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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  201/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Μαΐου 2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-5-2009 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση), 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, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Επί των ενστάσεων και γνωµοδότηση επί της Β’ φάσης (2η Ανάρτηση) της 
πολεοδοµικής µελέτης της Μικράς Μαντίνειας. 

 
το οποίο προτάσσεται της σειράς του λόγω της παρουσίας ενδιαφερόµενων δηµοτών. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται : 

α) η υπ’  αριθµ. 6/2009 απόφαση του τοπικού συµβουλίου Μικράς Μαντίνειας και 

β) η υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 11341/14-5-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 
α) η υπ’  αριθµ. 6/2009 απόφαση του τοπικού συµβουλίου Μικράς Μαντίνειας 
 

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από  το  πρακτικό  της  µε  αριθµό 5/2009  συνεδριάσεως του  Τοπικού 

Συµβουλίου Μικράς Μαντινείας 
 
 

Αριθ.Αποφ. 6/2009                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
                                                                   ∆ιαδικασία έγκρισης Πολεοδοµικής                                                          
                                                                       Μελέτης Μικράς Μαντινείας. 
 
    Στη  Μικρά  Μαντίνεια  και  στο  γραφείο  του  ∆ηµοτικού  διαµερίσµατος  σήµερα   
 στις 13 Μαρτίου 2009  ηµέρα  της  εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα  7,00 µµ. ήλθε    
σε  συνεδρίαση  το  Τοπικό  Συµβούλιο  Μικράς  Μαντινείας  ύστερα  από     
πρόσκληση του  Προέδρου και  αφού διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία   
δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ευρέθηκαν παρόντες 5 ήτοι. 
 
              Π α ρ ό ν  τ ε ς                                                      Α π ό ν τ  ε ς    
   Κουµουνδούρος Νικόλαος                                                                          
   Λιακέας Στυλιανός 

Μπούνας Ιωάννης 
Λιακέας Παναγιώτης 
Ζήρας Νικόλαος 
 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο υπάλληλος του ∆ήµου Ζούζουλας Ιωάννης για την τήρηση 

των πρακτικών.  

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούµενος  το πρώτο θέµα εξέθεσε 
ότι µε το υπ.αριθµ. 11254/13/5/2009 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών έργων του ∆ήµου 
Καλαµάτας αποστέλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισήγηση από την εξέταση των ενστάσεων 
για την Πολεοδόµηση προκειµένου να γνωµοδοτήσει το Τοπικό Συµβούλιο. 

  Σχετικά µε την εισήγηση προτείνω να γίνουν δεκτές όλες οι ενστάσεις οι οποίες είναι βάσιµες 
σύµφωνα µε το νόµο αλλά και σύµφωνα µε την κοινή λογική. Επίσης προτείνω να γίνουν 
δεκτά και όσα αναφέρονται στο συµπληρωµατικό υπόµνηµα που µας κατατέθηκε για την 
ιδιοκτησία των Κοστρίβα Σταυρούλας, Κοστρίβα Γεωργίας και Κοστρίβα Ιωάννας. 
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  Και κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
  Με την πρόταση του Προέδρου συµφωνούν οι Τοπικοί Σύµβουλοι Λιακέας Στυλιανός και 
Μπούνας Ιωάννης. 
 Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Σύµβουλος Λιακέας Παναγιώτης και είπε 
 Από την ανάγνωση των όσων απεστάλησαν στο διαµέρισµα διαπίστωσα ότι: 1) Υπάρχει 
πλήρης απουσία των µελετητών κατά την γνωµοδότηση των ενστάσεων µε αποτέλεσµα 
ενστάσεις που είχαν γίνει δεκτές το έτος 2000 να έχουν σήµερα απορριφθεί. Ερωτάται τι 
συµβαίνει? Μήπως αυτό που επικαλούνται οι καθηγητές Πολεοδοµίας ότι οι γνώσεις των απλών 
µηχανικών κρίνονται ανεπαρκείς? 2) ∆εν πρόκειται για τον οικισµό της Μικράς Μαντίνειας. 
Ουσιαστικά ο οικισµός της Μικράς Μαντίνειας περιορίζεται σε µια στενή λωρίδα αποκλείουσα 
την Τουριστική ανάπτυξη. 3) Ένα λάθος δεν διορθώνεται µε ένα νέο λάθος . ∆ια τους 
παραπάνω λόγους η µελέτη αυτή πρέπει να ανατραπεί σε όσα σηµεία είναι ανεφάρµοστη. 
Σχετικά µε όσα αναφέρονται στο υπόµνηµα που υποβλήθηκε για την ιδιοκτησία Κοστρίβα 
Σταυρούλας κ.λ.π. προτείνω να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτό. 
 Με την παραπάνω πρόταση συµφωνεί και ο Σύµβουλος Ζήρας Νικόλαος. 
 
  Το Τοπικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 Κατά πλειοψηφία συµφωνεί µε την πρόταση του Προέδρου και προτείνει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να κάνει δεκτές όλες τις ενστάσεις για την Πολεοδόµηση οι οποίες είναι βάσιµες 
σύµφωνα µε τον Νόµο αλλά και σύµφωνα µε την κοινή λογική. 
 Οµόφωνα να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο συµπληρωµατικό υπόµνηµα για την 
ιδιοκτησία των Κοστρίβα Σταυρούλας, Κοστρίβα Ιωάννας και Κοστρίβα Γεωργίας το οποίο κα 
καταχωρείται στην παρούσα απόφαση. 
   
Η  απόφαση  αυτή  έλαβε  αύξοντα  αριθµό 6/2009 

Γι  αυτό  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  ακολούθως 
 
                      Ο  Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη 

Υπογραφή                                                          Υπογραφές 

                                      
Ακριβές   Απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μικράς Μαντινείας 
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
 
Β) η υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 11341/14-5-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου  
 
                                                                                                                         
ΘΕΜΑ: "ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ (2Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ) 

ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ '' 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

To ΥΠΕΧΩ∆Ε στα πλαίσια της προώθησης  του Πολεοδοµικού σχεδιασµού και της 

εφαρµογής του ανέθεσε µε αποφάσεις του την ολοκληρωµένη µελέτη πολεοδόµησης  

(Κτηµατογράφησης – Πολεοδοµική Μελέτη επέκτασης – αναθεώρηση – Πράξη Εφαρµογής) 

του οικισµού της Μικρής Μαντίνειας. 
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 Η εκπόνηση της µελέτης της Μικρής Μαντίνειας ανατέθηκε µε την υπ’ αριθ. 

∆ΤΕ/β οικ.88650/3070/7-11-95 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε στα συµπράττοντα  γραφεία  

µελετών : 

α) Ζώτος Βασ. « ΑΠΕΞ Τεχνικές Μελέτες Ανων. Εταιρία «ΑΠΕΞ» Α.Ε Μοσχολέας Γεώργιος,  

Χαριτωνίδης Στεφ. και 

 β) Κούνουπα-Ανεστάκου Ελένη – Αννα , Ματροµάτης Γρ., Ανεστάκος Κων/νος , Μύξη-

Τσώνη ∆ήµητρα.  

  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της µελέτης είναι η ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 

Τοπογραφικών Εφαρµογών του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την αρ.89747/3167/15-11-95 Απόφαση 

Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε  διασφάλισε την χρηµατοδότηση των µελετών από πόρους του 2
ο
 ΚΠΣ και του 

ΕΤΕΡΠΣ . 

 Μέχρι σήµερα έχουν εκπονηθεί και παραδοθεί στην ∆/νουσα Υπηρεσία:  

1. Η Α΄ Φάση  

Περιλαµβάνει την εκπόνηση κτηµατογραφικών διαγραµµάτων και τις τρείς αναρτήσεις 

για δηλώσεις ιδιοκτησίας των διαγραµµάτων αυτών, ανάλυση της ευρύτερης περιοχή 

και πρόταση οργάνωσης του οικισµού και    

2. Η Β΄ Φάση  

Περιλαµβάνει την οριστική πρόταση της πολεοδοµικής οργάνωσης του οικισµού, 

χάρτες µε το ρυµοτοµικό σχέδιο σε κλίµακα 1:1000 καθώς και τον πολεοδοµικό 

κανονισµό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας. 

Η Α΄ Φάση της πολεοδοµικής µελέτης παραδόθηκε στις 15-7-96.  

Η Β΄ Φάση αυτής µε  ηµεροµηνία έναρξης 21/4/98 (αριθµ. Πρωτ 6254/2286/27-3-98) 

παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 1999.  

 Με το υπ’ αριθµ. 55456/08 έγγραφο της η Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε διαβίβασε στο ∆ήµο Καλαµάτας γνωµοδότηση του Κεντρικού 

ΣΧΟΠ (Πράξη 63/06) και τη διορθωµένη Πολεοδοµική Μελέτη από του µελετητές της Β΄ 

Φάσης (2
η
 Ανάρτηση)  προκριµένου να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία δηµοσιοποίησης από τον 

∆ήµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.∆ /17-7-23. 

 

 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µετά την αποστολή της Β΄ Φάσης  

 (2
η
 Ανάρτηση) της Π.Μ της Μ. Μαντίνειας προέβη στην τήρηση της νόµιµης διαδικασίας 

ήτοι: 

I. Με την υπ. αριθµ. 65/5-1-09 ανακοίνωση-πρόσκληση του στον τοπικό και Αθηναϊκό 

τύπο ενηµερώνει το  κοινό για την διαδικασία έγκρισης της  Π.Μ. 

II. Αναρτήθηκαν οι χάρτες κλίµακας 1:1000 της  Π. Μ στο γραφείο του Σχεδίου Πόλης του 

∆ήµου Καλαµάτας Αριστοδήµου 22 και ενηµερώθηκαν οι δηµότες από το Τεχνικό 

προσωπικό του ∆ήµου.( υπ. αρίθµ. 997/14-1-09 πρακτικό ανάρτησης) 

III. Η ανάρτηση και η υποβολή ενστάσεων συνεχίστηκε και πέρα των 15 ηµερών που 

προβλέπει η νοµοθεσία , µε δεύτερη ανακοίνωση στον τοπικό τύπο (υπ.αρίθµ. 1672/22-1-

09 έγγραφό µας) 
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Η διαδικασία ανάρτησης ολοκληρώθηκε και ο σχετικός φάκελος µε τα διαγράµµατα , τις 

ενστάσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά 

διαβιβάζονται στο ∆.Σ Καλαµάτας µετά της επεξεργασίας τους από την ∆/νση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου 

 

 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

1. Γνωµοδότηση ενστάσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

2. Αποστολή φακέλου µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί των ενστάσεων  

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε 

3. Εξέταση ενστάσεων από µελετητές και επιβλέπουσα Υπηρεσία ΥΠΕΧΩ∆Ε, και 

διόρθωση Πολεοδοµικής Μελέτης. 

4. Γνωµάτευση του ΚΣΧΟΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε επί της διορθωµένης πολεοδοµικής 

Μελέτης . 

5. Ανάρτηση (εφ’ όσον εκτιµηθεί) εκ νέου της Πολεοδοµικής Μελέτης µε την ως άνω 

διαδικασία. 

6. Μετά την τελική γνωµοδότηση του  ΚΣΧΟΠ έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

(προηγείται έγκριση του Συµβουλίου Επικρατείας) και έτσι ολοκληρώνεται η Β΄ 

Φάση. 

7. Έναρξη Γ΄ Φάσης µε το ξεκίνηµα της Μελέτης Εφαρµογής. 

 

 

∆. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

∆.1 Πολεοδοµική οργάνωση – πολεοδοµικός κανονισµός  
         

Έκταση Μελέτης  

 Το σύνολο της προς Πολεοδόµησης Περιοχής ανέρχεται σε 1.068 στρέµµατα.  

Σε αυτό το σύνολο περιλαµβάνονται τα συνεκτικά τµήµατα του οικισµού που νοµοθετήθηκαν 

µε ∆/γµα του 1997 (ΦΕΚ 1076/12.2.97) και σε αυτά περιλαµβάνεται και ο οικισµός προ του 

1923. 

Απο τη συνολική έκταση των 1.068 στρεµµάτων τα 60 στρέµµατα αφορούν ρέµατα , 

και τα 180 στρέµµατα αφορούν οδικό δίκτυο (σύνολο 240 στρέµµατα). Τα υπόλοιπα 827,6 

στρ. (77,49 %) καταλαµβάνονται από ιδιοκτησίες βάση των κτηµατογραφικών διαγραµµάτων.  

 

Οι εισφορές σε γη που προκύπτουν  από την εφαρµογή του Ν.2508/97είναι: 

1.για το Συνεκτικό τµήµα     :   378 στρ    εισφορά σε γη (Ν. 2508/87)     30 στρ. 

2.για το Μη συνεκτικό τµήµα : 691 στρ.    εισφορά σε γη (Ν.2508/87)     75 στρ. 

                                               --------------------------------------------------------------- 

                             Σύνολο    :  1.069 στρ.                                                    105 στρ. 

