 
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16658/15-11-2007 έγκριση εισόδου –εξόδου οχηµάτων στην εγκατάσταση από την ΤΥ∆Κ Ν. 
Μεσσηνίας. 
 
 
3. Απόψεις Υπηρεσίας 
 
         Είναι προφανές ότι η άµεση γειτνίαση της θέσης της δραστηριότητας µε το εγκεκριµένο 
σχέδιο πόλης, εκ των πραγµάτων δηµιουργεί άλλο πλαίσιο αντιµετώπισης, σε σχέση µε ένα 
ακίνητο που βρίσκεται σε µια «ουδέτερη» θέση στην εκτός σχεδίου περιοχή.  
 
         Από τις υπάρχουσες εγκεκριµένες αλλά και υπό εκπόνηση µελέτες του ∆ήµου που  
προαναφέρθηκαν, καθώς και τα έργα που υλοποιούνται στη περιοχή, προκύπτουν τα εξής: 
 
         Στην ήδη θεσµοθετηµένη εντός σχεδίου γειτονική περιοχή οι χρήσεις που προβλέπονται 
είναι κατοικίες και ήδη έχουν κατασκευασθεί αρκετές και εγκαταστάσεις κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων (πεζόδροµου, κ.χ , σχολείο κ.λ.π). 
 
Σύµφωνα δε µε τις προτάσεις του νέου Γ.Π.Σ Καλαµάτας που έχουν κατατεθεί στο ∆ήµο, 
προτείνεται η ένταξη στο σχέδιο της περιοχής που βρίσκεται η θέση της επιχείρησης, ως 
οικιστικής περιοχής, δηλαδή µε αντίστοιχη φυσιογνωµία. 
 
Μια πολύ σηµαντική παράµετρος επίσης είναι η κυκλοφοριακή σηµασία της οδού Αύρας σε 
σχέση µε τον περιµετρικό δακτύλιο και την οδό Βασ. Γεωργίου. Η οδός Αύρας προεκτεινόµενη 
βόρεια συναντά τον περιµετρικό δακτύλιο και στη συµβολή τους δηµιουργείται ένας από τους 
σηµαντικότερους κόµβους της χάραξης . 
 
Επίσης στην εργολαβία κατασκευής της Βασ. Γεωργίου, που έχει ήδη διανοιγεί µέχρι τη 
συµβολή της µε την Αύρας, περιλαµβάνεται και το τµήµα της οδού Αύρας από την Βασ. 
Γεωργίου µέχρι τη Λακωνικής που επίκειται η κατασκευή του. 
 
        Είναι φανερό ότι µετά απ’ αυτά θα αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στη περιοχή και 
αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη ούτε από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει 
καταθέσει η επιχείρηση ούτε από την ΤΥ∆Κ  Ν. Μεσσηνίας που εξέτασε τη θέση εγκατάστασης 
χωρίς να λάβει υπόψη τα προηγούµενα. 
 
         Κατά την άποψη µας η λειτουργία της συγκεκριµένης δραστηριότητας, θα προκαλέσει 
κυκλοφοριακά προβλήµατα και κινδύνους, αφού η είσοδος – έξοδος νταλικών και λοιπών 
βαρέων οχηµάτων θα γίνονται υποχρεωτικά από την Αύρας. 
 
 Αν στα παραπάνω προστεθεί και ο θόρυβος από τη λειτουργία της επιχείρησης θεωρούµε ότι 
η σαφής υποβάθµιση των πολεοδοµικών – κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών συνθηκών της 
περιοχής εµπίπτει στις παραµέτρους, που χρήζουν εξέτασης κατά την διαδικασία έγκρισης 
χρήσης γης σύµφωνα µε το Ν. 1650/86 και τις σχετικές επισηµάνσεις της ∆ιεύθυνσης 
ΠΕΧΩΠΟ. 
   
