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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  102/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 5η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-02-2008 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 Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 104 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση), 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 103 απόφαση),  19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 99 
απόφαση),  23) Σπίνος Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
99 απόφαση  και  αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 102 απόφαση)  και 25) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 100 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος  και  2) Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων, Νέδουσας, Λεϊκων, 
Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου και Βέργας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφοούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Συµβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος και 4) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίού Λεϊκων, κ. Βρυώνης 
Φώτιος. 
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος για διάνοιξη δρόµου εντός δασικής έκτασης. 
 
Το µε αριθµ. πρωτ. 3758/15-2-08 σχετικό εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, που ήταν στο 
φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιάνοιξη δρόµου εντός δασικής έκτασης 
 
ΣΧΕΤ.: Η 23397/12-10-07 αίτηση του κ. Στυλιανού Μάλαµα 
 
Με την παραπάνω αίτησή του ο κ. Στυλ. Μάλαµας ζητά την διάνοιξη αγροτικού δρόµου 
πλάτους 4 µ. και µήκους περίπου 400 µ. (βλ τεχνική έκθεση και αεροφωτογραφία περιοχής) 
για να µπορεί να έχει πρόσβαση από την δηµοτική οδό, προς το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 
Ελαιοχωρίου, στο αγροτεµάχιο – ελαιοπερίβολο που έχει στην περιοχή «Λάκκα» (βλ. το από 
Οκτωβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού κ. Θ. Παπαδόπουλου).  
Επειδή η διάνοιξη του δρόµου θα γίνει εντός δασικής περιοχής, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία (Ν.3208/2003), για να παραχωρηθεί και ν΄ αλλάξει χρήση αυτή η εδαφική λωρίδα 
πρέπει η παραχώρηση να ζητηθεί από τον οικείο ΟΤΑ.      
  
Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που µας προσκοµίστηκαν και αυτά που 
διαθέτουµε στην υπηρεσία µας, προκειµένου να υπάρξει αγροτική εκµετάλλευση της 
ευρύτερης περιοχής εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνει δεκτό το αίτηµα του κ. 
Μάλαµα και να ζητήσει από τον αρµόδιο φορέα, µετά από εισήγηση της ∆/νσης ∆ασών, να 
διανοιγεί ο δρόµος που θα συνδέει την δηµοτική οδό προς ∆.∆. Ελαιοχωρίου µε την ιδιοκτησία 
του κ. Μάλαµα. 
Παρατήρηση: η δαπάνη για την διάνοιξη θα καλυφθεί από τον ενδιαφερόµενο.  
 
Συν/να:      
1. Τεχνική έκθεση 
2. Αεροφωτογραφία 
3. Τοπογραφικό διάγραµµα 
 
Κοιν/ση: 
1. Τµήµα Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών 
2.  Αντιδήµαρχο κ. Γ. Σπίνος 
 

Τµήµα Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών 
Πατσαρίνος Νικ. (15-2-08) 

Ο ∆/ντής Τ.Υ. 
Βασ. Τζαµουράνης» 

 
 
 
Επί του θέµατος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

  
Για να καταλάβουµε δηλαδή, έχουµε µία έκταση η οποία δεν είναι δασική 
και γύρω – γύρω είναι δάσος, περί αυτού πρόκειται, και προσπαθώ να 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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καταλάβω, πώς συµβαίνει αυτό; ∆ηλαδή είναι µία περιοχή µέσα στο δάσος  η οποία δεν είναι 
δασική και είναι µοναδική;  

 
Αυτά είναι τα στοιχεία του ιδιοκτήτη που έχει καταθέσει στην Υπηρεσία. 

 
Τα ήλεγξε η Υπηρεσία;  

 
Θα αναλάβει ο ∆ήµος; 
 

 Όχι, τα έξοδα  της διάνοιξης θα είναι του ιδιοκτήτη.  
 