 

Εµβαδοµέτρηση Κοινόχρηστων – Κοινωφελών χώρων: 

 

� Κοινωφελή  χώροι     :      24 στρ.  (2,3 %)    } 

� Κοινόχρηστοι χώροι  :    348 στρ. (32,6 %)   } 

                                        ---------------------------- 

                          Σύνολο :      372 στρεµ.  (34,83 %) – 121 στρέµµατα. υπάρχοντες  

Κ. Χ = 251 στρέµµατα 
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� Kατοικία – Τουρισµός  : 696 στρ. (65,10 %)  (690 κατοικία & 6 τουρισµός) 

                                              --------------------------- 

                 Γενικό σύνολο  : 1068 στρ. (100%) 

 

Έλλειµµα : 251 στρ. – 105 στρ. =146 στρέµµατα  που σηµαίνει ότι θα απαιτηθούν και 

απαλλοτριώσεις γης περίπου 146 στρεµµάτων. 

Η παραπάνω επιφάνεια των 146 στρεµµάτων θα µειωθεί µε τη εφαρµογή της διάταξης του 

Νοµού που προβλέπει η εισφορά σε γη να υπολογίζεται για τα οικόπεδα όπως υπήρχαν το 1982 

και  για το σύνολο της ιδιοκτησίας κάθε ιδιοκτήτη µέσα στην προς πολεοδόµηση περιοχή. 

 

Όροι δόµησης  

 

 Καθορίζονται δύο Τοµείς Όρων ∆όµησης : 

Τοµέας Ι  

Σ.∆   0,6 

Ελάχιστο Εµβαδόν οικοπέδων 600 τ.µ 

Ελάχιστο πρόσωπο 12 µ 

Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα 

οικόπεδα τα οποία στις 3.5.85 ηµέρα δηµοσίευσης του Π. ∆/τος της 24-4/3-8-85  

(ΦΕΚ 181∆΄) έχουν : 

Ελάχιστο εµβαδόν         250 τ.µ 

Ελάχιστο πρόσωπο        8,00 µ 

Μέγιστο ύψος κτιρίου   7.50µ 

Απαγορεύεται η κατασκευή Pilotis  

Τα παραπάνω ελάχιστα όρια εµβαδού ισχύουν και για τα οικόπεδα που προκύπτουν από την 

πράξη εφαρµογής της πολεοδοµική µελέτης ή προέρχονται από εισφορά σε γή σύµφωνα µε το 

Ν. 2508/97 

 

Τοµέας ΙI  

Σ.∆                                                    0,4 

Ελάχιστο Εµβαδόν οικοπέδων         1000 τ.µ 

Ελάχιστο πρόσωπο                           16 µ 

Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος            7,50 µ 

Αριθµός ορόφων                              2 

Απαγορεύεται η κατασκευή Pilotis  

Επιβάλλεται ανά 100 τ.µ επιφάνεια κτίσµατος µια θέση στάθµευσης  

Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα 

οικόπεδα τα οποία στις 3.5.85 ηµέρα δηµοσίευσης του Π.∆/τος της 24-4/3-8-85 

 (ΦΕΚ 181∆΄) έχουν : 

Ελάχιστο εµβαδόν         250 τ.µ 

Ελάχιστο πρόσωπο        8,00 µ 

Τα παραπάνω ελάχιστα όρια εµβαδού ισχύουν και για τα οικόπεδα που προκύπτουν από την 

πράξη εφαρµογής της πολεοδοµική µελέτης ή προέρχονται από εισφορά σε γή σύµφωνα µε το 

Ν. 2508/97. 

Για τα ειδικά κτίρια έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆/τος 350/10/17-9-96 (ΦΕΚ 230 Α΄) 

 

Επιπλέον του κανόνα της αρτιότητας και των παρεκκλίσεων θα πρέπει τα οικόπεδα να 

εγγράφουν κάτοψη κτιρίου µε εµβαδόν 50 τµ και ελάχιστη πλευρά 5µ. 

 

∆2.  ΑΠΟΨΕΙΣ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
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Η Υπηρεσία µας µελέτησε τα στοιχεία της κατατεθειµένης Πολεοδοµικής Μελέτης και 

µε το υπ. αρίµ  3927/16-2-2009 έγγραφό µας ενηµέρωσε  το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τις ελλείψεις που 

διαπίστωσε ως προς την πληρότητα του φακέλου δεδοµένου ότι δεν στάλθηκαν µαζί µε την 

εισήγηση οι πίνακες που αφορούσαν την εκδίκαση των ενστάσεων της 1
ης

 Ανάρτησης καθώς 

και την ασυµφωνία που υπήρχε µεταξύ των όρων δόµησης και των συνηµµένων διαγραµµάτων  

της  εισήγησης του ΚΣΧΟΠ. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1. Το Ν. 2508/97 (ΦΕΚ Α124/97) «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 

οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» 

2. Την 458/9-3-2005 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πελοποννήσου που αφορά την 

οριοθέτηση των ρεµάτων του οικισµού της Μ. Μαντίνειας (ΦΕΚ 1076 ∆/12-12-1997) 

3. Την οριοθέτηση του οικισµού Μ. Μαντίνειας (ΦΕΚ 1076 ∆/12-12-1997) 

4. Τις Νόµιµα εκδοθείσες Άδειες Κτιρίων στη περιοχή της Πολεοδοµικής Μελέτης  

5. Το Π.∆ 209/98 (ΦΕΚ169 Α/15-7-98) µε το οποίο ορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις 

κτιρίων από τους άξονες οδών . 

6. Την εγκεκριµένη προµελέτη της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιών Έργων που αφορά 

τµήµα του δρόµου Καλαµάτας – Καρδαµύλης στην βορειοανατολική περιοχή του 

οικισµού. 

7. α)Το υπ. Αρίθµ. ΦΕΚ. 477/4-10-1983  περί επικύρωσης εκθέσεως επιτροπής 

καθορισµού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση από Αλµυρό µέχρι Ακρογιάλι Ν. 

Μεσσηνίας και 

     β)το υπ. Αρίθµ 255/17-2-2004 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Ν.  Μεσσηνίας. 

8. Τις 183 (εκατό ογδόντα τρεις ) κατατεθειµένες ενστάσεις ιδιοκτητών .  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ : 

 

1. Επιλογή Νόµου  

Την εφαρµογή του Ν.2508/97 για το Πολεοδοµικό Σχεδιασµό όλης της περιοχή της 

µελέτης. 

 

2. Ορισµός ζώνης αιγιαλού παραλίας  

Σύµφωνα µε το υπ. αρίθµ 7β ανωτέρω σχετικό «µολονότι η επιτροπή καθορισµού στην 

από 17-8-1982 έκθεση της πρότεινε τη δηµιουργία ζώνης παραλίας η εν λογω ζώνη δεν 

επικυρώθηκε ποτέ καθότι η σχετική αρµοδιότητα κατά το χρόνο δηµοσίευσης της Ν.19/8-

4-1983 Απόφαση Νοµάρχη Μεσσηνίας παρέµενε στον Υπουργό Οικονοµικών ο οποίος 

δεν εξέδωσε σχετική πράξη. Η σχετική αρµοδιότητα περιήλθε στου Νοµάρχες δυνάµει του 

µεταγενέστερου Π.∆ 71/1984, όµως και µετά την ισχύ του εν λόγω Π.∆/τος ,ο Νοµάρχης 

δεν εξέδωσε σχετική πράξη επικύρωσης της ζώνης παραλίας. 

Συνεπώς η επί του οικείου διαγράµµατος σηµειούµενη ζώνη παραλίας πρέπει να 
θεωρείται ως µη υπάρχουσα» . 

Λόγω των παραπάνω εισηγούµαστε την κατάργηση ή την τροποποίηση του 

χαρακτήρα της σηµειούµενης ως γραµµή παραλίας. Ενδεχόµενη τροποποίηση της 

µελέτης  πρέπει να προστατεύει  τα υφιστάµενα κτίρια της παραλιακής ζώνης και να 

διατηρεί τον χαρακτήρα της περιοχής.   
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3. Πλάτος πρασιάς Επαρχιακής Οδού Καλαµάτας – Αρεόπολης  

Κατά εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆ 209/98 ορίζεται  ως  ελάχιστη  απόσταση 

κτιρίων στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο όπως η οδός Καλαµάτα – Αρεόπολη τα 20 µ 

από το άξονα της οδού. «Κατ΄ εξαίρεση οι αποστάσεις αυτές µπορεί να είναι 

διαφορετικές σύµφωνα µε πολεοδοµικές µελέτες» κατά το άρθρο 7 του  

Π∆ 209/98 µετά από γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Έργων . 

∆εδοµένου ότι το προτεινόµενο πλάτος της πρασιάς της επαρχιακής οδού 

δηµιουργεί πρόβληµα αρτιότητας αρκετών οικοπέδων , προτείνουµε την µείωση 

του πλάτους της  κατά 5 µ εκατέρωθεν που σηµαίνει η προβλεπόµενη 10µ πρασιά 

θα γίνει 5µ.  

 

4. Οριοθέτηση ρεµάτων  

Στη περιοχή της πολεοδοµικής µελέτης έχουν εγκριθεί  (ΦΕΚ 1076 ∆/12-12-1997) οι 

οριογραµµές των ρεµάτων . ∆εδοµένου του µεγάλου πλάτους οριοθέτησης σε ορισµένα 

σηµεία καθώς και της απαιτούµενης απόσταση των κτιρίων από τις εγκεκριµένες 

οριογραµµές  πολλά νοµίµως υφιστάµενα κτίρια βρίσκονται εντος του πλάτους της 

πρασιάς .Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα στην αρτιότητα των οικοπέδων.  

 Προτείνουµε την µείωση ή την κατάργηση των πρασιών κατ΄ εξαίρεση στα   

παρά των  ρεµάτων Ο.Τ  που υπάρχουν  υφιστάµενες οικοδοµές.   

 

5. ∆ασική έκταση που έχει οικοδοµηθεί µε άδειες της Πολεοδοµίας 

 Η χαρακτηρισµένη ως ∆ηµόσια ∆ασική Έκταση βρίσκεται στα ανατολικά των 

Ο.Τ 156, 155 , 158, 160 και εκτός των ορίων  της προς πολεοδόµησης περιοχής. Η 

επίµαχη περιοχή έκτασης 15 στεµ. συµπεριλήφθηκε στα όρια του οικισµού µε 

Απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας το 1976.Αυτο έγινε η αιτία για την έκδοση 

οικοδοµικών αδειών. Ο  επανακαθορισµός των ορίων του οικισµού (ΦΕΚ 1076 ∆/12-

12-1997) δεν συµπεριέλαβε την έκταση διότι σύµφωνα µε το Υπουργείο  Γεωργίας, 

Γ.Γ. ∆ασών & Φυς. Περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται  αφενός να ενταχθούν εντος 

οικιστικής περιοχής και αφετέρου δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσεως εκτάσεων που 

παραχωρήθηκαν για δενδροκοµική καλλιέργεια  Μετά τα ανωτέρω για την εν λόγω 

περιοχή έγινε  απαγόρευση µεταβίβασης και έκδοσης  άδειων επισκευής και ανέγερσης 

κατοικιών.  

 Λαµβανοµένου υπόψη ότι για την εν λόγω περιοχή έχουν εκδοθεί θετικές 

αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας καθώς του γεγονότος  ότι έχει αλλάξει ο 

χαρακτήρας της δεδοµένου ότι έχουν ανεγερθεί πολλές κατοικίες όπως επίσης 

έχουν διαµορφωθεί δρόµοι και δίκτυα εισηγούµεθα την ένταξη της στον 

πολεοδοµικό σχεδιασµό  µε νοµοθετική ρύθµιση . 

 Στην περίπτωση που ενταχθεί  η εν λόγω περιοχή στο σχέδιο της Μ. Μαντίνειας 

θα πρέπει να µεταφερθεί ανατολικότερα ο περιµετρικός δρόµος που οριοθετεί την προς 

πολεοδόµηση περιοχή.  

 

6. Όροι ∆όµησης  

 Προτείνουµε το σύνολο του  υφιστάµενου οριοθετηµένου οικισµού της Μ. 

Μαντίνειας να ενταχθεί στον τοµέα  Τοµέα  Ι . 

 

 

7. Απόψεις επί των ενστάσεων 

Γενικά 
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Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και αντίστοιχη Νοµολογία , η σύνταξη της 

πολεοδοµικής µελέτης και κατ’ επέκταση η εκδίκαση των σχετικών ενστάσεων επ’ 

αυτής γίνονται µε κύριο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του δηµοσίου και 

ιδιωτικού συµφέροντος . 

