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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  179/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισµού υποχρεώσεων τµηµάτων των 
οδών Βουλγαροκτόνου στα Ο.Τ. [34,38-42,35,39,43,47,46], Ανδανείας (πρώην Μπουλούκου) 

στα Ο.Τ. [1056,1051,1078,624], Μεγ. Αλεξάνδρου στα Ο.Τ. [107,108,109,91,90] και 
συµπληρωµατικής αποτύπωσης – κτηµατογράφησης της οδού Βουλγαροκτόνου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 8882/14-4-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ    «Σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισµού υποχρεώσεων 
τµηµάτων των οδών Βουλγαροκτόνου στα Ο.Τ [34,38-42,35,39,43,47,46 ] , Ανδανείας (πρώην 
Μπουλούλου) στα Ο.Τ [1056,1051,1078,624] , Μεγ. Αλεξάνδρου στα Ο.Τ [107,108,109,91,90] 
και συµπληρωµατικής αποτύπωσης – κτηµατογράφησης της οδού Βουλγαροκτόνου». 

 
Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

  

 Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στην διάνοιξη   τµηµάτων των οδών Βουλγαροκτόνου , 
Ανδανείας  (πρωην Μπουλούκου) και Μεγ. Αλεξάνδρου  µεταξύ των Ο.Τ [34,38-
42,35,39,43,47,46]– [1056,1051,1078,624]-[107,108,109,91,90] , που βρίσκονται εντός του 
σχεδίου πόλης το οποίο έχει εκπονηθεί και εγκριθεί µε τις διατάξεις του Ν.∆ 17-7-1923 
[αναθεώρηση στις  27-4-1989 (ΦΕΚ 248∆)  -  επαναδηµοσίευση την 15-5-1992 (ΦΕΚ 448∆)] 
,πρέπει να συνταχτεί  πράξη τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισµού υποχρεώσεων 
λόγω ρυµοτοµίας ώστε να αποκτηθούν και να περιέλθουν σε κοινή χρήση  οι κοινόχρηστοι 
χώροι και να αξιοποιηθούν µε ορθή εκµετάλλευση οι ιδιοκτησίες που εµπίπτουν στους 
δοµήσιµους χώρους. 

 
Π  Ρ Ο Τ  Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

 

 Την σύνταξη της πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισµού 
υποχρεώσεων λόγω ρυµοτοµίας για τα τµήµατα των οδών : 
Οδός Βουλγαροκτόνου Μεταξύ : O.T.  34,38-42,35,39,43,47,46 
Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου Μεταξύ : O.T. 107,108,109,91,90 
Οδός Ανδανείας (πρώην Μπουλούκου) Μεταξύ : O.T 1056,1051,1078,624  

για τα οποία επισπεύδων θα είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας  σύµφωνα µε το άρθρο 93 του 
Ν.3463/03 και Ν.∆ 17-7-1923 άρθρο 46 
                                                                                           Καλαµάτα  13 - 4 -  09  
  η εισηγήτρια                            ο τµηµατάρχης                                       ο ∆/ντης  Τ.Υ ∆ήµου 
Αφαλέα-Τζιγαλάνη Νικη            Ντόγκας ∆ηµήτριος                      Τζαµουράνης Βασίλειος 
Τοπογράφος µηχ/κος                 Πολιτικός µηχ/κος                           Πολιτικός µηχ/κος»                  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
 Έχοµε πει και παλαιότερα ότι καλό θα είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας να 
αναλάβει πρωτοβουλία να συντάξει τις πράξεις αναλογισµού και σε άλλες 

περιοχές. Εκεί µπορούν να έρθουν οι ιδιοκτήτες, να δούµε τις δυνατότητες των ιδιοκτητών, 
ώστε οι ίδιοι αποζηµιώνοντας δεξιά και αριστερά, τι περιθώρια  έχει περαιτέρω παρέµβασης ο 
∆ήµος µε το µικρότερο δυνατό κόστος, για να µπορέσουµε να ανοίξουµε το συντοµότερο 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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δυνατό τους δρόµους. Εάν προσκρούοµε σε µια άρνηση των ιδιοκτητών για άµεση 
αποζηµίωση της διάνοιξης είναι ένα θέµα, αλλά υπάρχει δυνατότητα, πιστεύω ακράδαντα, 
επειδή όλοι θέλουν την ανάπτυξη στις περιοχές τους, µεταξύ τους θα είναι διατεθειµένοι να τα 
βρουν. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτά τα ερεθίσµατα.    
 

 
Αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σηµαντικό και εάν υπάρχει στην πόλη, διότι εγώ 
δεν το έχω αντιληφθεί όσο είµαι εδώ, συναίνεση των πολιτών για να ανοίξοµε 

ένα δρόµο αυτό είναι ότι το καλύτερο.  
Επειδή όµως είναι µία πρόταση που πρέπει να συζητηθεί, σας παρακαλώ πολύ να έρθετε στις 7 
Ιουνίου στις 9 η ώρα το πρωί 2009 και  να είναι αυτό θέµα στην ηµερήσια διάταξη στη 
συνεδρίαση για τα πολεοδοµικά θέµατα όπου θα είναι και ο µελετητής και όλες οι µεγάλες 
κεφαλές για τα ζητήµατα αυτά και η οποία γίνεται κάθε 7 του µήνα. 
Να το θέσετε εκεί και να ακούσω και τις απόψεις όλων επί της προτάσεως αυτής. Να το  
συζητήσοµε και να δούµε τι περιθώρια υπάρχουν. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει τη σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισµού 
υποχρεώσεων λόγω ρυµοτοµίας για τα τµήµατα των οδών : 

Βουλγαροκτόνου µεταξύ : O.T.  34,38-42,35,39,43,47,46, 

Μεγ. Αλεξάνδρου µεταξύ : O.T. 107,108,109,91,90 και  

Ανδανείας (πρώην Μπουλούκου) µεταξύ : O.T. 1056,1051,1078,624,  

µε επισπεύδοντα των διαδικασιών το ∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 8882/14-4-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Ράλλης Γεώργιος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 15 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