Εν τοιαύτη περιπτώσει δηλαδή όποιος ιδιοκτήτης θέλει έρχεται και κάνει µία 
αίτηση και λέει µέσα  σε δασική έκταση ανοίγουµε δρόµο και περνάµε;  

 
Είναι του ∆ασαρχείου. Υπάρχει γνωµοδότηση από το ∆ασαρχείο, δεν υπάρχει; 

 
Εµείς δεν πρέπει να γνωµοδοτήσουµε;  
 

Με όλα αυτά τα στοιχεία γνωµοδοτούµε. Αυτό έχουµε …. 
 
Ναι εντάξει, λέω για να φτάσουµε στη γνωµοδότηση. Κάπως παράξενο µου 
φαίνεται αυτό τώρα. 

 
Είµαστε στα όρια της νοµιµότητας.  

 
∆ηλαδή, να ήτανε δίπλα και κάποια άλλη περιοχή, να βοηθιότανε και 1, και 
2 και 3 άτοµα, το καταλαβαίνω.  

 
Σε ποια περιοχή είναι αυτό; 
 

Στο Ελαιοχώρι. 
 
Στο Ελαιοχώρι. 
Γύρω – γύρω είναι δασική περιοχή και είναι η µοναδική έκταση η οποία 

µέσα είναι αγρός;   
 
Μισό λεπτό. Κύριε Κοσµόπουλε, δεν ξέρω αν είναι έτσι όπως τα λέτε ή όχι, η 
Τεχνική Υπηρεσία και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι θέµα δικαστικής αίθουσας 

που θα πει αν ή όχι τα συµβόλαια … Ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει συµβόλαια … 
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 

 
Αυτή η διαδικασία γίνεται και σε άλλους χώρους όταν θέλουν να κάνουν κάποιες 
διανοίξεις εκτός σχεδίου οι δηµότες.  

 
Απαγορεύονται διανοίξεις καινούργιων ακόµα και αγροτικών δρόµων. 
Ακόµα αυτό δεν το ξέρετε; 

 
Γιατί απαγορεύονται οι διανοίξεις; 

 
Απαγορεύεται, ρώτα στην Πολεοδοµία να δεις. Απαγορεύονται οι 
διανοίξεις αγροτικών δρόµων. Ρώτησε στην Πολεοδοµία.    

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  



Συνεδρίαση :05/2008                                 Πέµπτη 21 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  102/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 
Να διευκολύνω λιγάκι. Να πω κάτι για να διευκολύνω;  
 

Μισό λεπτάκι. 
Στη διαδικασία … 

 
Στη ∆/νση Πολεοδοµίας να δεις. 
 

Εντάξει, µιλάµε για το ρόλο που έχει να διαδραµατίσει  η Τεχνική Υπηρεσία, δεν 
ξέρω για την Πολεοδοµία. Αλλά γιατί όµως, οι διανοίξεις δρόµων αφού είναι θέµα 

∆ήµου;  
 
Μου επιτρέπετε να πω κάτι µήπως σας διευκολύνω; Το ξέρω το θέµα. Εάν δεν 
κόψει αυτά που φυτρώνουνε µέσα στο χώρο του κάποιος για κάποιο χρονικό 

διάστηµα, δεν το ξέρω πόσο, το παίρνει το ∆ασαρχείο και λέει είναι δασικό. 
Καλά το λέω; ∆εν ξέρω γιατί δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα θέµατα. Μήπως δηλαδή έχει 
συµβεί κάτι τέτοιο σ΄ αυτήν την περιοχή.  

 
∆εν µπαίνουµε στο θέµα της νοµιµότητας. Ο ιδιοκτήτης, όπως και κάθε αιτούµενος 
όταν φέρνει κάτι, φέρνει κάποια στοιχεία, ένα συµβόλαιο που λέει ότι είναι 

ιδιοκτησία του. Αυτό δίνω απάντηση σ΄ αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος αν µέσα σε µία 
δασική έκταση είναι ιδιοκτησία ή όχι. Φέρνει συµβόλαια. Αυτό πρέπει να κάνει σε οποιοδήποτε 
συµβόλαιο, να το δέχεται … 

 
…  (δεν ακούγεται)  τα οποία δεν τα γνωρίζουµε. Είναι κτήµατα εκεί. 
Υπάρχει µαντρί, υπάρχουν ελιές οι οποίες … 

 
Με συµβόλαια.  