Η  εκδίκαση των κατατεθειµένων ενστάσεων έγινε βάση των εξής αρχών: 

I. ∆ιατήρηση της φιλοσοφίας της πολεοδοµικής µελέτης και γενικά διατήρηση των 

αρχών της πολεοδοµικής οργάνωσης της περιοχής 

II. Προστασία και διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής και ανάδειξη των ιδιαίτερων 

στοιχείων αυτής  

 

Ειδικά  

 

Κατά της πολεοδοµικής µελέτης κατατέθηκαν 183 ενστάσεις δηµοτών εκ των οποίων  

• ∆ΕΚΤΕΣ                    : 117 

• ΜΕΡΙΚΩΣ ∆ΕΚΤΕΣ :  48 

• MH ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ    :  18 

 

Ανάλογα µε το περιεχόµενο τους διαχωρίστηκαν  στις εξής κατηγορίες: 

            α. οι αναφερόµενες σε τροποποιήσεις του ρυµοτοµικού σχέδιου 

            β. οι αναφερόµενες στο κτηµατολογικό  υπόβαθρο και πράξη εφαρµογής 

            γ. οι αναφερόµενες σε προβλήµατα που προκάλεσε ο  καθορισµός των    

               οριογραµµών ρεµάτων. 

Οι απόψεις  της υπηρεσίας για κάθε µία εκ των ανωτέρων ενστάσεων καταγράφεται σε 

συνηµµένο πίνακα και  συνοδεύεται µε την απεικόνιση  και σηµείωση τους στα 

αντίγραφα των διαγραµµάτων που αναρτήθηκαν µε τον αύξοντα αριθµό της ένστασης. 

 
Συνηµµένα : 

1. Πίνακας Καταγραφής Ενστάσεων – Άποψη Υπηρεσίας  
2. Αντίγραφα ∆ιαγραµµάτων µε συµπληρωµένο το αύξοντα αριθµό των ενστάσεων  
3. Φάκελος µε τις Νόµιµα εκδοθείσες Άδειες Κτιρίων στη περιοχή της Πολεοδοµικής Μελέτης  
4. α)Το υπ. Αρίθµ. ΦΕΚ. 477/4-10-1983  περί επικύρωσης εκθέσεως επιτροπής καθορισµού 

ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση από Αλµυρό µέχρι Ακρογιάλι Ν. Μεσσηνίας και 
            β)το υπ. Αρίθµ 255/17-2-2004 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας του  

                  Ν.  Μεσσηνίας  
5. Το υπ. Αρίθµ. 3927/16-2-2009 έγγραφο ∆ήµου Καλαµάτας  
6. Τις 183 (εκατό ογδόντα τρεις ) κατατεθειµένες ενστάσεις ιδιοκτητών 

 
 
   Για το τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών  
      Οι εισηγητές                                  ο Τµηµατάρχης                      ο ∆/ντης  Τ.Υ ∆ήµου 
              
Αφαλέα –Τζιγαλάνη  Νίκη                Ντογκας ∆ηµητριος                 Τζαµουρανης Βασιλειος 
     Τοπογράφος Μηχ.                          Πολιτικός Μηχ.                              Πολιτικός Μηχ.                                                            
 
Καπετανάκη Μαργαρίτα 
    Τοπογράφος Μηχ Τ.Ε 

 
 
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξήχθη επί του θέµατος, έχει αναλυτικά ως εξής: 
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∆εν θα κάνω εγώ την εισήγηση, είναι οι µηχανικοί του αρµόδιου τµήµατος του 
σχεδίου πόλης. Απλώς εγώ διαδικαστικά Πρόεδρε για να µην έτσι χαθούµε γιατί είναι 

επικίνδυνη η διαδικασία να χαθούµε και σε χρόνο αλλά και να έχουµε και καλλίτερο 
αποτέλεσµα, νοµίζω το καλλίτερο είναι να κάνουν την εισήγηση οι τεχνικοί. Όσον αφορά να 
τονίσουµε ότι σήµερα µιλάµε για την εκδίκαση των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί, θα σας 
ενηµερώσουν σε ποιο ακριβώς στάδιο είµαστε και να πουν και 2 – 3 πράγµατα. Μετέπειτα 
σίγουρα κάποιοι από τους συµβούλους ας πάρουν το λόγο να τοποθετηθούν, ίσως αν θέλουν 
γενικότερα και µετέπειτα που είναι και η ουσία του θέµατος του συγκεκριµένου, είναι µία – µία 
η ένσταση να διαβάζονται από τους µηχανικούς. Εννοείται αυτές που είναι δεκτές δεν πιστεύω 
να θέλει ο δηµότης να πάρει θέση, εκεί που είναι µερικώς δεκτές ή µη δεκτές καλό θα είναι 
όποιος δηµότης θέλει, να τοποθετηθεί για ένα λεπτό, οι µηχανικοί, ο κ. Ντόγκας και η κα 
Αφαλέα να µιλήσουν και ποια να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εντάξει; Κάθε µία από τις 
ενστάσεις ξεχωριστά. 

 
∆ίνω το λόγο στους υπηρεσιακούς. 
 
Επί της διαδικασίας. Θέλω να παρακαλέσω το Σώµα να ακουστεί και η έκφραση 
των ιδιοκτητών, ο πρόεδρος του ∆.Σ. ο κ. Μιχαλόπουλος παραβρίσκεται εδώ. 

Στο γενικό µέρος της συζήτησης όχι στο εξειδικευµένο µία – µία αίτηση. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

∆ίνω το λόγο στους υπηρεσιακούς παράγοντες, στον κ. Ντόγκα, στην κα Αφαλέα 
και στην κα Καπετανάκη για µία σύντοµη. . .  

 
(Πολιτικός µηχανικός, προϊστάµενος του τµήµατος πολεοδοµικού 
σχεδιασµού και εφαρµογών): 

Καλησπέρα σας. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε στα πλαίσια προώθησης του πολεοδοµικού σχεδιασµού και 
εφαρµογής ανέθεσε ολοκληρωµένη τη µελέτη πολεοδόµησης του οικισµού της Μικράς 
Μαντίνειας στα συµπράττοντα γραφεία µελετών Ζώτος Βασίλειος, Μοσχολέας Γεώργιος, 
Κούνουπα – Ανεστάκου Ελένη κλπ. 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία ορίστηκε η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Τοπογραφικών 
Εφαρµογών του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η µελέτη χρηµατοδοτείται από τους πόρους του 2ου & 3ου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΤΕΡΠΣ. Μέχρι σήµερα είχε εκπονηθεί και παραδοθεί η 
πρώτη φάση της πολεοδοµικής µελέτης που περιλαµβάνει την εκπόνηση κτηµατογραφικών 
διαγραµµάτων και τις 3 αναρτήσεις, ανάλυση της ευρύτερης περιοχής και πρόταση της 
οργάνωσης του οικισµού και η Β’ φάση που περιλαµβάνει την οικιστική πρόταση της 
πολεοδοµικής οργάνωσης του οικισµού, ρυµοτοµικό σχέδιο σε κλίµακα 1:1000, καθώς και τον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις στις διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 
 
Με έγγραφό της Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε διαβίβασε στο 
∆ήµο Καλαµάτας διορθωµένη την πολεοδοµική µελέτη της Β’  φάσης (2η ανάρτηση) 
προκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία δηµοσιοποίησής της από το ∆ήµο. Ο ∆ήµος Καλαµάτας 
προέβη στην κατά νόµο διαδικασία, ήτοι  
1) Με ανακοίνωση πρόσκλησή του προς τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο ενηµέρωσε το κοινό 

για την διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. 
2) Αναρτήθηκαν οι χάρτες της πολεοδοµικής µελέτης στο γραφείο του σχεδίου πόλης του 

∆ήµου Καλαµάτας και ενηµερώθηκαν οι δηµότες από το τεχνικό προσωπικό και  
3) Η ανάρτηση και η υποβολή ενστάσεων συνεχίστηκε και πέρα των 15 ηµερών που 

προβλέπει η νοµοθεσία µε δεύτερη ανακοίνωσή της στον τοπικό τύπο. 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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Η έκταση της προς πολεοδόµηση περιοχής. Το σύνολο της προς πολεοδόµηση περιοχής 
ανέρχεται στα 1.069 στρέµµατα. Η εισφορά σε γη που προκύπτει από την εφαρµογή του 
νόµου 2508/87 στο σύνολο της έκτασης είναι 105 στρέµµατα. Οι κοινόχρηστοι και οι 
κοινωφελείς χώροι που προκύπτουν από την πολεοδοµική µελέτη συνολικά είναι 372 
στρέµµατα. Για κατοικία και για τουρισµό 696 στρέµµατα. Από τους ανωτέρω κοινόχρηστους 
χώρους αφαιρουµένων των εισφορών σε γη και των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων 
προκύπτει έλλειµµα περίπου 146 στρεµµάτων που σηµαίνει ότι για την εξασφάλισή τους θα 
απαιτηθούν απαλλοτριώσεις. Οι όροι δόµησης παραµένουν οι προτεινόµενοι της µελέτης, ήτοι 
2 τοµείς µε τους αντίστοιχους όρους δόµησης. 
Τοµέας Ι. Κατά κανόνα αρτιότητα εµβαδόν 600, συντελεστής δόµησης 0,6, πρόσωπο 12 µέτρα 
και κατά παρέκκλιση για τα οικόπεδα τα οποία είναι πριν από το ’85, εµβαδόν 250 και πρόσωπο 
8 µέτρα. 
Για το δεύτερο τοµέα η κατά κανόνα αρτιότητα είναι 1.000 µέτρα, ο συντελεστής δόµησης 
0,4, πρόσωπο 16 µέτρα και η παρέκκλιση όπως και στον τοµέα Ι. 
 
Η υπηρεσία αφού µελέτησε και έλαβε υπόψη της τα στοιχεία της υποβαλλόµενης 
πολεοδοµικής µελέτης προτείνει: 

1) Την κατάργηση ή τροποποίηση του χαρακτήρα της ζώνης του αιγιαλού και παραλίας µε 
σκοπό να προστατευτούν τα υφιστάµενα κτήρια της παραλιακής ζώνης και να διατηρηθεί ο 
χαρακτήρας της περιοχής. 

2) Τη µείωση του πλάτους της πρασιάς της επαρχιακής οδού Καλαµάτας – Αρεόπολης στα 5 
µέτρα εκατέρωθεν της οδού αντί των 10 µέτρων. 

3) Τη µείωση ή κατάργηση των πρασιών κατ’  εξαίρεση στα οικοδοµικά τετράγωνα που 
υπάρχουν υφιστάµενες οικοδοµές στα οριοθετηµένα ρέµατα. Και 

4) Για την εκτός σχεδίου δασική έκταση δεδοµένου ότι έχουν ανεγερθεί πολλές κατοικίες όπως 
επίσης έχουν διαµορφωθεί δρόµοι και δίκτυα προτείνουµε την ένταξη της στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό.   
 

        Οι απόψεις της υπηρεσίας επί των ενστάσεων βασίσθηκαν στις κάτωθι αρχές : 
I. ∆ιατήρηση της φιλοσοφίας της πολεοδοµικής µελέτης και γενικά διατήρηση των 

αρχών της πολεοδοµικής οργάνωσης της περιοχής 
II. Προστασία και διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής και ανάδειξη των ιδιαίτερων 

στοιχείων αυτής  
III. Η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του δηµοσίου και ιδιωτικού συµφέροντος. 

 
   Κατά της πολεοδοµικής µελέτης κατατέθηκαν 183 ενστάσεις . 

Ανάλογα µε το περιεχόµενο τους διαχωρίστηκαν  στις εξής κατηγορίες: 

            α. στις αναφερόµενες σε τροποποιήσεις του ρυµοτοµικού σχεδίου 

            β. στις αναφερόµενες στο κτηµατολογικό  υπόβαθρο και την πράξη                
εφαρµογής 

            γ. στις αναφερόµενες σε προβλήµατα που προκάλεσε η οριοθέτηση των  ρεµάτων και 
η ζώνη παραλίας. 

             Από αυτές έγιναν : 

• ∆ΕΚΤΕΣ                :      117 

• ΜΕΡΙΚΩΣ ∆ΕΚΤΕΣ :        48 

• MH ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ   :        18 

Για όλες τις ανωτέρω ενστάσεις οι απόψεις µας  καταγράφονται σε  συνηµµένο πίνακα .  
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Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να συµπληρώσει από τους υπηρεσιακούς κάτι; 
Όχι; 

 
Να πω εγώ κε Πρόεδρε κάτι; 

 
Ναι, κε Σπίνο ορίστε. 
 