           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                         Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
      ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΚΟΥΡΑΚΛΗ» 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος λέει τα εξής:  
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Έχει υποβληθεί αίτηµα από την Πολεοδοµία για την αδειοδότηση µιας 
βιοτεχνίας επεξεργασίας σιδήρου στην περιοχή της Αύρας, βεβαίως το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν έχει αποφασιστικό ρόλο, έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα, επισηµαίνει τα 
σηµεία εκείνα που για την πόλη της Καλαµάτας έχουν κάποιο πρόβληµα πέραν του ότι βέβαια 
υπάρχουν και διαµαρτυρίες αρκετών περιοίκων. Στην περιοχή εκείνη σύµφωνα µε το σχέδιο 
πόλεως είναι εντός κατοικηµένης περιοχής, κατά την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου προβλέπεται οικιστική ζώνη που σηµαίνει ότι θα δηµιουργήσει πρόβληµα και 
κυκλοφοριακό πρόβληµα διότι πρόκειται περί χώρου κατασκευής κατοικιών κατά συνέπεια 
κρίνεται ως εισηγείται και η υπηρεσία ότι η περιοχή που ζητείται η αίτηση είναι ακατάλληλη για 
την συγκεκριµένη δραστηριότητα και ως εκ τούτου σεβόµενοι και την εισήγηση της υπηρεσίας 
και τη φιλοσοφία της πόλεως ότι σε πυκνοκατοικηµένη περιοχή δεν µπορούν να υπάρξουν  
τέτοιου είδους δραστηριότητες, άλλωστε προβλέπεται η είσοδος νταλικών εκεί και το 
κυριότερο πρόβληµα διότι είναι σε εξέλιξη και η Βασ. Γεωργίου θα είναι και κυκλοφοριακό 
πέραν των άλλων. Νοµίζω ότι πρέπει να σεβαστούµε την εισήγηση της υπηρεσίας και να 
είµαστε αρνητικοί ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

 
Ευχαριστώ. 
Το λόγο κάποιος; Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε αυτά που είπε ο κ. Αθανασόπουλος εν µέρει είναι σωστά 
αλλά εγώ επειδή στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλες τέτοιες 

βιοτεχνίες για λόγους ισότητος θα ψηφίσω ναι γιατί έχω ψηφίσει και για άλλες παρόµοιες - 
ίδιες βιοτεχνίες και δεν µπορώ να κάνω διακρίσεις. 

 
Πολύ σωστά. 
Ο κ. Αλευράς έχει ζητήσει το λόγο.  

 
Ναι κ. Πρόεδρε, υπάρχει ένα σκεπτικό, εξετέθη από τον εισηγητή του θέµατος, 
βεβαίως διευκρινίζεται ότι δεν είναι αποφασιστικού χαρακτήρα η θέση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι περισσότερο γνωµοδοτικού, νοµίζω µε µία αυξηµένη συναίσθηση 
της ευθύνης των αιτούντων και µία περιστολή οποιουδήποτε πράγµατος θα µπορούσε 
δυνητικά να δηµιουργήσει πρόβληµα και µε βάση το σκεπτικό αυτό που ο κ. Ηλιόπουλος 
διετύπωσε και εγώ θα ψηφίσω υπέρ της θετικής γνωµοδότησης. 
 

 
Κάποιος άλλος το λόγο; 

 
Θα πω γιατί θα ψηφίσω εγώ υπέρ της υπηρεσίας. Γιατί σε λίγους µήνες όχι 
χρόνια θα αναγκαστούµε να µονοδροµήσουµε και την Αύρας. Ένα το 

κρατούµενο. ∆εύτερον, τα οικοδοµικά υλικά και τέτοια έχουνε πολύ µεγάλη.., δεν ξέρουµε τι 
υλικά είναι δεν είναι µόνο το σίδερο, είναι µία µάντρα οικοδοµικών υλικών και ξέρουµε τι κάνει 
η µάντρα των οικοδοµικών υλικών και ψηφίζω υπέρ της υπηρεσίας όχι έχοντας…, αλλά για να 
προστατέψω, εν αντιθέσει µε τον κ. Ηλιόπουλο που ψήφισε ναι, να προστατέψουµε τον ίδιο 
τον επαγγελµατία γιατί ο ίδιος θα βρεθεί σε τεράστιο πρόβληµα. 