 
∆εν είναι αυθαίρετο µέσα στο δάσος ένα κοµµάτι … (δεν ακούγεται) 
 

Αυτά τα στοιχεία  φέρνουνε οι ιδιοκτήτες.  
 
Αν είναι περισσότερες από µία ιδιοκτησίες εννοώ. 
 

Βεβαίως. 
 
Αυτό ρώτησα. 
 

… (δεν ακούγεται) µε δικά µας χρήµατα χωρίς να επιβαρύνουµε το ∆ήµο… (δεν 
ακούγεται) 

 
Εξυπηρετούνται όλες οι ιδιοκτησίες µε αυτό το δρόµο ή µόνο η 
συγκεκριµένη ιδιοκτησία; 

 
Φωνές:….. (δεν ακούγονται) 

 
Όχι µισό λεπτάκι. Η ερώτηση που τέθηκε σε εµένα ήταν πως είναι δυνατόν µέσα σε 
µία δασική έκταση να υπάρχουν ιδιοκτησίες και λέω Βασίλη µε αυτά τα στοιχεία που 

φέρανε αποδεικνύονται ιδιοκτησίες, εδώ δεν είναι δικαστήριο. 
 
Από την ∆ασική Υπηρεσία έχουµε χαρακτηρισµό;    

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ (Ο ΑΙΤΩΝ):  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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 Έχουν φέρει συµβόλαια οι άνθρωποι ότι είναι … 

 
 Χαρακτηρισµό έχουµε;  
 

Όχι, δεν θα έχουνε κάνει χαρακτηρισµό ότι είναι τα δικά τους; 
 
Εκεί πέρα στο φάκελο που έφερες έχεις χαρακτηρισµό ∆ασαρχείου;  
 

Χαρακτηρισµό ότι είναι ιδιοκτησία;  
 
Ναι.  
 

 Για να έχουνε τα συµβόλαια δεν θα έχουνε κάνει χαρακτηρισµό; 
 
Όχι δεν είναι πάντα αυτό. 
 

Μισό λεπτό. Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
Κύριε Μάλαµα… 
 

Από το ∆ασάρχη µας ζητήθηκε να κάνουµε αυτές τις ενέργειες και µετά το 
∆ασαρχείο … 
 