Εγώ δυο λεπτά ακριβώς γιατί η ουσία είναι µετά. Απλώς κάτι που θάθελα να 
συµπεριληφθεί µετά και στην απόφαση που θα πάρουµε σαν Σώµα, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. ∆εν θέλω να αναφερθώ καθόλου, σίγουρα θα αναφερθείτε όλοι οι άλλοι για το 
χρόνο για τον οποίο έχει καθυστερήσει η συγκεκριµένη µελέτη και άλλες δύο, να θυµίζω από 
τότε που ήταν κοινότητα το ’97 ξεκίνησε αυτή η πολεοδοµική µελέτη. ∆εν θα πω πάλι για τη 
δέσµευση της ∆ηµοτικής αρχής και προσωπικά του ιδίου του ∆ηµάρχου ότι όταν τελειώσει η 
πολεοδοµική µελέτη µε το καλό, ο ∆ήµος Καλαµάτας θα κάνει την πράξη εφαρµογής, θα 
αναλάβει να την εκπονήσει και να τη χρηµατοδοτήσει για να ολοκληρωθούν γρήγορα σε 6 – 7 
χρόνια. Αλλά για νάχει και αξία θέλω να σας διαβεβαιώσω την πολύ καλή προσπάθεια που έγινε 
από την αρµόδια οµάδα την κα Αφαλέα, την κα Καπετανάκη και από τις 183 ενστάσεις, να το 
τονίσω, έχουν γίνει δεκτές οι 117 και µερικώς δεκτές οι 48 και έχουν απορριφθεί µόνο οι 18 
και θα δούµε για ποιους λόγους και για να έχουν αξία και επειδή πραγµατικά, αυτό το ξανάπα. 
Να σας διαβεβαιώσω ότι πραγµατικά έχει γίνει µια πολύ σοβαρή δουλειά, δεν είναι πολιτικός 
όρος το δεκτό, θα το δείτε ότι και τεχνικά και πολεοδοµικά έχουν τεκµηριώσει τις απόψεις 
τους, θεωρώ ότι πρέπει και για να ενισχύσουµε αυτή τη βοήθεια και την προσπάθεια στους 
συνδηµότες µας έτσι ώστε οι αδικίες και τα λάθη που έχουν γίνει και η τεχνική µας υπηρεσία 
έχει προσπαθήσει να τα διορθώσει, να πιέσουµε το Υπουργείο όταν οι ενστάσεις πάνε επάνω 
και κατά τη διαδικασία της εκδίκασης και από το ΥΠΕΧΩ∆Ε αλλά και από τους µελετητές των 
συγκεκριµένων ενστάσεων, να παραβρίσκονται και να ενηµερώνουν - δεν έχουµε κάποιον άλλο 
δυστυχώς λόγο εµείς - τεχνικοί από την υπηρεσία µας και αν χρειάζεται και κάποιος άλλος, έτσι 
ώστε να µπορέσουµε να υποστηρίξουµε και να µην µείνουµε σ’  αυτή την πολύ άρτια 
τεκµηριωµένη άποψη αλλά να διορθώσουµε τα λάθη και τις αδικίες που έχουν γίνει. Και 
συγχρόνως να τεθεί θέµα και όσον αφορά για το έλλειµµα των 146 στρεµµάτων, αυτό που 
δυστυχώς µπορεί να είναι χρονοβόρο για την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της 
συγκεκριµένης µελέτης. 

 
Ευχαριστώ. ∆ίνω το λόγο στον κ. Μιχαλόπουλο ως εκπρόσωπο των ιδιοκτητών 
της περιοχής εν τάχη να πει δυο κουβέντες. 

 
(Εκπρόσωπος ιδιοκτητών):  
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για το λόγο που δίνετε. Καταρχήν δεν θα 

ήθελα να πω τίποτα παραπάνω, το κυριότερο απ’  όλα είναι ότι πραγµατικά το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πρέπει να καταλάβει τη καθυστέρηση όχι µόνο για τη Μικρά Μαντίνεια αλλά και για 
τις δύο άλλες περιοχές και εν πάση περιπτώσει να συµβάλει όσο µπορεί µα όσο µπορεί και 
κυρίως ο ∆ήµαρχος που εν πάση περιπτώσει διατηρεί τις επαφές επάνω µε το Υπουργείο να 
κοιτάξουµε να ξεµπερδέψουµε κάποτε γιατί ήδη, να διορθώσω λιγάκι κε Σπίνο δεν είναι το ’97, 
είναι το ’95 η ανάθεση. Ήδη συµπληρώσαµε δηλαδή 15ετία που λένε.  
 
Λοιπόν, το δεύτερο πράγµα είναι ότι φαντάζοµαι ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να 
λάβει υπόψη του µια βασική νοµοθεσία που υπάρχει που δεν µπορούν να υπερβούν γιατί 
καθορίζονται κάποια πράγµατα από το Συµβούλιο Επικρατείας και να µην έχουµε δεκτές ή 
απορριπτέες ενστάσεις τέτοιες που είναι σίγουρο ότι έρχονται σε αντίθεση µε το Συµβούλιο 
της Επικρατείας. ∆εν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό αλλά είναι σίγουρο ότι επί τη βάση του νόµου 
που γίνεται η πολεοδοµική µελέτη, κάτω από ένα ποσοστό ελεύθερων χώρων, κοινωφελών 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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δηλαδή και κοινοχρήστων, δεν µπορεί να γίνει. Το πετάει το Συµβούλιο Επικρατείας. Κάποια 
τέτοια θέµατα λοιπόν θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να µη δηµιουργηθούν ας πούµε 
προβλήµατα στο Υπουργείο επάνω. Ευχαριστώ και άµα χρειαστείτε κάποια βοήθεια, 
ευχαρίστως. 

 
Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου. 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Μ. Μαντίνειας): 
Κε Πρόεδρε ξεκινώντας κρίνω σκόπιµο να θυµηθούµε πόσος χρόνος είναι 

που το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο είχε συζητήσει πάλι το θέµα των ενστάσεων της 1ης φάσης. 
Από το 2000. Εννέα (9) συναπτά έτη έχουν περάσει ακριβώς. Πιστεύω ότι δεν θα συζητούσαµε 
αυτή τη στιγµή για τις ενστάσεις, αν δεν είχε αποτελέσει προτεραιότητα του κ. ∆ηµάρχου ο 
οποίος νοµίζω είχε βάλει προσωπικό στοίχηµα για τις µελέτες. Επιβάλλεται να του 
αναγνωρίσουµε τον κόπο αυτό και το τρέξιµο και να τον ευχαριστήσουµε. 
Για την ελληνική πολιτεία δεν θα πω κάτι αλλά προβληµατίζοµαι γι’ αυτό που θα αφήσουµε 
στα παιδιά µας. ∆έκα (10) χρόνια µία µελέτη. 
 
Τώρα στο σήµερα. Στην εισήγησή µου προς το τοπικό συµβούλιο ζήτησα να γίνουν δεκτές οι 
κατά νόµον και κατά κοινή λογική όλες οι ενστάσεις. Τι εννοούσα µ’  αυτό.  
Το «κατά νόµον» δεν χρειάζεται ερµηνεία, είναι αυτό που λέει ο νόµος.  
Το «κατά κοινή λογική» τι εννοώ. Πάλι θα πάµε στην ελληνική πολιτεία και αναφέροµαι στα 
υποτιθέµενα δασικά, και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσοµε κάτι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν 
καταπατήσει κανένας ένα τετραγωνικό µέτρο. Έχουν αγοράσει, έχουν πληρώσει οικόπεδα, 
έχουν πληρώσει εφορείες, έχουν πληρώσει οικοδοµικές άδειες και ουσιαστικά αυτή τη στιγµή 
δεν έχουν τίποτα. Πρέπει µε κάθε δύναµη να συµπαρασταθούµε και να βοηθήσουµε. Είναι το 
µέγα άδικο του ελληνικού κράτους.  
Επίσης θεωρώ κοινή λογική ένα τετράγωνο οικοδοµικό να απέχει από τη θάλασσα 30 µέτρα - 
50, και να θέλει ο κάτοικος να διασχίσει 500 για να πάει µε τα πόδια και 500 = 1.000 και να 
µην προβλέπεται ένας πεζόδροµος ενός µέτρου και να µην προσπαθούµε να το διορθώσουµε 
αυτό το πράγµα και εύλογο είναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, όµως εµείς πρέπει να 
µαχόµεθα να διορθώσουµε τα άδικα γιατί κάποιοι µάλλον όταν σχεδιάζανε το σχέδιο, εγώ δεν 
είµαι ούτε πολεοδόµος ούτε µηχανικός, έτσι, σε αυτό το θέµα  δεν διαθέτω γνώσεις όµως 
βλέπω το στραβό και τι πρέπει να γίνει. 
∆εν θα αναφερθώ σε άλλα θέµατα αν και υπάρχουνε αρκετά αν ψάξει κανείς να βρει. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να πιστεύω, µε τη βοήθεια όλων µας το παρόν ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
περάσει και την πράξη εφαρµογής. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Έχω µία ένσταση την οποία την κάνανε σήµερα, ετεροχρονισµένη. Ο 
κύριος επικαλείται προβλήµατα υγείας πολύ σοβαρά τα οποία µου τα είπε 

ιδιαιτέρως στο γραφείο, είναι το ιατρικό απόρρητο δεν θάθελα να τα εκθέσω στο Σώµα, δεν 
ξέρω εάν πρέπει, εγώ δεν είµαι πολιτικός µηχανικός δεν µπορούσα να . .. θα έπρεπε να πάει 
στην υπηρεσία. Να την κάνουµε δεκτή και να πάει στην υπηρεσία και αν χρειαστεί κάτι να 
συνεννοηθεί µε την υπηρεσία; 

 
Εγώ λέω ναι. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ότι λέει ο νόµος. 
 
Είναι σοβαρά προβλήµατα υγείας τα οποία λόγω ιατρικού απορρήτου δεν θέλω 
να τα εκθέσω στο Σώµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να είµαστε εξαιρετικά 
προσεκτικοί µη δηµιουργήσουµε λόγους ακυρότητας. Και µη νοµίζετε ότι µε 

πολιτικές αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων λύνονται τα πάντα. Έτσι; Θα το δούµε αυτό µε 
τον τρόπο τον οποίο ταιριάζει και µε τον ανθρωπισµό που µας διέπει. Ότι µπορούµε να 
κάνοµε, θα το κάνοµε. Μη δηµιουργήσουµε λόγους ακυρότητας. Προσέξτε το αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είσθε ελεύθερος, µπορείτε να φύγετε κύριε. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Να καταθέσει όµως την αίτησή του. 

 
Την έχει καταθέσει. 
Κε Αλευρά θέλετε να µιλήσετε; Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Καταρχάς θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην υπηρεσία γιατί τουλάχιστον 
όσον αφορά την ενηµέρωση είναι από τις καλλίτερες εισηγήσεις που έχουµε 

δει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Πράγµατι είναι εξαιρετικό ότι η πρώτη φάση της πολεοδοµικής 
µελέτης παραδόθηκε στις 15/7/1996 και συζητάµε σήµερα τις απόψεις και τις ενστάσεις για τη 
δεύτερη φάση. Εγώ θα ήθελα να µείνω στο γεγονός ότι υπήρξε ένα πρόβληµα όσον αφορά 
την ανάρτηση της µελέτης, υπήρξαν απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν. Θεωρώ και θέλω να 
πιστεύω κρατώντας βέβαια κάποιες επιφυλάξεις αλλά τέλος πάντων θέλω να πιστεύω ότι η 
διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ήταν η δέουσα και διασφαλίζει τη συνέχεια της µελέτης. 
Θέλω να πιστεύω ότι πιθανότατα υπήρξε και µία συνεργασία µε το Υπουργείο για το τι µέλει 
γενέσθαι. Άρα λοιπόν µε βάση αυτό λέµε και διευκρινίζουµε και σήµερα ότι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο απλά θα γνωµοδοτήσει. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όποια απόφαση και να πάρει, η 
απόφασή του δεν θα είναι τελεσίδικη. Οι αποφάσεις θα ληφθούν δυστυχώς στην Αθήνα, στο 
Υπουργείο. Αυτό έχει µία ιδιαίτερη σηµασία, νοµίζω ότι όλοι την αντιλαµβάνεστε.  
 
Πρέπει να σταθούµε και σε ένα άλλο µέρος το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, τα 146 
στρέµµατα που λείπουν µε βάση την εισφορά σε γη. Αντιλαµβάνεστε απ’  αυτό και 
απευθύνοµαι κυρίως στους κατοίκους, ότι και η πράξη εφαρµογής να εγκριθεί, θα αργήσει 
πάρα πολύ µα πάρα πολύ να ολοκληρωθεί στην πράξη η πολεοδόµηση διότι ο ∆ήµος µε τα 
ισχύοντα σήµερα δεν θα έχει τη δυνατότητα να απαλλοτριώσει 146 στρέµµατα. Σαφώς πρέπει 
να είναι µια απαίτηση διαρκής του ∆ήµου απέναντι στο Υπουργείο, η διεκδίκηση κάποιων 
χρηµάτων από τις πράξεις εφαρµογής παλαιότερες και νυν. Αυτό όµως είναι στον αέρα, 
πιστεύω ότι ο ∆ήµος θα προσπαθήσει να διεκδικήσει, θα στηρίξουµε κι εµείς µια τέτοια 
διεκδίκηση, αλλά εάν δεν έρθουν πρόσθετα χρήµατα, από την υπάρχουσα οικονοµική του 
κατάσταση ο ∆ήµος δεν θα µπορέσει να στηρίξει την απαλλοτρίωση αυτών των στρεµµάτων. 
Άρα λοιπόν είναι ένας µεγάλος προβληµατισµός για όλους µας και ο προβληµατισµός µας για 
τα υπόλοιπα δηµοτικά διαµερίσµατα επειδή κάποια απ’  αυτά παρουσιάζουν το ίδιο έλλειµµα 
αφού η πολεοδόµηση έγινε για τον συγκεκριµένο νόµο.  
 