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Μπάκα. Ο κ. ∆ηµήτρης ο Μπάκας, για να γραφτεί και στα πρακτικά. 

 
Θα ψηφίσω υπέρ, να δοθεί η άδεια, πρώτα για λόγους επαγγελµατικούς γιατί 
είναι συνάδελφοι… 

 
Κατανοητό. 
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…νέοι συνάδελφοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητα και ξεκαθαρίζω 
τα πράγµατα. Και από εκεί και πέρα για το θέµα της κοινής ησυχίας για το 

θέµα το κυκλοφοριακών φόρτων και για όλα τα υπόλοιπα υπάρχει αρµόδια υπηρεσία για να 
αποφασίσει.  Όποιος οχλεί η Αστυνοµία  παρεµβαίνει και τελειώνει, όποιος δηµιουργεί 
πρόβληµα κυκλοφοριακό παρεµβαίνει η Αστυνοµία και κλείνει το θέµα. Γι΄ αυτούς τους λόγους 
θα ψηφίσω υπέρ της αδειοδότησης της συγκεκριµένης επιχείρησης. 

 
Ευχαριστώ. 
 

Να βοηθήσω λίγο κ. Πρόεδρε; 
 
Πολύ σύντοµα όµως γιατί έχει διαµορφωθεί άποψη. 
 

Γιατί µάλλον πάµε προς λάθος κατεύθυνση.  
Όπως επισήµανε και ο Αντιδήµαρχος και το γνωρίζετε πολύ καλά και στις άλλες 

περιπτώσεις, δεν δίνουµε εµείς το ναι ή το όχι στην άδεια λειτουργίας. Η Τεχνική Υπηρεσία και 
η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος τι κάνουνε, και αυτός είναι ο ρόλος θεωρώ και να συµφωνεί ή όχι 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: Είναι να επισηµάνουν πάνω στα ερωτήµατα του ΠΕΧΩΠΟ, δηλαδή το 
ΠΕΧΩΠΟ η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας έστειλε το φάκελο σε εµάς να πουν η Τεχνική Υπηρεσία 
και κατ΄ επέκταση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τι ακριβώς κατά την άποψή του, πολεοδοµικά – 
κυκλοφοριακά – αισθητικά, κατά την άποψή του τι ακριβώς θα γίνει εκεί. ∆ηλαδή να πούµε ναι 
ή όχι στην άδεια λειτουργίας εγώ θεωρώ ότι είναι και λιγάκι…, γιατί είµαστε ούτε το  µισό επί 
τοις εκατό  σε όλη τη διαδικασία. ∆ηλαδή κ. ∆ηµήτρη Μπάκα το ναι ή το όχι επειδή είναι 
καθαρά γνωµοδοτικού χαρακτήρα … ∆ηλαδή τι, να γνωµοδοτήσουµε εµείς ότι θα δοθεί η άδεια 
λειτουργίας; Αν πάει βάσει των νόµων η άδεια λειτουργίας… 

 
Κύριε Σπίνο … 
 

 Μισό λεπτό και ολοκληρώνω. 
 
Μην κάνετε διάλογο, να ολοκληρώσει. 
 