Για να δώσει απόφαση µετά. 
Λοιπόν συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένα ¨λαυράκι¨, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Έχετε το φάκελο, υπάρχει µία αεροφωτογραφία µέσα και υπάρχει και µία αίτηση. Ζητείται να 
κατασκευαστεί ένας δρόµος ο οποίος διέρχεται σε όλο το µήκος του από µία δασική έκταση, να 
πάει ο δρόµος σε µία αγροτική περιοχή να εξυπηρετήσει καλλιέργειες και να εξυπηρετήσει και 
την κτηνοτροφία. Και ο αιτών συµπολίτης µας εδώ µας λέγει ότι θα αναλάβει και το κόστος της 
δαπάνης.  
Έρχεται η αίτησή του στην Υπηρεσία. Υπογραφή Πατσαρίνος Νικόλαος και Βασίλειος 
Τζαµουράνης, οι οποίοι µελέτησαν το θέµα, εισηγούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι δύο 
αυτοί, ¨Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που µας προσκοµίστηκαν και αυτά που 
διαθέτουµε στην υπηρεσία µας,…¨ και αυτά που διαθέτουµε στην υπηρεσία µας, ¨… 
προκειµένου να υπάρξει αγροτική εκµετάλλευση της ευρύτερης περιοχής…¨, γράφει η 
υπηρεσία, ¨… εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνει δεκτό το αίτηµα του κ. Μάλαµα 
και να ζητήσει από τον αρµόδιο φορέα, µετά από εισήγηση της ∆/νσης ∆ασών, να διανοιγεί ο 
δρόµος που θα συνδέει την δηµοτική οδό προς ∆.∆. Ελαιοχωρίου.¨ 
Τι λένε δηλαδή συνάδελφοι εδώ και το τι γίνεται. Ότι προϋπόθεση είναι να έρθει το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, η απόφασή η δική µας δεν είναι τελεσίδικη να πάµε αύριο να ανοίξουµε 
το δρόµο, ο φάκελος συµπληρωµένος, µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα πάει 
στη ∆ιεύθυνση ∆ασών, θα δει τα δεδοµένα, θα δει τα πραγµατικά περιστατικά και θα εκδώσει 
απόφαση για τη διάνοιξη του δρόµου που θα την πληρώσει ο κύριος ή µόνος του ή 
συγκεντρώνοντας χρήµατα και από τους άλλους ιδιοκτήτες. Εδώ είναι και ο Πρόεδρος λοιπόν 
του Τοπικού Συµβουλίου Ελαιοχωρίου, εδώ είναι νοµίζω, αν έχει γίνει κάποιο λάθος.    
Αυτό είναι όλο και όλο το θέµα. Αυτό είναι όλο και όλο, θεωρώ ότι είναι καθαρά τυπικό και η 
αρχή η οποία θα εκδώσει την απόφαση είναι η ∆ιεύθυνση ∆ασών. Εµείς τι θα λέµε τώρα, αν 
είναι δασικό ή δεν είναι;  

 
Ο κ. Αλευράς. 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :05/2008                                 Πέµπτη 21 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  102/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς όπως αναφέρεται το θέµα και όπως προσδιορίζεται ¨Επί 
αιτήµατος για διάνοιξη δρόµου εντός δασικής έκτασης¨, αυτό απαγορεύεται όπως 

διατυπώνεται. Προσέξτε. Όταν ο ιδιοκτήµονας, ο κάθε ιδιοκτήµονας, ένας από εµάς, έχει µε 
συµβόλαιο έχει µε τίτλο ένα ακίνητο, αν αυτό εµφανίσει κάποια στοιχεία εδαφολογικής 
πραγµατικότητας που προσιδιάζουν όχι µε δάσος αλλά µε την έννοια του ακαλλιέργητου 
παρεµβαίνει το ∆ασαρχείο, αποβάλει, καταµηνύει και κηρύσσει σε αναδασωτέα.   ∆εν αρκούν 
στις περιπτώσεις αυτές ούτε οι επιδείξεις συµβολαίων. Αρκεί να πιθανολογηθεί ότι είναι δασικό.  
Σε παρακαλώ. Ρε συνάδελφοι, εδώ επιγράφεται ¨εντός δασικής έκτασης¨. Ο ∆ήµος έχει 
αρµοδιότητα να ανοίγει δρόµους; Με συγχωρείτε πολύ, πείτε µου, πέρα από το ζήτηµα αυτό 
ότι µπορεί να προκληθεί η παρέµβαση ∆ασαρχείου, από πού προκύπτει η δυνατότητα, η 
νοµική δυνατότητα του κάθε ∆ήµου να προβαίνει σ΄ αυτή την πράξη. Για πείτε µου το άρθρο, 
να δω!  
∆εν υπάρχει αντιδικία ή αντιπαλότητα µε τον αιτούντα συµπολίτης µας ή µε τον οποιοδήποτε 
άλλο. Νοµικά παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ήµο;  
Εγώ, να σας πω κ. ∆ήµαρχε; Θα ήθελα κ. ∆ήµαρχε … 

 
Είναι µέρος της διαδικασίας …. 
 