Θα ήθελα να πω ότι µε βάση υποθέτω τις ενστάσεις ή έχοντας σαν γνώµονα τις ενστάσεις, 
απευθύνοµαι κυρίως στην υπηρεσία, ουσιαστικά µπαίνουµε σε µία πρόταση πολεοδόµησης. Και 
δεν ξέρω εάν γι’  αυτό στη φάση που είµαστε, είναι κάτι που θα είναι αποδεκτό από τον 
µελετητή. Οι προτάσεις σαφώς έχουν µία βάση, σαφώς οδηγούνται προς τη σωστή 
κατεύθυνση, πλην όµως είναι προτάσεις για νέα πολεοδόµηση. Εµείς θα τη στηρίξουµε 
ευελπιστώντας. . .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Και νέας πολεοδόµησης γίνεται αφού µιλάµε για µειώσεις πρασιών, µιλάµε 
για αιγιαλό κτλ. Και τα 3 πρώτα βασικά σηµεία είναι προτάσεις νέας 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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πολεοδόµησης, νέας αντίληψης πολεοδόµησης. Είναι δεδοµένο. Κρατώ τις επιφυλάξεις, εµείς 
θα τη στηρίξουµε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πρέπει µετά την έκφραση της απόφασής µας να 
είµαστε σε εγρήγορση, να γίνει µία πρώτη κουβέντα µε το Υπουργείο. Μη στείλουµε κάποια 
απόφαση η οποία σίγουρα θα αναιρεθεί από το Υπουργείο και δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη. 
∆εν ξέρω εάν έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις µε τον µελετητή αν προς αυτή την κατεύθυνση 
και ο µελετητής έχει και µία θετική καταρχάς άποψη όχι για ένα – ένα θέµα συγκεκριµένο, και 
νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να το δούµε. 
 
Το τελευταίο θέµα είναι το θέµα που σαφέστατα θα πρέπει να το λύσουµε, είναι το να υπαχθεί   
το κοµµάτι το επίµαχο στη µελέτη. Ξανά κι εδώ κρατώ τις επιφυλάξεις γιατί θέλω να είµαι µε 
βάση αυτά τουλάχιστον που γνωρίζω αρκετά ειλικρινής, δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται. Στη 
συγκεκριµένη πολεοδόµηση να ενταχθεί αυτόµατα ένα νέο κοµµάτι ή θα πρέπει να γίνει 
συµπληρωµατική πολεοδόµηση ξεχωριστή. Παρόλα αυτά προτείνω µαζί µε αυτό να στείλουµε 
στο Υπουργείο και την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία υπάρχει σύµφωνα µε την 
οποία στη δεύτερη φάση που εγκρίναµε για το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο περιλαµβάνεται και 
η συγκεκριµένη περιοχή. Είναι ένα πρόσθετο δηλαδή στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει στην 
καλλίτερη αντιµετώπιση. Κρατώ πάντως την επιφύλαξη αν τελικά θα απαιτηθεί ή θα πρέπει να 
έχει την ευελιξία αυτών να τα χειριστεί η υπηρεσία, µια πρόσθετη συµπληρωµατική 
πολεοδόµηση της περιοχής και όχι η ένταξή της στην περιοχή η οποία πολεοδοµείται τώρα και 
που πιθανά φέρει καθυστέρηση µια πρόσθετη στην περιοχή που ήδη έχει µια µελέτη δεδοµένη 
και ώριµη σαφέστατα. 
 
Για τις ενστάσεις θα ακούσουµε επακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι η υπηρεσία έκανε το 
καλλίτερο δυνατό. Με ανησυχεί το γεγονός ότι η υπηρεσία δεν είχε στα χέρια της τα 
αποτελέσµατα των πρώτων ενστάσεων. Και αυτό είναι εξαιρετικά κακό. Κάποιοι που γνωρίζουν 
και το είδα από την απόφαση του τοπικού συµβουλίου, διατείνονται ότι κάποιες ενστάσεις οι 
οποίες δεν γίνονταν αποδεκτές τώρα, είναι ενστάσεις που είχαν γίνει αποδεκτές στην πρώτη 
φάση. Αυτό δεν το γνωρίζω, προφανώς δεν το γνωρίζει και η υπηρεσία. Ο τοπικός σύµβουλος 
ο οποίος το ανέφερε στο τοπικό συµβούλιο, προφανώς κάτι παραπάνω γνωρίζει. Σε αυτό 
λοιπόν θέλω να πω ότι ένα από τα µείον της σηµερινής διαδικασίας ή της προσπάθειας που 
έκανε η τεχνική υπηρεσία είναι αυτό, ότι δεν είχε στα χέρια της τα αποτελέσµατα, ποιες από 
τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στην πρώτη φάση, στην πρώτη ανάρτηση, είχαν γίνει 
αποδεκτά και ποια όχι µε αποτέλεσµα και σήµερα κάποιες ενστάσεις ξανά να απορριφθούν 
γιατί στην πρώτη φάση από τον µελετητή είχαν ήδη απορριφθεί αλλά δεν ξέρουµε ποιες είναι 
αυτές. Τουλάχιστον εγώ δεν τις ξέρω, έτσι; Και υποθέτω και η υπηρεσία.  
 
Εύχοµαι να είµαστε σε διαρκή εγρήγορση για να έχουµε τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσµατα. 
Ξέροντας το κράτος, δεν ευελπιστώ. Να θυµίσω στον κ. Μιχαλόπουλο ότι πέρυσι τέτοια εποχή 
περίπου είχαµε µία συζήτηση σε ένα κανάλι και ήταν απόλυτα σίγουρος, προφανέστατα από τις 
διαβεβαιώσεις που είχε πάρει, ότι σε 1 – 2 µήνες θα ήταν εδώ η πολεοδοµική µελέτη. Εγώ του 
είχα δώσει περιθώρια παραπάνω αν θυµάται καλά, του λέει «και σε τρεις µήνες να είναι εδώ 
και τέσσερις να είναι ευχαριστηµένος». Φτάσαµε λοιπόν σε ένα χρόνο. 

 
Τελειώσατε κε Κοσµόπουλε; Ο κ. Μπάκας. 
 

Εκ µέρους του συνδυασµού µας εγώ θα τονίσω δύο πράγµατα. Το πρώτο 
είναι ότι έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία. Έχει 

καθυστερήσει. ∆εν την έχουµε εµείς καθυστερήσει, η διαδικασία έχει καθυστερήσει, 
κοντεύουµε να κλείσουµε δεκαπέντε (15) χρόνια και άλλα πέντε (5), είκοσι (20). Αναµφίβολα η 
υλοποίηση µιας πολεοδοµικής µελέτης κρύβει πάρα πολλές ωδίνες, κρύβει πάρα πολλά 
προβλήµατα. ∆εν είναι κάτι το εύκολο ούτε το απλό. Αλλά κάπου παράγινε αυτή η ιστορία µε 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 
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τα µελετητικά γραφεία που είχαν αναλάβει την εκπόνησή τους. Και δεν θέλω να επεκταθώ 
περαιτέρω. 
Το δεύτερο δεδοµένο και πρέπει αυτό να το λάβουµε υπόψη µας και να το ξεκαθαρίσουµε, 
είναι ότι ο οικιστικός νόµος 2508 δεν µπορεί να αλλάξει. Η µελέτη, η υλοποίησή της θα πάει, 
θα προχωρήσει µε βάση αυτόν τον οικιστικό νόµο. Έτσι, για να µην τρέφουµε αυταπάτες ή να 
λέµε δεξιά και αριστερά διάφορα πράγµατα περί 1337 και ου τω καθεξής. Αυτό έχει κλείσει, 
έχει τελειώσει, έτσι θα προχωρήσουµε. Πιστεύω και εύχοµαι τόσο για τα δύο παραλιακά 
δηµοτικά διαµερίσµατα όσο και για το Ασπρόχωµα να τρέξουνε όσο γίνεται οι διαδικασίες 
προκειµένου ο κόσµος να απεγκλωβιστεί από τα προβλήµατα που έχουν προκύψει και µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να φτιάξει ένα σπίτι για τα παιδιά του. 

 
Τελειώσατε; Ο κ. Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 

Εγώ απευθύνοµαι στους συνδηµότες καθαρά όχι προς τους συνάδελφους 
δηµοτικούς συµβούλους πρώτα. Ελλάδας το µεγαλείο σου. ∆εκαπέντε (15) 

χρόνια και πέντε (5), είκοσι (20). Ξέρετε, εάν το έχετε αγοράσει αυτό το οικόπεδο, ένα 
οικόπεδο, το οποιοδήποτε, στα πενήντα (50) σου χρόνια, είναι βέβαιο ότι εσύ ποτέ δεν θα το 
δεις να οικοδοµείται. Μακάρι να ζήσεις εκατό (100). Εάν το έχεις πάρει στα εξήντα (60) σου, 
χαιρετίσµατα στα φασκόµηλα. Θέλουµε άλλα πέντε (5) χρόνια και κοιτάξτε τι γίνεται. Φτάνει 
να µιλάµε σήµερα για κρίση, για πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας της τάξεως του 50% 
και 60%. Για σκεφτείτε αν είχε προνοήσει το ελληνικό κράτος και είχε γίνει και η πράξη 
εφαρµογής και είχε κλείσει τα πάντα, να είχαµε 2.000 οικόπεδα έτοιµα προς οικοδόµηση, τι θα 
σήµαινε αυτό για την οικοδοµική δραστηριότητα, για την ανάπτυξη την οικονοµική της πόλης, 
της ευρύτερης περιοχής; Τι σηµαίνει αυτή η καθυστέρηση σε επίπεδο απαλλοτριώσεων για το 
∆ήµο, για την αύξηση των αξιών της γης; Τα διπλά χρήµατα και τριπλά. Τι γίνεται µ’  αυτές τις 
καθυστερήσεις; Φτιάχνουµε ένα µπαλόνι, έτσι είναι το σχέδιο πόλης τελικά, το οποίο αρχίζει να 
πιέζεται µέχρι να εκραγεί. Αυτό κάνουµε. Ένα µπαλόνι το οποίο το φουσκώνουµε, το 
φουσκώνουµε και τι κάνουµε στη συνέχεια; Αυξάνουµε τις τιµές της γης, αυξάνουµε τα 
ποσοστά της αντιπαροχής, αυξάνουµε τη τιµή της κατοικίας και για όλα αυτά ποιος είναι 
υπεύθυνος; Ένα δηµοτικό συµβούλιο που απλά γνωµοδοτεί, που δεν νοµοθετεί; Γιατί είναι 
σαφέστατο αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος, θα αποφασίσουµε εµείς αλλά επί της ουσίας 
αλλού θα αποφασιστούν τα υπόλοιπα. Και έθεσε και µία σοβαρή παράµετρο το οποίο δεν είναι 
θέµα ηθικής τάξης, πόσες ενστάσεις που την προηγούµενη φορά είχαν δικαιωθεί δεν φτάσαν 
στα χέρια της υπηρεσίας για να αξιολογηθούν. Καταλαβαίνετε  κάποιος που πριν 5 χρόνια που 
έχει κάνει κάποια ένσταση και έχει γίνει δεκτή και σήµερα του λένε «όχι» αυτό το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ή αυτή η τεχνική υπηρεσία. Εγώ είµαι βέβαιος και στηρίζουµε πως µε γνώµονα το 
δηµοτικό συµφέρον αλλά και το συµφέρον των δηµοτών η τεχνική υπηρεσία έκανε ότι 
µπορούσε όµως αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνδηµότες δεν είµαστε εµείς αυτοί που 
αποφασίζουµε, απλά γνωµοδοτούµε, αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτοί έχουν την ευθύνη 
είκοσι (20) χρόνια. Η λειτουργία του ελληνικού δηµοσίου είναι λειτουργία αραµπά. Οι ανάγκες 
της κοινωνίας είναι σύγχρονου αυτοκινήτου, οι ταχύτητες είναι πολλαπλάσιες, η κοινωνία 
αγωνιά, τρέχει µε χιλιόµετρα και το ελληνικό δηµόσιο πάει µε βικέντρα. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα. Χαρείτε τους. Και εγώ µαζί σας. 

 
Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 

Να πω κι εγώ αγαπητοί συνάδελφοι έτσι 2 – 3 κουβέντες γι’ αυτό το πολύ 
µεγάλο θέµα. Καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες της ∆ηµοτικής αρχής στην 

οµάδα του σχεδίου πόλης υπό τον κ. Ντόγκα, στη δουλειά που έκαναν η κα Καπετανάκη και η 
κα Αφαλέα. Βάζετε τις βάσεις αγαπητοί φίλοι, όταν έρθει ο καιρός και ο καιρός θα έρθει µε την 
τοποθέτηση των επτά (7) µηχανικών, να δούµε πολύ σοβαρά το θέµα της λειτουργίας 
πολεοδοµίας στο ∆ήµο Καλαµάτας, να πάρουµε δηλαδή και άλλες αρµοδιότητες εκτός από το 
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σχέδιο πόλης και να συµβάλοµε και στην επίλυση άλλων προβληµάτων τα οποία έτσι και 
αλλιώς υπάρχουν στο ∆ήµο µας. Το έχουµε συζητήσει το θέµα αυτό, έχει τεθεί από παρατάξεις 
εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και νοµίζω ότι ωριµάζει ο καιρός και συµβάλατε και εσείς µε τη 
δουλειά την οποία κάνατε στο συγκεκριµένο θέµα, συµβάλατε προς αυτή την κατεύθυνση.  