Ολοκληρώνω. Εγώ περισσότερο προσπαθώ να προστατέψω το Σώµα. Εντάξει; 
∆ηλαδή δεν πάµε για ναι ή όχι τώρα…  

 
Φωνή: ∆εν είπε κανένας … (δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Αλευρά εγώ πήρα αφορµή από το ∆ηµήτρη τον Μπάκα που είπε ¨Ναι στην 
άδεια λειτουργίας¨. Εγώ γι΄ αυτό είπα. Και απλώς να πω, και τελειώνω και 

ολοκληρώνω, ότι µέσα από την εισήγηση των δύο  υπηρεσιών επισηµαίνονται τα θετικά και τα 
αρνητικά που από εκεί και µετά η Πολεοδοµία και το Τµήµα Βιοµηχανίας που είναι τα αρµόδια 
όργανα  λειτουργίας  θα τα σταθµίσει θα δει και βάσει ποιών κανόνων δίνουν την άδεια 
λειτουργίας … 
 
Φωνή: Ενίοτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο χειραφετεί …( δεν ακούγεται) 

 
Ο κ. Μπάκας. Ησυχία παρακαλώ. 

 
Κύριε Πρόεδρε, είναι κατανοητός, σε µένα τουλάχιστον στα τόσα χρόνια που 
είµαι εδώ, για το ρόλο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σ΄ αυτήν την απόφαση. 

Είναι δυνητικός, συµβουλευτικός θα έλεγα. Ξέρουµε ποιος αποφασίζει. Εγώ, προέκταση της 
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σκέψης µου ήταν, η δική µου επιθυµία. Έτσι; ∆εν σηµαίνει ότι βάζω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
πει σήµερα ότι δίνουµε άδεια ή όχι. Για όνοµα του Θεού! Είπα ότι: 1,2,3.  Αυτό. 

 
Η κα Τσακαλάκου κάτι θέλει να πει. 

 
Κύριε Πρόεδρε εγώ θα ψηφίσω υπέρ της υπηρεσίας γιατί θεωρώ ότι είναι καλό 
να αρχίσουνε πλέον τέτοιου είδους επιχειρήσεις, σαφώς και είµαι µαζί µε τους 

επαγγελµατίες γιατί είµαι και εγώ επαγγελµατίας, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πιο σωστό να 
αρχίσουνε όλες αυτούς του είδους οι επιχειρήσεις   σιγά – σιγά να βγαίνουνε λίγο πιο έξω από 
την πόλη µας. Θεωρώ ότι η Αύρας είναι µια αναπτυσσόµενη περιοχή, είναι πολύ ακριβή απ΄ ότι 
ξέρω σαν περιοχή, τα οικόπεδα τα σπίτια, και θεωρώ ότι µια τέτοια επιχείρηση δεν θα είναι και 
ότι καλλίτερο για την περιοχή.    

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε; 

 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 

 
Ναι. Έχει διαµορφωθεί η άποψη πλήρως. Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µία δύσκολη τοποθέτηση διότι οι συγκεκριµένοι 
επαγγελµατίες, γνωστοί, στους περισσότερους από εµάς είναι γνωστοί και φίλοι, 