Αφήστε κύριε, αφήστε κύριε. Ξέρω κάτι παραπάνω από εσάς σ΄ αυτά τα ζητήµατα. 
Εσείς θέλετε να εξυπηρετήσετε το συµφέρον σας και όταν καλώς εννοείται να 

συµπράξω και εγώ σ΄ αυτό, αλλά µε συγχωρείτε … 
 
Εγώ πήγα πρώτα στο ∆ασάρχη, δεν απευθύνθηκα σε κανένα Αντιδήµαρχο, πήγα 
στο ∆ασάρχη µου είπε κάποια πράγµατα … 

 
Έπρεπε να πάτε σε δικηγόρο, να πάτε σε δικαστήριο κύριε. Να πάτε σε δικηγόρο, 
να πάτε σε δικαστήριο να ικανοποιήσει το αίτηµά σας.  
 
Μισό  λεπτό. Ο ∆ασάρχης µου είπε ότι εµείς παλιά δίναµε τις άδειες για να 
διανοιγεί ο δρόµος εντός δασικής περιοχής, τώρα από ένα νόµο του 2003, είπε, 

θα πρέπει να εισηγηθεί και ο ∆ήµος ότι δεν …… 
 
Απαγορεύεται η διάνοιξη αγροτικών δρόµων, απαγορεύεται  
 

….  κάποια συµφέροντα του ∆ήµου και να πάει αυτή η εισήγηση στο ∆ασάρχη θα 
εκδώσει την άδεια να µου επιτρέψει να … 

 
Ακούστε. Καταρχάς δεν είχα τελειώσει κ.λ.π. Ακούστε, ακούστε. Εγώ κ. Πρόεδρε 
δεν έχω καµία προσωπική διάθεση, και η παράταξή µας, να αντιδικήσει µε κάθε 

αίτηµα οποιουδήποτε συµπολίτη αρκεί να είναι νόµιµο. ∆εν υπάρχουν στοιχεία όχι νοµιµότητας 
ούτε νοµιµοφάνειας τους αιτήµατος λέγω εγώ εδώ. Ίσως να διευκόλυνε την κατάσταση αν 
µέσα στο φάκελο υπήρχε εκπεφρασµένη η γνώµη του ∆ασαρχείου. Έχουµε κανένα έγγραφο 
του ∆ασάρχη να λέει ότι … 

 
…. (δεν ακούγεται) ζητάει από το ∆ήµο κ. Αλευρά, πάρτε ένα τηλέφωνο το 
∆ασάρχη. 

 
 Εγώ να πάρω; Ακούστε κ. Μάλαµα. Οι δρόµοι σήµερα ανοίγουν δεν κλείνουν το 
2008 και όταν και οι υφιστάµενοι δρόµοι στο εύρος τους διευρύνονται, αλλά γι΄ 

αυτά υπάρχει µία νόµιµη ακολουθητέα διαδικασία. Αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια δεν είναι τα 
∆ηµοτικά Συµβούλια γι΄ αυτό το πράγµα και δεν έχουν και οι ∆ήµοι δυνατότητα να το κάνουν 
αυτό. ∆εν  … 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΜΑΛΑΜΑΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΜΑΛΑΜΑΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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∆ιαβάστε του 2003 το …  (δεν ακούγεται) 
 

Σας ευχαριστώ που µου υποδεικνύετε να διαβάσω τους νόµους.  
 
 Όχι κ. Μάλαµα, καθίστε. Καθίστε κ. Μάλαµα. 
 

Ευχαριστώ πολύ, θα το διαβάσω!  
 
Καθίστε. 
Ο κ. Μπάκας. Έχει ζητήσει ο κ. Μπάκας … 

Παρακαλώ ησυχία.  
 
