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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  180/2009  

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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας για άρση πολεοδοµικής 
δέσµευσης, µεταξύ των Ο.Τ. 575-576-578 στην πλατεία Ελευθερίας και σε τµήµα της οδού 

Αγίας Λαύρας, (σε φερόµενη ιδιοκτησία Παναγιώτη και Ελευθερίας Κουτραφούρη). 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στο υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 2526/5-2-2009 υπηρεσιακό σηµείωµα του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & 
Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας  για άρση 
πολεοδοµικής δέσµευσης, µεταξύ των Ο.Τ. 575-576-578 στη πλατεία Ελευθερίας και  σε τµήµα 
της οδού Αγίας Λαύρας, (σε φερόµενη ιδιοκτησία Παναγιώτη και Ελευθερίας Κουτραφούρη). 
 
ΣΧΕΤ. Το µε αριθµ. πρωτ. 10544/21-11-08 έγγραφο Νοµ/κής Αυτ/σης Μεσσηνίας, ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ.ΠΟΛ.  
                                                                                                    
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό και σε εφαρµογή της 291/2007 σχετικής απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καλαµάτας, για άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στη φερόµενη 
ιδιοκτησία Παναγιώτη και Ελευθερίας Κουτραφούρη, µεταξύ των Ο.Τ. 575-576-578 στη πλατεία 
Ελευθερίας και  σε τµήµα της οδού Αγίας Λαύρας,  πρέπει να παρθεί απόφαση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 3 του Ν.∆. της 17-7-1923, εάν θα 
επανεπιβληθεί απαλλοτρίωση για την ανωτέρω ιδιοκτησία σαν κοινόχρηστος χώρος (πλατεία-
δρόµος), όπως προβλέπεται στο εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό σχέδιο. 

Στην περίπτωση αυτή, για να µπορέσει η ∆ιοίκηση να επιβάλλει εκ νέου απαλλοτρίωση, θα 
πρέπει: α) να υπάρχει εκφρασµένη η πρόθεση και δυνατότητα του ∆ήµου για  άµεση συντέλεση  
νέας απαλλοτρίωσης µε την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης και                                                           

β) η επιχειρούµενη νέα ρύθµιση να επιβάλλεται για λόγους σοβαρής πολεοδοµικής ανάγκης. 

Στην προκειµένη περίπτωση, έχει ήδη κυρωθεί η 2/98 πράξη αναλογισµού, δεν έχει όµως 
ακόµα καθορισθεί από το Πρωτοδικείο η τιµή µονάδος για τις αποζηµιώσεις, η δε πολεοδοµική 
ανάγκη είναι προφανής, αφού πρόκειται για τµήµα πλατείας και δρόµου που δεν πρέπει να 
καταργηθεί. 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση . 
 
ΣΥΝ/ΝΑ:                                                                                                                                                   
1. Το10544/21-11-08 έγγραφο Νοµ/κής Αυτ/σης Μεσσηνίας.                                                                                                                             
 2. Η 291/2007 απόφαση  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καλαµάτας. 
 3. Απόσπασµα σχεδίου. 
Κοιν/ση: 
 Τµήµα Πολ. Σχεδ.& Εφαρµογών.                                                  
 

Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ. 
και Εφαρµογών 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Συµφωνούµε όλοι εφόσον ο ∆ήµος έχει χρήµατα.   
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Όχι, όχι. Και σε άλλα οικόπεδα ο ∆ήµος δεν έχει αυτή τη στιγµή  να τα αποζηµιώσει. 
Τα αποχαρακτηρίζουµε; Όχι. Η εισήγηση είναι να µην αποχαρακτηριστεί ο χώρος, 

να µείνει ως έχει και µάλιστα εάν δείτε στο συνηµµένο σκαρίφηµα είναι τµήµα δρόµου, γι’ 
αυτό έρχεται έτσι ώστε να ξαναπροτείνουµε, να µην συµφωνήσουµε µε τον αποχαρακτηρισµό 
του δικαστηρίου, να παραµείνει δρόµος και  θα πρέπει, υπάρχει η πράξη αναλογισµού, άµεσα ο 
∆ήµος, επειδή είναι και στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας, να γίνει αποζηµίωση 
των ιδιοκτητών.  

 
Έτσι µπράβο. 
 

Όχι όµως να αποχαρακτηρισθεί, εάν δεν αποζηµιωθεί αύριο. Η εισήγηση είναι να 
µείνει η τροποποίηση όσον αφορά τον κοινόχρηστο χώρο και ότι η ∆ηµοτική Αρχή 

άµεσα ………… 
 
Να υπάρχει δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής άµεσα να αποζηµιώσει ………. 
 

Έτσι. Να υλοποιηθεί η πράξη αναλογισµού όσον αφορά την πλατεία Ελευθερίας και 
όχι µόνο  ………... 

 
Είναι βασικό να υπάρχει δέσµευση. ∆εν µπορεί να είναι στο διηνεκές. Πρέπει 
να έχει έναν ορίζοντα, είναι από τις προϋποθέσεις που τίθενται για να 

έχουµε τη δυνατότητα επαναχαρακτηρισµού. Σαφέστατα είµαστε υπέρ του  
επαναχαρακτηρισµού, δεν είµαστε τρελοί. Όπως το κάναµε στη Βουλγαροκτόνου και είχαµε 
ένα κόστος θα πρέπει να το κάνουµε και σε αυτά. 

 
Συµφωνώ. Να βρεθεί το 1.000.000 €. 

 
Συµφωνούµε ως προς τον επαναχαρακτηρισµό και να υλοποιηθεί σύµφωνα 
……... 

 
Να υλοποιηθεί η πράξη αναλογισµού. Υπάρχει η πράξη αναλογισµού πρέπει να 
υλοποιηθεί και να αποζηµιωθούν. 

  
Να ενεργοποιηθεί. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2526/5-2-2009 υπηρεσιακό σηµείωµα του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής και συγκεκριµένα εγκρίνει να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση σε φερόµενη 
ιδιοκτησία Παναγιώτη & Ελευθερίας Κουτραφούρη, µεταξύ των Ο.Τ. 575-575-578 
στην πλατεία Ελευθερίας και σε τµήµα της οδού Αγίας Λαύρας, για τη δηµιουργία 
κοινόχρηστου χώρου (πλατεία – δρόµος), όπως προβλέπεται στο εγκεκριµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο, εκφράζεται δε η πρόθεση και η δυνατότητα του ∆ήµου για 
άµεση συντέλεση νέας απαλλοτρίωσης µε την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης, 
δεδοµένου ότι η επιχειρούµενη νέα ρύθµιση επιβάλλεται για λόγους σοβαρής 
πολεοδοµικής ανάγκης. 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. – ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:   
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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 

 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, 19 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
                                       