αλλά οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να λαµβάνει το Σώµα πάντοτε πρέπει να έχουνε κριτήριο 
το γενικότερο συµφέρον µέσα στο οποίο πρέπει να εντάσσεται και το ατοµικό συµφέρον και 
να παίρνουµε µε θάρρος τις αποφάσεις και νοµίζω ότι αυτό έχοµε αποδείξει µέχρι τώρα.  
Η εισήγηση έχει δίκιο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ούτε γνωµοδοτεί ούτε αποφασίζει κατά το νόµο, 
εισήγηση κάνει η ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩΠΟ της Νοµαρχίας και την απόφαση την εκδίδει ο 
Νοµάρχης. Όµως στα πλαίσια της διασταλτικής ερµηνείας του νόµου µπορεί αν το επιθυµεί η 
∆/νση ΠΕΧΩΠΟ να ερωτά υπηρεσίες όπως είµαστε εµείς, πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, για να 
εκφράζοµε άποψη.  
Πρώτα απ΄ όλα η άποψή µου λοιπόν είναι ότι πρέπει να θεσµοθετηθεί αρµοδιότητα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα ζητήµατα αυτά και για το συγκεκριµένο ζήτηµα εφόσον 
ερωτιόµαστε δεν πρέπει να το αποφύγουµε και να έχουµε µία ευθεία στάση η οποία να 
εκφράζει και την πολιτική µας και την πόλη.  
Εγώ δέχοµαι ότι στην πόλη κυριαρχεί ένα αλαλούµ και θα έχουν δίκιο εδώ οι συνδηµότες µας 
να πουν, µιλάµε για την ευρύτερη περιοχή εκεί που είναι η ταβέρνα του Βατουριόνα, την 
ευρύτερη περιοχή εκεί, ¨Βρε αδερφέ εδώ µας λες, που είναι η πολυκατοικία στα 100 µέτρα; 
Εδώ έχοµε κοπή σιδήρου στο τάδε σηµείο που είναι … Τί γίνεται;¨  Εντάξει, τώρα να αρχίσοµε 
να µιλάµε για την πολιτική γης και το τι έχει γίνει στην πόλη; Είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο 
ζήτηµα.  
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι η υπηρεσία µας, η Τεχνική Υπηρεσία και η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος έχει εδώ εκφράσει την επιστηµονική άποψη. Εδώ είναι η επιστηµονική άποψη, 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Εδώ είναι κάποιοι 
δηµότες οι οποίοι παρεµβαίνουν µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα, κάποιοι κοντά κάποιοι 
µακρύτερα. Είναι βέβαιο ότι 24 δηµότες οι οποίοι παρεµβαίνουν και θα συνεχίσουν ενέργειες 
συγκεκριµένες και µετά από 1- 2 χρόνια αυτοί θα γίνουν πολλοί περισσότεροι. Θεωρώ ότι είναι 
προς το συµφέρον της επιχείρησης, λυπάµαι που το λέγω αλλά αυτός είναι ο σωστός δρόµος 
και ο ίσος και για την περιοχή και για την επιχείρηση να αποφύγει εµπλοκές αυτής της φύσεως 
και εµείς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εσείς διότι εγώ δεν ψηφίζω, πρέπει να πάρετε µία απόφαση 
η οποία να συντάσσεται µε την άποψη τα επιχειρήµατα και την πλευρά της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος διότι επιστηµονικά αυτή είναι η ορθή 
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απόφαση, αυτή προστατεύει την πόλη και θεωρώ ότι προστατεύει και την επιχείρηση να την 
απεµπλέξει  από οδυνηρές για το µέλλον διαδικασίες. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Κάποιος άλλος κάτι; 

 
Κύριε Πρόεδρε ξέρω ότι είναι και από την µία πλευρά και από την άλλη … (δεν 
ακούγεται) 

 
∆εν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Ζήτησε κανείς το λόγο τόση ώρα; Βλέπετε; 
 

Φωνή: …(δεν ακούγεται) 
 
Ναι αλλά δεν έχετε ζητήσει το λόγο και έκλεισε ο ∆ήµαρχος τώρα µε τον 
Κανονισµό. Κατ΄ εξαίρεση ορίστε, περάστε. 

Πείτε όνοµα, επώνυµο, τι εκπροσωπείτε, για να γράφεται στα πρακτικά.  
  
∆έσποινα Τσιλιβαράκη  
 

 
Πολύ σύντοµα αν έχετε την καλοσύνη µόνο. 

 
(∆ικηγόρος – Εκπρόσωπος της εταιρίας): Απλά και µόνο επισήµανση θα σας 
κάνω στην εισήγηση του κ. Αθανασόπουλου, απλά και µόνο για να έχετε µία 

πλήρη εικόνα. 
Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριµένο ακίνητο είναι εντός σχεδίου πόλεως. Θερµή παράκληση να 
διαβάσετε στην εισήγηση και όλα τα έγγραφα τα σχετικά που είναι στο φάκελο, µιλάνε για µια  
επιχείρηση που πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί σε ακίνητο εκτός σχεδίου. Αυτό είναι κάτι 
που είναι το Α και το Ω, πολύ σηµαντικό και έτσι πρέπει να ξεκινήσετε.  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 