Κύριε Πρόεδρε εγώ πιστεύω και για λόγους ουσίας το θέµα πρέπει να αποσυρθεί 
και να ερευνηθεί περισσότερο. ∆εν µπορεί, δεν έχει ο ∆ήµος δυνατότητα καµία για 

να διανοίγει δρόµους και δεν ξέρουµε αν η έκταση αυτή αν είναι δασική. Υπάρχει κανένα 
έγγραφο του ∆ασαρχείου που να λέει ότι είναι ιδιωτική;  

 
 Ρε παιδιά µην κάνουµε αντιδικία τώρα. …. (δεν ακούγεται) Αντί να πάει ο 
∆ήµος να ανοίγει δρόµους για να διευκολύνει, να διευκολύνει κτηνοτροφίες, 

αγροτικές καλλιέργειες  κ.λ.π., πάµε λοιπόν και στεκόµαστε εµπόδιο; Και την ώρα και τη 
στιγµή που θέλουνε µε δικά τους έξοδα να λύσουνε το πρόβληµα! Ακούω τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες να λένε ναι, …. 
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) αντιπυρική ζώνη αυτό. 

 
 Γίνεται και αντιπυρική ζώνη. Ρωτάω τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου, 
λέει ναι και εµείς χωρίς να ξέρουµε πως έχει το πράγµα αντιστεκόµαστε. Μην 

κάνετε …… Και να σας πω κάτι: Γιατί, πρώτη φορά είναι που θα ανοίξει ο ∆ήµος δρόµους; 
∆ρόµο που στην προκειµένη περίπτωση δεν ανοίγει µε δικά τους έξοδα. Και την προηγούµενη 
τετραετία ανοίξανε άπειρα χιλιόµετρα αγροτικών δρόµων και την τετραετία Κουµάντου και την 
τετραετία Μαλαπάνη, πέριξ της Καλαµάτας… ∆εν ξέρω, µηχανήµατα του ∆ήµου πηγαίνανε.    

 
Κύριε Ηλιόπουλε. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Ηλιόπουλος. Ησυχία λίγο. 

 
 Καήκανε, καταστραφήκανε, πάµε να τους βάλουµε και την ταφόπλακα από 
πάνω βρε παιδιά! 

 
Εγώ θα αναφέρω το νόµο 327/2003 ο οποίος καθορίζει τη δόµηση εκτός 
σχεδίου και τις διανοίξεις δρόµων και απαγορεύει ρητά διάνοιξη νέων 

αγροτικών δρόµων και βάζει του προ του 23, κ. Σπίνο αν θυµάσαι, ότι µόνο αυτοί είναι 
αγροτικοί δρόµοι και κανένας άλλος. Ο νόµος του 2003 απαγορεύει διανοίξεις νέων αγροτικών 
δρόµων. Σας παραπέµπω στην Πολεοδοµία. 

 
Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε, εδώ συµβαίνει κάτι το παράξενο και θα πρέπει και εµείς σαν 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να βλέπουµε πως λειτουργεί ολόκληρη η πόλη. Ο 

συµπολίτης µας πήγε στο ∆ασαρχείο και έκανε µία αίτηση και προφορικά του απαντήσαµε πως 
είναι αρµόδιος ο ∆ήµος. Κουραζόντουσαν να το γράψουνε και να βάλουνε την υπογραφή τους 
ότι εµείς είµαστε αναρµόδιοι και … 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Το ∆ασαρχείο, η κάθε υπηρεσία οφείλει να απαντάει εγγράφως, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η 
αρνητική απάντηση λοιπόν του ∆ασαρχείου θα έπρεπε να είναι  
¨Είµαστε αναρµόδιοι και βάση του νόµου τάδε αρµόδιο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Ο ∆ασάρχης, ο υπεύθυνος,  
υπογραφή ¨  
τελειώσαµε.   

 
Κύριε Σπίνο, κάτι θέλετε να διευκρινίσετε µου είπατε. 
 