Να ευχαριστήσω επίσης τον κ. Μιχαλόπουλο το Γιάννη, τον πρόεδρο του συνδέσµου των 
ιδιοκτητών διότι µε τη σώφρονα στάση του και παράλληλα την αγωνιστική στάση του 
συνέβαλε καθοριστικά να φτάσουµε µέχρι εδώ και το µέχρι εδώ δεν αφορά µόνο τη Μικρή 
Μαντίνεια, αφορά και στο Ασπρόχωµα, στις προσεχείς 1 – 2 εβδοµάδες θα µπει και το θέµα 
αυτό σε πορεία επίλυσης. Βεβαίως µε τη Βέργα υπάρχει το γνωστό ζήτηµα µε το Συµβούλιο 
Επικρατείας, έχει βγει η απόφαση, βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο στάδιο της καθαρογραφής, 
είµαστε σε συνεννόηση µε τη νοµική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε να µπει και το θέµα αυτό, να 
πάρει και το θέµα αυτό ένα τέλος. 

Λοιπόν σήµερα κάνοµε ένα µεγάλο βήµα. ∆εν λύνοµαι το πρόβληµα, ένα βήµα γίνεται. Ένα 
βήµα που έχει τα πολλά θετικά του, έχει όµως και κάποιες αρνητικές πλευρές τις οποίες πρέπει 
όλοι µαζί να αγωνιστούµε να τις εξαλείψουµε. Ασφαλώς σχέδιο πόλης γίνεται, επέκταση 
σχεδίου πόλης, είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα είναι ευχαριστηµένοι, όµως πρέπει να είναι οι  
περισσότεροι ή όσο γίνεται περισσότεροι, και κάποιοι από τη συγκεκριµένη διαδικασία δεν 
µπορεί να είναι τόσο ευχαριστηµένοι. Σκεφτείτε όµως το τι πρόκειται να γίνει εάν δεν γίνει 
γρήγορα το σχέδιο σε µία περιοχή εξόχως δυναµική, σε µια περιοχή η οποία µετεξελίσσεται 
στο καλλίτερο κοµµάτι του ∆ήµου Καλαµάτας, αν συνεχίσοµε να πορευόµαστε χωρίς σχέδιο 
και αν ο καθένας χτίζει όπως θέλει και όπου µπορεί. Και εγώ λυπάµαι για την κατάντια του 
κράτους µας, ότι για δεκαπέντε (15) ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει το µεγάλο βήµα, δεν έχει 
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Τι να σας πω, ότι και µε παρώθηση εδώ των παρατάξεων 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να έχω ανέβει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε όσα και τα χρόνια που 
καθυστερεί. Έχω δει δυο φορές τον Υπουργό τον κ. Σουφλιά, τον κ. Καλογιάννη δυο – τρεις 
φορές τον κύριο γραµµατέα και έµαθα όλα τα ονόµατα των εµπλεκοµένων από τον κ. Βοεβόδα 
µέχρι τον κ. Λουλουρδά για να φτάσοµε σ’  αυτό το σηµείο να κάνουµε δηλαδή αυτό το 
µεγάλο βήµα να συζητάµε έτσι εδώ γι’  αυτό το θέµα. Ασφαλώς εµείς θα γνωµοδοτήσουµε. 
Αλλά η γνωµοδότηση έχει µεγάλη αξία. Πάρα πολύ µεγάλη αξία και υπάρχει και υπόσχεση από 
τον κ. Λουλουρδά ότι να στείλουµε τις θέσεις µας επάνω και θα υπάρξει και δική µας 
συµµετοχή στην όλη διαδικασία, θα κουβεντιάσοµε και µε το σύλλογο και µε τον πρόεδρο 
ώστε να κάνοµε το καλλίτερο δυνατό.  

Για την πράξη εφαρµογής ασφαλώς και πρέπει να την πάρει στα χέρια του ο ∆ήµος 
Καλαµάτας. ∆εν µπορεί να γίνει διαφορετικά. ∆εν είναι δυνατόν αγαπητοί συνάδελφοι να 
περιµένοµε άλλα δεκαπέντε (15) χρόνια. Και µε την πράξη εφαρµογής είναι βέβαιο θα 
επιλυθούν κάποια προβλήµατα τα οποία φαίνεται να δηµιουργούνται.  

Γνωµοδότηση λοιπόν εµείς και η ανάρτηση θα γίνει από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Υπάρχουν κάποιες 
ενστάσεις για κάποια ζητήµατα, έχουν τεθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε οι συγκεκριµένες ενστάσεις και έχει 
εκφραστεί άποψη και εκεί θα αντιµετωπισθούν. Για την πράξη εφαρµογής λοιπόν εδώ από το 
∆ήµο και από το ταµείο του ∆ήµου.  

Λοιπόν να πάµε εδώ να δούµε και κάποια δεδοµένα τα οποία συνδέονται µε το Συµβούλιο 
Επικρατείας. Έτσι; Το ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά τη σχετική διαδικασία θα λάβει υπόψη του τη νοµολογία, 
τις αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας για ανάλογα θέµατα. Να µην έτσι ξεχνιόµαστε ως 
προς αυτό το ζήτηµα. ∆ηλαδή στα πόσα µέτρα χτίζοµε από τον επαρχιακό δρόµο, πόσο τοις 
εκατό περίπου είναι το πράσινο, 27, 28, 26, µπορούµε να πέσουµε παρακάτω; Υπάρχουν 
σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας γι’  αυτό, θα βγουν ποσοστά. Πόσα µέτρα 
πρέπει να είναι ο πρωτεύον δρόµος στο σχέδιο; ∆έκα (10); Πόσα ο δευτερεύον; Οκτώ (8); 
Πόσα ο τριτεύον; Έξι (6); Απ’  αυτά τα νούµερα δεν µπορούµε να αποκλείνοµε χωρίς κίνδυνο 
και αυτό πρέπει να το λέµε και αυτό πρέπει να το ξέροµε.  
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Επίσης υπάρχουν άλλα ζητήµατα. Είναι το µεγάλο ζήτηµα των ανθρώπων που έχουν αγοράσει 
οικόπεδο και έχουν χτίσει στην περιοχή του ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ. Έχοµε φτάσει πλέον στην τρίτη 
γενιά, όχι στη δεύτερη, και δεν µπορούν να µεταβιβάσουν τις ιδιοκτησίες. Είναι µία χένουσα 
πληγή η οποία έρχεται 30 χρόνια, 35 χρόνια πίσω η οποία πρέπει να αντιµετωπισθεί. Κάναµε 
ένα βήµα µε το γενικό πολεοδοµικό, κάνουµε και σήµερα ένα βήµα αλλά πάντως πρέπει να 
είναι στην πολιτική µας βούληση το συγκεκριµένο θέµα να κλείσει. Μας ενδιαφέρει διότι 
συνδέεται άµεσα µε τη λειτουργικότητα της συγκεκριµένης περιοχής.  

Υπάρχει ένα ζήτηµα µε την παραλιακή ζώνη, την οριοθέτησή της από ένα σηµείο και µετά. Και 
αυτό πρέπει να γίνει και ασφαλώς αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος, το έλλειµµα των 146 
στρεµµάτων, είναι ένα µεγάλο θέµα, δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί από τους τοπικούς δήµους. 
∆εν µπορεί. Πρέπει να υπάρξει το εθνικό σακουλάκι, αυτό το οποίο θα γεµίζει µε κάποιους 
τρόπους και το οποίο θα συµβάλει να αποκτούµε γη η οποία γη θα υποστηρίζει την ποιότητα 
ζωής και την αναβάθµιση των περιοχών. 

Αυτή τη γενική εισήγηση έχω να κάνω, να προχωρήσοµε προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, να είµαστε σε 
συνεχή εγρήγορση ώστε να κάνοµε το καλλίτερο δυνατό, το άριστο, για όσους περισσότερους 
ιδιοκτήτες γίνεται στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Και µπαίνοµε τώρα στη διαδικασία που θα µιλήσουν και 
οι πολίτες. 

 
 
Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στην τοπογράφο µηχανικό του ∆ήµου κα Αφαλέα η οποία 
διαβάζει, µία – µία τις 183 υποβληθείσες ενστάσεις καθώς και την άποψη της υπηρεσίας. Στις 
συζητήσεις και ψηφοφορίες για συγκεκριµένες ιδιοκτησίες δεν παίρνουν µέρος οι  δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΙΝΟΣ & 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μ. Μαντίνειας κ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ λόγω κωλύµατος 
συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006). 
 
Οι ενστάσεις που είχαν κατατεθεί καθώς και η άποψη της υπηρεσίας επ’  αυτών αναφέρονται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 2ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

A/A ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗ-

ΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Ο.Τ ΑΡΙΘΜ.   
ΠΡΩΤ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΨΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 0102001 Γιαννακόπουλος 
Κων/νος του 
Γεωργίου  

03 2071/29-1-09 α)κατάργηση πρασιάς 
στην οδό Μάνης 
β)µείωση πρασιάς 
Καλαµάτας –Κιτριές γ)το 
εναποµένων οικόπεδο 
µετά την Μ.Π.Ε να είναι 
250 m2 

∆εκτή εν µέρει : να 
εξεταστεί η 
δυνατότητα να 
καταστεί 
οικοδοµήσιµη η 
ιδοκτησία  

2 0201138 Παπαµικρούλη 
Ευσταθία του 
Ιωάννη 

130 1614/26-1-09 α)Να µη ρυµοτοµηθεί η 
ιδιοκτησία από τον Κ.Χ 
και δρόµο β)Επέκταση 
της Ο.Γ του Ο.Τ 
131µέχρι την ιδιοκτησία 
γ)να αποδοθεί άλλο 
οικόπεδο ίσης αξίας µε 
το αρχικό 

Μη αποδεκτή 
α)διότι προβλέπεται 
βασικός κόµβος 
κυκλοφορίας β)θα 
εξεταστεί µε Π.Ε 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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3 0105072 Εµµανουηλίδης 
Ιωάννης του 
Πέτρου 

94 1620/26-1-09 α)µείωση του παρά του 
ρέµατος πεζόδροµου 
από 12µ σε 8µ β)Αλλαγή 
των όρων δόµησης  

∆εκτή εν µέρει: 
α)προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων 
σε όλο το µήκος της 
στα 10µ β) µη 
αποδεκτό 

4 0105074 Εµµανουηλίδης 
Ιωάννης 

94 1621/26-1-09 α)µείωση του παρά του 
ρέµατος πεζόδροµου 
από 12µ σε 8µ β)Αλλαγή 
των όρων δόµησης  

∆εκτή εν µέρει: 
α)προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων 
σε όλο το µήκος της 
στα 10µ β) µη 
αποδεκτό 

5 0105071 Παπουτσής 
Γέωργιος & 
Παπουτσής 
Κων/νος 

94 1622/26-1-09 α)µείωση του παρά του 
ρέµατος πεζόδροµου 
από 12µ σε 8µ β)Αλλαγή 
των όρων δόµησης  

∆εκτή εν µέρει: 
α)προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων 
σε όλο το µήκος της 
στα 10µ β) µη 
αποδεκτό 

6 0105070 Παπουτσής 
Σπυρίδων & 
Παπουτσή Ελένη 

94 1624/26-1-09 α)ρυµοτόµηση της 
υπάρχουσας νέα 
διώροφης οικίας από τον 
ανατολικό πεζόδροµο. 
Πρόταση να µετακινηθεί 
ανατολικά  β)µείωση του 
πλάτους του νότιου 
πεζόδροµου από 12 µ 
σε 8µ. 

∆εκτή εν µέρει. 
Μετακίνηση του 
ανατολικού 
πεζόδροµου 
σύµφωνα µε την 
κατατεθηµένη 
πρόταση 
β)προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων σε 
όλο το µήκος της 
στα 10 µ 

7 0201183 Γιαννακόπουλος 
Κων/νος & 
Γιαννακοπούλου 
Ευθυµία  

139Α 1623/26-1-09 κατάργηση του Κ.Χ διότι 
ρυµοτοµεί την α κατοικία 
του  

∆εκτή. Επέκταση 
Ο.Τ 138 και 
ενοποίησή του µε 
Ο.Τ 139Α. 