 
Το αν θα µπει στο µέλλον είναι κάτι που θα συζητηθεί στο µέλλον και ξέρουµε 
ότι στην Ελλάδα το µέλλον είναι πάρα πολύ µακριά, το να µιλήσουµε µια 

δεκαετία ή εικοσαετία… Είναι πολύ καθοριστικό θεωρώ αυτό. 
Από εκεί και πέρα νοµίζω ότι το να µιλήσοµε το ότι θα περνάνε κάτι νταλίκες από την οδό 
Αύρας  θα είναι σαν να µιλάµε, όταν είµαστε δηµότες της πόλης της Καλαµάτας, ότι στην 
Αριστοµένους ή στη Ναυαρίνου που είναι το Α και το Ω, τα φιλέτα της πόλη µας,  δεν θα 
έπρεπε να περνούν ποτέ ούτε λεωφορείο ούτε νταλίκες ή γενικότερα τέτοια οχήµατα. Θεωρώ 
λοιπόν ότι, ως εκπρόσωπος των συγκεκριµένων, εάν δείτε όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο 
φάκελο   έχουν όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες αποφασίσει σχετικώς, θεωρούµε ότι καθ΄ 
υπέρβαση η Πολεοδοµία ζητά από εσάς µιας γνωµοδότηση διότι δεν είστε αρµόδιοι αλλά 
επειδή εµείς θέλουµε πραγµατικά ο ∆ήµος να πάρει µία θέση στο συγκεκριµένο θέµα διότι εκ 
των πραγµάτων ο ∆ήµος είναι θα µπορούσα να πω η φωνή της µάζας της πόλης, των 
κατοίκων, θα πρέπει να δείτε και να πείτε. Όταν µιλάµε για ένα ακίνητο εκτός σχεδίου πόλεως, 
όταν µιλάµε για ένα ακίνητο το οποίο θα πλησιάζει στην οδό Αύρας, άραγε µε το να 
χρησιµοποιείται εκεί για την κοπή σιδήρου, η άλλη πλευρά το Κολωνάκι της Καλαµάτας, θα 
θιγεί; Εάν πραγµατικά εσείς θεωρείτε ότι η Αύρας θα είναι το Κολωνάκι της Καλαµάτας και δεν 
θα είναι ένας πνεύµονας της πόλης όπως είναι και οι άλλοι, όπως είναι η ∆υτική πόλη η 
Ανατολική πόλη, τότε ψηφίστε αρνητικά, εάν όµως πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να µείνετε στη 
χάρτα Αθηνών του 1933 που έλεγε δηµιουργούµε αµιγώς περιοχές είτε οικιστικές ή πολυτελείς 
ή χαµηλότερου κοινωνικού χώρου, θα πρέπει να πείτε ότι πραγµατικά στο εκτός σχεδίου 
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πόλεως ακίνητο µπορεί πραγµατικά να λειτουργήσει µία επιχείρηση χαµηλής, αυτή είναι η 
διαδικασία, έντασης και όχλησης. Όταν είναι επιτρεπτά να λειτουργήσουν συγκεκριµένες 
επιχειρήσεις, επιτρεπτά από το νόµο,  αυτό είναι το θέµα, επιχειρήσεις θορύβου 150 
αντίστοιχα ντεσιµπέλ ή χρήσεως κιλοβατώρων µέχρι και 25, θεωρώ όταν έχουµε µία 
επιχείρηση που το ανώτερο που θα έχει θα είναι όσον αφορά την ισχύ των µηχανηµάτων 16 
κιλοβατώρες, νοµίζω ότι πραγµατικά θα ήταν πέρα από την ισονοµία και ισοπολιτεία να 
απαγορεύσετε σήµερα να λειτουργήσει µία επιχείρηση όταν σε πολύ µικρή απόσταση στη 
Λακωνικής που είναι µία φορτισµένη περιοχή και οδός αντίστοιχα λειτουργούν τουλάχιστον 10 
επιχειρήσεις.    

 
Ευχαριστώ. 