 Πρόεδρε, θεωρώ και εδώ πέρα ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν είναι να 
ελέγχουµε  τη νοµιµότητα των χαρτιών αυτών ή οτιδήποτε, να µπούµε σε µια 

διαδικασία όπως λέει … Γιατί κανείς δεν γνωρίζει το νόµο που είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Μπορεί και 
να λέει και ότι… Τη στιγµή που, γι΄ αυτό και οι εισηγήσεις εδώ πέρα έρχονται από κάποιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Τµηµατάρχης του Σχεδίου Πόλης και ο ∆ιευθυντής των Τεχνικών 
Υπηρεσιών,  έχει την ευθύνη ο αιτούµενος κάθε φορά της νοµιµότητας των χαρτιών που 
καταθέτει, υπάρχει διαβεβαίωση από τους αρµόδιους υπηρεσιακού παράγοντες ότι έτσι 
χρειάζεται, εγώ δεν µιλάω   από τον αιτούντα, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αυτή 
είναι η σωστή διαδικασία πριν πάει στο ∆ασαρχείο, το ∆ασαρχείο θα είναι ο τελικός που θα 
αποφασίσει επάνω σε αυτό, στη νοµιµότητα ή όχι αυτού του δρόµου, έτσι και αλλιώς δεν θα 
πάει αύριο ο ∆ήµος να το διανοίξει, αυτά  τα χαρτιά θα πάνε στο ∆ασαρχείο, θεωρώ ότι πρέπει 
να µείνουµε στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 
Ωραία. 

 
Απλώς κ. Πρόεδρε το ∆ασαρχείο δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη γιατί 
ξέρει το νόµο και τη στέλνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί οι δασικές 

εκτάσεις κ. Σπίνο ανήκουνε στο ∆ασαρχείο, στη ∆/νση Γεωργίας και όχι στο ∆ήµο. 
 
Αν δεν είναι εντάξει η Περιφέρεια θα την γυρίσει πίσω, να είσαστε σίγουροι γι΄ 
αυτό, αν κάτι λείπει.   

 
Η πλειοψηφία ΝΑΙ, ο κ. Μπάκας ΝΑΙ, ο κ. Αλευράς ΟΧΙ,  

 
Εµείς ΛΕΥΚΟ. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: και ΛΕΥΚΟ ο κ. Κοσµόπουλος. 
 
…και να εξηγήσω ότι έχουµε πάει πρόσφατα σε δικαστήρια και επειδή δεν 
είµαι πεπεισµένος ότι νοµικά, δεν έχω να αντιδικήσω τίποτα µε τον κ. 

Μάλαµα, αλλά επειδή δεν είµαι πεπεισµένος νοµικά ότι είναι ο σωστός τρόπος αυτός ο οποίος 
ακολουθείται, ξέρω το νόµο, ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει πιθανότητα ξαφνικά να οδηγήσουµε µία 
έκταση σε αρτιότητα τη στιγµή που απαγορεύεται, ως εκ τούτου λοιπόν εµείς θα ψηφίσουµε 
ΛΕΥΚΟ διότι ακριβώς πρόσφατα είχαµε πάει σε δικαστήριο για άλλο θέµα δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να ξαναπάµε στο δικαστήριο.   
 

 
Την ίδια επιχειρηµατολογία είχαµε και για δρόµο προς Άνω Βέργα; Γιατί είναι ίδια 
περίπτωση.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ και των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υιοθετεί το µε αριθµ. πρωτ. 3758/15-2-2008 εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής,  και συγκεκριµένα κάνει δεκτό το αίτηµα του κ. Στυλιανού Μάλαµα και 
ζητάει από τον αρµόδιο φορέα, µετά από εισήγηση της ∆/νσης ∆ασών, να διανοιγεί 
ο δρόµος που θα συνδέει τη δηµοτική οδό προς ∆.∆. Ελαιοχωρίου µε την ιδιοκτησία 
του αιτούντα κ. Στυλιανού Μάλαµα ο οποίος θα καλύψει και τη δαπάνη για τη 
διάνοιξη του εν λόγω δρόµου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παραπάνω 
εισηγητικό σηµείωµα.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  
 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Κούτρος Χρήστος  

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 5 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