8 0204031 Κωνσταντινέας 
Παναγιώτης του 
Σωτηρίου 

177 1626/26-1-09 Μείωση του πλάτους του 
δρόµου κατά 3µ και 
µετατόπιση των Ο.Γ & 
Ρ.Γ προς το βορρά 
προκειµένου να είναι 
δυνατή  µελλοντική καθ’ 
ύψος προσθήκη  του 
ισογείου κτιρίου  

∆εκτή  

9 0202067 Λιακέας Στυλιανός 
του Νικολάου 

155 1628/26-1-09 α)Εξαίρεση της 
ιδιοκτησίας του από την 
χρήση εκπαίδευσης σε 
χρήση κατοικίας για 
µελλοντική αξιοποίηση 
του ακινήτου β)εξαίρεση 
του οικοπέδου 0108003 
που βρίσκεται στην 
παραλιακή ζώνη από την 
γραµµή παραλίας και να 
γίνει οικοδοµήσιµος 
χώρος.  

∆εκτή : προτείνεται 
η τροποποίηση - 
αλλαγή χρήσης 
τµήµατος του  
προβλεπόµενου 
χώρου Εκπαίδευσης 
σε κατοικία. β) 
τροποποίηση της 
µελέτης λόγω της µε 
έκδοσης πράξης 
επικύρωσης της 
ζώνης παραλίας 
όπως αναφέρεται 
στην κεντρική 
εισήγηση  
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10 0106029 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΑΚΤΗ ΤΑΥΓΕΤΟΣ 
Α.Ε Εκπρόσωπος : 
Χανδρινός 
Κων/νος 

περιο
χή 

εκτός 
Π.Μ 

1629/26-1-09 Κατά της οριοθέτησης 
της εκτός Π.Μ περιοχής 
στο Ο.Τ 54 διότι δεν είναι 
σύµφωνη µε 
προηγούµενη απόφαση 
του ΣΧΟΠ. 

∆εκτή  

11 0104085 Αθανασόπουλος 
Ευάγγελος του 
Γεωργίου 

139 1631/26-1-09 Μείωση Κ.Χ.Π Μη αποδεκτή λόγω 
της προτεινόµενης 
νέας χάραξης βάση 
προµελέτης του 
δρόµου Καλαµάτας 
- Αρεόπολης  

12 0203023 Γεωργουδιός 
∆ηµήτριος & 
Γεωργουδιού 
Μαρία 

 1618/26-1-09 Κατάργηση του 
προτεινόµενου 
ανατολικού Parking 
λόγω µεγάλων 
υψοµετρικών διαφορών 
στην εν λόγω περιοχή  

∆εκτή να εξεταστεί 
αλλαγή χρήσης  

13 0208001 ∆ραγώνας 
Ευστάθιος  

140 1635/26-1-09 Να παραµείνει η 
ιδιοκτησία του που 
αποτελεί µόνιµη κατοικία 
και βρίσκεται εντός της 
ζώνης αιγιαλού-
παραλίας χωρίς να 
ρυµοτοµηθεί λόγω της 
µη θεσµοθέτησης της 
γραµµής παραλίας  

∆εκτή λόγω της µη 
έκδοσης  πράξης 
επικύρωσης της 
ζώνης παραλίας-
τροποποίηση 
µελέτης όπως 
αναφέρεται στην 
γενική εισήγηση 
Υπηρεσίας  

14 0105076 Ασηµακόπουλος 
Κων/νος του 
Αγγέλου 

93 1636/26-1-09 α)µείωση του πλάτους 
των πρασιών από 6µ και 
4µ σε 2µ β)µείωση 
πλάτους του νοτίου 
πεζόδροµου γ)να µη 
διαπλατυνθεί ο δυτικός 
δρόµος 

∆εκτή εν µέρει  : 
α)να µειωθεί το 
πλάτος της δυτικής 
πρασιάς από 6µ σε 
4 µ β)προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων 
σε όλο το µήκος της 
στα 10µγ) µη 
αποδεκτό 

15 0205012 Ασηµακόπουλος 
Κων/νος του 
Αγγέλου 

188 1638/26-1-09 α) µετατόπιση της Ρ.Γ 
στο δυτικό όριο της 
ιδιοκτησίας β)µείωση της 
πρασιάς στα 2µ. 

∆εκτή εν µέρει. 
λόγω της µη 
έκδοσης  πράξης 
επικύρωσης της 
ζώνης παραλίας-
τροποποίηση 
µελέτης όπως 
αναφέρεται στην 
γενική εισήγηση 
Υπηρεσίας  

16 0205011 Γιαννοπούλου 
Βασιλική του 
Ευσταθίου  

188 1639/26-1-09 α) µετατόπιση της Ρ.Γ 
στο δυτικό όριο της 
ιδιοκτησίας β)κατάργηση 
ή µείωση του πλάτους 
της  πρασιάς στα 2µ. 

∆εκτή εν µέρει. 
λόγω της µη 
έκδοσης  πράξης 
επικύρωσης της 
ζώνης παραλίας-
τροποποίηση 
µελέτης όπως 
αναφέρεται στην 
γενική εισήγηση 
Υπηρεσίας Επίσης 
κατάργηση της 
βόρειας πρασιάς 
όπως υπ. Αριθµ 35 
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ένσταση 

17 0102065 Καραϊσκος 
Κων/νος του Ηλία 

33 1641/26-1-09 α) συνέχιση του 
πεζόδροµου µε το ίδιο 
πλάτος µέχρι το Ο.Τ 36 
β) µετατόπιση της Ρ.Γ 
προς το νότο σύµφωνα 
µε συνηµµένη πρόταση. 

∆εκτή  

18 0103013 Σταθουλόπουλος 
∆ιονύσιος του 
∆ηµητρίου & 
Κονταργύρη 
Γεωργία του 
∆ηµητρίου  

04 1605/26-1-09 α) µείωση του πλάτους 
της προς βορά οδού σε 
7 µ ώστε να µη 
ρυµοτοµηθεί η διώροφη 
οικία β)διαπλάτυνση της 
υπάρχουσας οδού 
εκατέρωθεν µε το ίδιο 
πλάτος και στις δύο 
πλευρές. 

∆εκτή εν µέρει. 
Μείωση του 
πλάτους της οδού 
και µετατόπιση των 
Ο.Γ & Ρ.Γ προς 
βορρά. 

19 0103012 Μαυρίκης 
Αθανάσιος του 
Κων/νου                         
Μαυρίκη Ευσταθία 
του Φωτίου 

04 1606/26-1-09 α) µείωση του πλάτους 
της προς βορά οδού σε 
7 µ ώστε να µη 
ρυµοτοµηθεί η διώροφη 
οικία β)διαπλάτυνση της 
υπάρχουσας οδού 
εκατέρωθεν µε το ίδιο 
πλάτος και στις δύο 
πλευρές. 

∆εκτή εν µέρει. 
Μείωση του 
πλάτους της οδού 
και µετατόπιση των 
Ο.Γ & Ρ.Γ προς 
βορρά. 

20 0103065 
0103070 
0103037 
0103071 
0103068 
0103072 
0103069 
0103073 

Γιαννακοπούλου 
Ουρανία του Ηλία             
Κυριακόπουλος 
Βασίλειος του 
Νικολάου 

27 2313/3-2-09 ∆ιόρθωση των 
κτηµατολογικών 
πινάκων και 
διαγραµµάτων λόγω 
κατάτµησης της 
ιδιοκτησίας από το 1974. 
Να καταστούν άρτια και 
οικοδοµήσιµα.  

∆εκτή εφόσον 
προσκοµισθούν οι 
απαραίτητοι τίτλοι 

21 0201076 Γεωργούση 
Φωτεινή 

147 790/16-1-09 Μείωση πλάτους 
πρασιάς από 6µ σε 4µ 

∆εκτή εν µέρει                                 
∆εκτή : µείωση ή 
κατάργηση των 
πρασιών στα παρά 
των ρεµάτων Ο.Τ 
που υπάρχουν 
κτίρια σύµφωνα µε 
γενική εισήγηση 

2375/3-2-09 α)Επανακαθορισµός της 
οριογραµµής του 
ρέµατος λόγω 
ρυµοτόµησης της 
ιδιοκτησίας 
β)Μετατόπιση του 
πεζόδροµου προς το 
νότο εντός της 
οριογραµµής του 
ρέµατος 

Μη αποδεκτή οι 
οριογραµµές των 
ρεµάτων είναι 
εγκεκριµένες   

22 0102092 Κουρέα Γεωργία  41-
28Β 

2324/3-2-09 Επανακαθορισµός της 
οριογραµµής του 
ρέµατος λόγω 
ρυµοτόµησης της 
ιδιοκτησίας 

∆εκτή εν µέρει: µη 
αποδεκτή η 
τροποποίηση της 
εγκεκριµένης  
οριογραµµής  του  
ρέµατος . Να 
εξεταστεί η µείωση 
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του Κ.Χ και 
µετακίνηση του 
πεζοδρόµου προς 
το βορρά ώστε να 
µη ρυµοτοµηθεί η 
υπάρχουσα οικία   

23 0201095 Ασηµάκου-Σούµη 
Μαρία του 
Βασιλείου 

150 1274/24-1-09 α) Μετατόπιση της Ο.Γ 
του Ο.Τ 150 στην ίδια 
ευθεία µε την Ρ.Γ του 
Ο.Τ 148  β) Μείωση του 
πλάτους της νότιας 
πρασιάς στα 4 µ. 

∆εκτή  προτείνεται  
να µετατοπιστεί η 
βόρεια Ο.Γ του Ο.Τ 
150 έτσι ώστε να 
είναι στην ίδια 
ευθεία µε την Ρ.Γ 
του Ο.Τ 148 Επίσης 
µείωση - κατάργηση 
της παρά του 
ρέµατος πρασιάς 
σύµφωνα  µε την 
γενική εισήγηση που 
αφορά την εξαίρεση 
των υφιστάµενων 
παρά των ρεµάτων 
κτιρίων (λόγω της 
υπ. αριθµ 74 
ένστασης) 

24 0201149 Φωτοπούλου 
Βασιλική του 
Φωτίου  

136 1263/22-1-09 Μείωση - κατάργηση Κ.Χ 
και πεζόδροµου διότι 
ρυµοτοµείται η 
ιδιοκτησία  

∆εκτή  

25 Φωτόπουλος 
Φώτης του 
Χρήστου  

1261/22-1-09 ∆εκτή  

26 0203005 Πιτερού 
Σταυρούλα  

162 1294/22-1-09 α) Να γίνει τροποποίηση 
της Π.Μ προκειµένου να 
µη ρυµοτοµείται 
καθολικά η ιδιοκτησία β) 
Ζητά να τακτοποιηθεί 
στην ίδια θέση µε 
µετατόπιση των όµορων 
ιδιοκτησιών λόγω της 
προνοµιακής θέσης του 
οικοπέδου  

Μη αποδεκτή  α) 
µη αποδεκτή διότι η 
ιδιοκτησία βρίσκεται 
παραπλεύρως 
ρέµατος και η Ο.Γ 
πρέπει να διατηρεί 
την απόσταση των 
10 µ από αυτό. β)να 
εξεταστεί κατά την 
σύνταξη Π.Ε. 

27 0208006 Πρεδάρη Ιφιγένεια, 
Μαρία - 
Ευφροσύνη, Ελένη 
& Γιαννέ Ειρήνη, 
Ευγενία, και Μαρία                                                 

200 1296/22-1-09 Κατάργηση του Κ.Χ διότι 
ρυµοτοµείται κατά το 1/3 
η ιδιοκτησία  

∆εκτή :  κατάργηση 
ή τροποποίηση της  
γραµµή της 
παραλίας σύµφωνα 
µε γενική εισήγηση 
(να µη θιγούν τα 
υφιστάµενα 
κτίρια).Επίσης να 
γίνει να καταργηθεί 
ο Κ.Χ στο Ο.Τ 200 

28 0201038 Σηµαντηράκη 
Αναστασία  

119 1353/22-1-09 Η κατάργηση των 
υφιστάµενων δυτικού και 
ανατολικού δρόµου 
καθιστά το οικόπεδο 
τυφλό  

∆εκτή να εξεταστεί 
η διατήρηση ενός 
τουλάχιστον εκ των 
δύο υφισταµένων 
δρόµων που 
καταργεί  η πρόταση 
της Μελέτης  

29 0204032 Χρόνου Κέλλη  177 1300/22-1-09 Μη ρυµοτόµηση της από 
1996 διώροφης 
οικοδοµής  

∆εκτή 
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30 0106065 Μητρόπουλος 
Γεώργιος του 
Θεοδώρου 

63 1150/21-1-09 α)Λανθασµένο 
κτηµατολογικό 
υπόβαθρο στην 
ιδιοκτησία                                                        
β)υπέρµετρη 
ρυµοτόµηση της 
ιδιοκτησίας  

∆εκτή: α) να 
προσκοµιστούν οι 
απαραίτητοι τίτλοι 
ιδιοκτησίας β) 
προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων σε 
όλο το µήκος της 
στα 10µ 

31 0106077 Μητροπούλου 
Αικατερίνη του 
Θεοδώρου 

63 1152/21-1-09 Λανθασµένο 
κτηµατολογικό 
υπόβαθρο στην 
ιδιοκτησία                                                       

∆εκτή µε την 
προσκόµιση των 
απαραίτητων τίτλων 

32 0205016 Κοντέα  Έλλη 188 1148/21-1-09 Λανθασµένα τα 
κτηµατολογικά στοιχεία 
που αφορούν την 
ιδιοκτησία  

∆εκτή µε την 
προσκόµιση των 
απαραίτητων τίτλων 

33 0104078 Λύγουρης Κων/νος 109 1136/21-1-09 α)Ρυµοτόµηση της 
ιδιοκτησία από τον 
προβλεπόµενο 
πεζόδροµο                                            
β)να µη καταργηθούν οι 
υφιστάµενοι δρόµοι  

∆εκτή εν µέρει : 
α)µείωση ή 
κατάργηση των 
πρασιών στα παρά 
των ρεµάτων Ο.Τ 
που βρίσκονται 
κτίρια σύµφωνα µε 
γενική εισήγηση β) 
µη αποδεκτό  

34 0104084 Γεωργόπουλος 
∆ηµήτρης                                      
Γεωργοπούλου 
Ευθυµία  

139 1186/21-1-09 Ρυµοτόµηση εξ 
ολοκλήρου της νόµιµης 
κατοικίας του  από τον 
προβλεπόµενο Κ.Χ.Π . 
Επισυνάπτεται σχέδιο - 
πρόταση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(ΚΣΧΟΠ) 

∆εκτή να 
εφαρµοστεί η 
επισυναπτόµενη 
πρόταση. 