 
Εγώ σας ευχαριστώ. 
Κάποιος άλλος κάτι;  

 
Φωνή: …(δεν ακούγεται) 

 
Μισό λεπτό, δεν αναφέρθηκε πουθενά  
 

 
Συνάδελφοι αν θέλετε µία ενηµέρωση καλλίτεροι µπορείτε να πάρετε το χάρτη 
και να τον δείτε.  

 
Φωνή: Ο κ. Αθανασόπουλος …. (δεν ακούγεται) 

 
Πλησίον του Σχεδίου. 
 

Φωνή: Α …. (δεν ακούγεται)  
 
Πλησίον του Σχεδίου. 
 

Υπάρχει ο χάρτης Παναγιώτη άµα θέλεις να τον συµβουλευτής, του µηχανικού, 
να τον συµβουλευτής.   

 
Εγώ θεωρώ ότι µπορούµε … 
 

Φωνές: (δεν ακούγονται) 
 
Κύριε Αλευρά, εγώ θεωρώ, αν µου επιτρέψετε 2 λεπτά θα δείτε ότι µπορούµε να 
πάµε οµόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Λέει πολύ σωστά στην 1η 

σελίδα η Τεχνική Υπηρεσία ότι δεν υπάρχουνε συγκεκριµένες διατάξεις πάνω στις οποίες 
µπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε υπηρεσία ως ∆ήµος, ως ∆ήµος όχι ως Πολεοδοµία ή ως 
Τµήµα Βιοµηχανίας, που να πει ναι ή όχι. Και τι λέει;  
 
Φωνή: …(δεν ακούγεται) 
 

 
Παναγιώτη, επιτρέψτε µου, κ. Αλευρά.  
Ότι αυτή τη στιγµή είναι εκτός σχεδίου άρα η χρήση δεν το απαγορεύει να γίνει 

αυτό το πράγµα λέει όµως, επισηµαίνει, αυτό δηλώσαµε και οι δύο, ότι επισηµαίνει ότι στο 
Γ.Π.Σ. που γίνεται, σε ένα χρόνο ολοκληρώνεται, γίνεται πρόταση εκεί για οικιστική, πρέπει να 
το επισηµάνει αυτό, τελειώνει το ένα θέµα, δεύτερο, έρχεται και σου λέει … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  



Συνεδρίαση :37/2007                                 Πέµπτη 13 / 12 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  747/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  10 

Βασίλη επέτρεψε µου, επέτρεψε µου 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Ναι αυτή είναι πρόταση που ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν πρέπει να το 
επισηµάνει; Ότι κύριοι κουβεντιάζουµε το Γ.Π.Σ. και θα γίνει οικιστική περιοχή. 

Επισήµανση είναι. Τώρα δεν απαγορεύεται, το λέει η εισήγηση. Και το δεύτερο, σου λέει: 
κυκλοφοριακά τώρα υπάρχει από την ΤΥ∆Κ κόµβος, άρα του επιτρέπει η ΤΥ∆Κ τώρα να γίνει 
σύνδεση κόµβου αλλά πάλι σου επισηµαίνω, και σωστά κάνει πάλι η Τεχνική Υπηρεσία και η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, όταν θα γίνει ο περιµετρικός και εκεί πέρα η απόληξη της Αύρας, 
όταν θα γίνει αυτό, θα υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος.  Γι΄ αυτό επιµένω εγώ και σας είπα και 
πριν ¨τις επισηµάνσεις¨. Αυτός είναι ο ρόλος της υπηρεσίας και ενός ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Άρα δεν λέµε εµείς αυτή τη στιγµή ότι είναι εντός Σχεδίου ή ότι απαγορεύεται κυκλοφοριακά. 
Άρα αν το δείτε η εισήγηση θεωρώ ότι µπορεί να πάει οµόφωνα.         

 
Ναι στην εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Έτσι, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω.  
 
Ναι ή όχι στην εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Έχω κάνει µια πρόταση. 
 
 Ε πέστε µου την πρόταση.  
 

Φωνή: (δεν ακούγεται) 
 
Ναι ονοµαστική ψηφοφορία, βεβαίως θα γίνει ονοµαστική. Αρχίστε κ. Ηλιόπουλε. 
 
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω το εξής. Όλες οι ψηφοφορίες πρέπει να είναι 
ονοµαστικές, δηλαδή να καταγράφεται επ΄ ακριβώς στα πρακτικά κύριε 

πρακτικογράφε το τι ψηφίζει ο καθένας. Έτσι; Έτσι πρέπει.  
 
Όχι κ. ∆ήµαρχε. ∆ια ανατάσεως της χειρός, µε συγχωρείτε κ. ∆ήµαρχε, 
εκτός αν το Σώµα αποφασίσει ονοµαστική ψηφοφορία. Λέει εψήφισαν 7 

υπέρ – 5 κατά δια ανατάσεως της χειρός. 
 
Εντάξει. Όταν διαµορφώνεται…. 

 
Με συγχωρείτε είναι σαφέστατο και όχι …. (δεν ακούγεται)  
 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε…   
 
 Η ονοµαστική κ. ∆ήµαρχε δείχνει κάτι σαν …., µε συγχωρείτε πάρα πολύ.  
 

Τι δείχνει;  
 
 Έγινε η συζήτηση ας πάρει τα πρακτικά να διαβάσει ο καθένας. Στην 
ψηφοφορία µετράνε αριθµοί, τόσοι υπέρ … (δεν ακούγεται) 

 
Λοιπόν συνάδελφοι, σύµφωνα µε το νόµο 3463 ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος 
είναι προσωπικώς υπεύθυνος για την ψήφο του και για τη συµµετοχή του στις 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

Φωνή: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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αποφάσεις. Εποµένως πρέπει να καταγράφεται σε όλες τις αποφάσεις το τι έχει ψηφίσει ο 
καθένας. Έτσι υλοποιείται η προσωπική ευθύνη του καθενός µας στη ψήφο την οποία δίνει. 
∆εν είναι νούµερα, 5-7, ο καθένας πρέπει να καταγράφεται το τι έχει ψηφίσει. 

 
Μου επιτρέπετε κ. ∆ήµαρχε; Η επικύρωση των πρακτικών έχει αυτήν την 
έννοια, πρώτον να φαίνεται τι είπε ο καθένας και να επικυρώνει ότι 

πράγµατι οι αριθµοί της ψηφοφορίας είναι αυτοί που αναφέρονται. Αυτήν  την έννοια έχει η 
επικύρωση.  
 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα προς έγκριση την πρόταση που διαφαίνεται 
στην κοινή εισήγηση των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η 
οποία καταχωρείται αναλυτικά παραπάνω, για αρνητική γνωµοδότηση αναφορικά µε την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω επαγγελµατικού εργαστηρίου. Οι παρόντες κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι 
κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν, Καµβυσίδης, Κλείδωνας, 
Κοσµόπουλος, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, 
Νταγιόπουλος, Οικονοµάκου, Παπαµικρούλης, Πολίτης, Σπίνος, Τσακαλάκου και Καρατζέας 
Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, Ηλιόπουλος Παν. και 
Μπάκας ∆ηµ. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Γνωµοδοτεί αρνητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Επαγγελµατικού 
Εργαστηρίου επεξεργασίας και κοπής σιδήρου για οικοδοµές, εµπορία µονωτικών 
και συναφών ειδών, επί της οδού Αύρας στην Καλαµάτα, ιδιοκτησίας ¨ΜΗΤΣΕΑΣ – 
ΜΑΛΑΜΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.¨ για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην µε αριθµ. πρωτ. 28301/4-12-2007 κοινή εισήγηση των 
∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας η 
οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
    
 
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. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

4. Γουρδέας Ανδρέας 

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

15. Μπασακίδης Νικόλαος 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 

18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Σπίνος Γεώργιος 

21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 31 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