35 0205010 Ρουµπέας 
Παναγιώτης                                       
Ρουµπέα Αγγελική                                           
Ρουµπέας Πέτρος   
Ρουµπέα 
Παρασκευή          

188 1195/21-1-09 α)κατάργηση του 
πεζόδροµου και 
δηµιουργία πρασιάς στη 
θέση του                               
β)διόρθωση 
κτηµατολογικού 
υποβάθρου λόγω της 
ύπαρξης δύο 
διαφορετικών 
ιδιοκτησιών  

∆εκτή                                                       
α) κατάργηση της 
πρασιάς και 
µετατόπιση της Ο.Γ 
σε θέση που να µη 
ρυµοτοµεί τις 
κατοικίες  β) 
διόρθωση του 
κτηµατολογικού 
υπόβαθρου µε την 
προσκόµιση των 
απαραίτητων 
τίτλων. 

36 0105015 Κοτσίλας 
Παναγιώτης  

71 999/20-1-09 α) ∆ιόρθωση 
κτηµατολογικών 
στοιχείων διότι  στην  
ιδιοκτησία έχει 
συµπεριληφθεί και η 
διπλανή που ανήκεί σε 
άλλον ιδιοκτήτη                                                                           
β) Κατάργηση του 
προβλεπόµενου Κ.Χ 

∆εκτή µε την 
προσκόµιση των 
απαραίτητων τίτλων 
Να εξεταστεί η 
µείωση του Κ.Χ 

37 0207025 Σταυριανόπουλος 
Χρήστος                                   
Σταυριανοπούλου 
Μαρία 

206 - 
210 - 
211 

1004/20-1-09 Κατάργηση του δυτικού 
δρόµου και µετατόπιση 
των Ο.Γ & Ρ.Γ  προς 
βορρά στο Ο.Τ 206 

∆εκτή να γίνει  
ενοποίηση των  Ο.Τ 
211 & 210 και να 
καταργηθεί η µεταξύ 
τους προβλεπόµενη 
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οδός . 

38 0205003 Λιακέα - 
Μούντανου 
Μαρίνα  

198 1013/20-1-09 α)να µη θιγεί από τις 
προτεινόµενους οδούς 
µόνο η εν λόγω 
ιδιοκτησία β) να 
καταργηθούν οι 
αποτµίσεις των Ο.Τ 

∆εκτή α) να µειωθεί 
το πλάτος του 
νότιου δρόµου β)να 
γίνει κατάργηση της 
απότµισης στο Ο.Τ 
198 

39 0204022 Μητρόπουλος 
Γεώργιος του 
Θεοδώρου 

185 1151/21-1-09 α)Λανθασµένο 
κτηµατολογικό 
υπόβαθρο στην 
ιδιοκτησία 022 η οποία 
αποτελείται από δύο 
διαφορετικές β)Μη 
ρυµοτόµηση του 
υπάρχοντος νόµιµου 
διώροφου κτιρίου µε 
επαγγελµατική χρήση 
από τον προτεινόµενο 
πεζόδροµο και Κ.Χ                                                       

∆εκτή α) να γίνει 
διόρθωση των 
κτηµατολογικών 
πινάκων και να 
προστεθεί και άλλος 
κτηµατολογικός 
αριθµός 
β)προτείνεται 
κατάργηση της 
πρασιάς και του 
πεζόδροµου 
κατασκευή τεχνικού 
έργου (εγκιβωτισµός  
τµήµατος του 
ρέµατος) και 
δηµιουργία άνωθεν 
δρόµου 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθούν 
υπάρχουσες 
κατοικίες όπως 
αναφέρεται στην 
γενική εισήγηση για 
εξαίρεση από το 
πλάτος της πρασιάς 
των υφιστάµενων 
οικοδοµών  

40 0104090 Γεωργακόπουλος 
Κων/νος                                    
Γεωργακοπούλου 
Ελένη 

108 1156/21-1-09 α) Να διατηρηθεί ο 
επαρχιακός δρόµος στην 
σηµερινή του θέση β) να 
καταργηθεί ο ΚΧΠ και ο 
πεζόδροµος λόγω του 
ότι ρυµοτοµείται ή από 
το 1996 νόµιµη πρώτη 
κατοικία του 

∆εκτή εν µέρει α) 
µη αποδεκτό β) να 
µετακινηθεί 
ανατολικά ο 
πεζόδροµος και να 
µειωθεί ο ΚΧΠ 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί η οικία. 

41 0201163 Καµπουγέρης 
Ιωάννης του 
Παναγιώτη 

136 992/20-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
σύµφωνα µε 
κατατεθειµένη πρόταση 
λόγω καθολικής 
ρυµοτόµησης της 
ιδιοκτησίας . 

∆εκτή να γίνει 
επέκταση νοτίως 
του Ο.Τ 136  και να 
εξεταστεί η 
κατάργηση του 
πεζόδροµου. 

42 0104001 Σωφρονάς 
Αναστάσιος                                               
∆αµηλατης  
Κων/νος  

1Β3 1139/21-1-09 α) να αποτυπωθεί η 
υπάρχουσα νόµιµη 
διώροφη κατοικία του 
που δεν φαίνεται στα 
κτηµατολογικά 
διαγράµµατα β)να γίνει 
αλλαγής χρήσης του Ο.Τ 
01Β3 από ΚΧΠ  σε 
οικοδοµήσιµο 
γ)µεταφορά του βορινού 
πεζόδροµου στην νότια 
πλευρά του οικοπέδου 

∆εκτή  



Συνεδρίαση :13/2009                                 Παρασκευή 22/5/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  201/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  25 

σύµφωνα µε την 
συνηµµένη πρόταση. 

43 Χωρίς 
Κ.Α 

Λιακέα Αναστασία 
του Παναγιώτη 

186-
189 

905/19-1-09 Να µετακινηθεί ο 
περιµετρικός δρόµος 
νοτιοανατολικά  

Μη αποδεκτή  διότι 
το ένα τµήµα της 
ιδιοκτησίας 
βρίσκεται εντός της 
οριογραµµής του 
ρέµατος και το άλλο 
τµήµα εκτός 
περιοχής µελέτης 
.Επίσης δεν 
επισυνάπτονται 
τίτλοι ιδιοκτησίας. 
Να δοθεί 
κτηµατολογικός 
αριθµός στο τµήµα 
της ιδιοκτησίας που 
βρίσκεται εντός των 
ορίων της Π.Μ  

44 0205003 Λιακέα Αναστασία 
του Παναγιώτη 

198 904/19-1-09 α)να µη θιγεί από τις 
προτεινόµενους οδούς 
µόνο η εν λόγω 
ιδιοκτησία β) να 
καταργηθεί η  απότµιση 
του Ο.Τ 198 

∆εκτή α) να µειωθεί 
το πλάτος του 
νότιου δρόµου β)να 
γίνει κατάργηση της 
απότµισης στο Ο.Τ 
198 

45 0206025 Θεοδώρου 
Κων/νος                                              
Τσερώνης 
Κων/νος 

165Β 875/19-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
λόγω µεγάλης 
ρυµοτόµησης από τους 
προβλεποµένους Κ.Χ 
∆εν λήφθηκαν υπόψη οι 
λόγοι της ένστασης του 
(µείωση των Κ.Χ)  κατά 
την Ανάρτηση Ζητά να 
γίνει βελτίωση των 
κοινοχρήστων χώρων 
και να τους αποδοθεί ένα 
ενιαίο τελικό οικόπεδο 
αφαιρουµένου του 
ποσοστού εισφοράς σε 
γη. Θεωρεί την πρόταση 
της Α΄ ανάρτησης 
λιγότερο  επιβλαβής για 
την ιδιοκτησία  

∆εκτή  να 
τροποποιηθεί η Π.Μ 
σύµφωνα µε την Α 
ανάρτηση δηλαδή 
να µετακινηθεί ο 
πεζόδροµος νότια 
µέχρι το όριο της 
ιδιοκτησίας 
προκειµένου να µην 
ρυµοτοµηθεί η εν 
λόγω ιδιοκτησία  
(Βλ. 
συµπληρωµατική 
ένσταση υπ. αριθµ 
159) 

46 0104014 Κυριακουλάκος 
Παναγιώτης του 
Νικολάου  

85 872/19-1-09 Να µειωθεί το πλάτος 
της πρασιάς µε την 
κατάργηση της 
απότµισης Συνηµµένη 
πρόταση 

∆εκτή να 
τροποποιηθεί η 
µελέτη σύµφωνα µε 
την συνηµµένη 
πρόταση  

47 0203003 
0203022 
0203033 
0203034 
0203035 
0203036 
0203037 
0203038 
0203039 
0203040 
0203041 
0203042 

Κοστρίβας 
∆ιονύσιος του 
Ιωάννη 

162-
163-
164 

877/19-1-09 Να γίνει διόρθωση του 
κτηµατολογικού 
υπόβαθρου της Π.Μ 
σύµφωνα µε τα 
κτηµατολογικά 
διαγράµµατα και πίνακες 
που συνοδεύουν την 3η 
Ανάρτηση  

∆εκτή  
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0203043 

48 0104069 Περσόπουλος 
Αθανάσιος 

102 894/19-1-09 Πρόταση για την 
τακτοποίηση των 
οικοπέδων από την 
Μελέτη Πράξης 
Εφαρµογής  

∆εκτή Θα εξεταστεί 
στην Πράξη 
Εφαρµογής 

49 0105017 Τριγκιλίδας 
Ανδρέας 

69Α 912/19-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
διότι ρυµοτοµείται 
καθολικά από την 
οριογραµµή του ρέµατος 
και από τον 
προτεινόµενο Κ.Χ 

Μη αποδεκτή διότι 
συνορεύει 
εκατέρωθεν µε ρέµα 
και επαρχιακή οδό 
Καλαµάτας - 
Αρεόπολης και 
πρέπει να τηρούνται 
οι απαιτούµενες 
αποστάσεις για τις 
Ο.Γ 

50 0010407 Πανταλέζου 
Ιωάννα του 
∆ηµητρίου  

109 916/19-1-09 Να γίνει αλλαγή των 
κτηµατολογικών 
στοιχείων  

∆εκτή  θα εξεταστεί 
στην Μελέτη 
Πράξης Εφαρµογής 
µε την προσκόµιση 
των απαραίτητων 
τίτλων. 

51 0102005 Μαυρέας Κων/νος 
του Σπυρίδωνα  

03 942/19-1-09 α) Μείωση εκατέρωθεν 
του προτεινόµενου 
πλάτους της πρασιάς επί 
του Εθνικού δρόµου 
Καλαµάτας-Αρεόπολης 
από 10µ σε 2µ ή 4µ.β) 
µείωση της κατά 
παρέκκλισης αρτιότητας 
από 300 τ.µ σε 250 τ.µ. 

∆εκτή εν µέρει α) 
προτείνεται η 
µείωση της πρασιάς 
στον Εθνικό δρόµο 
Καλαµάτας - 
Αρεόπολης από 10 
µ σε 5µ.σύµφωνα 
µε γενική εισήγηση 
β) είναι δεκτή από 
την εισήγηση του 
ΣΧΟΠ. 

52 0106064 ∆ηµητρούλιας 
Γεώργιος                                       
∆ηµητρούλιας 
Άρης 

63 758/16-1-09 Να γίνει µείωση της  
ρυµοτόµησης της 
ιδιοκτησίας και η Πράξη 
Εφαρµογής να την 
τακτοποίηση  στην ίδια 
θέση. 

∆εκτή να µειωθεί το 
πλάτος της οδού 
Ανθέων σε όλο το 
µήκος της  

53 0205008 Λιακέας 
Παναγιώτης του 
Κων/νου 

199 769/16-1-09 Να γίνει παράλληλη 
µεταφορά του 
περιµετρικού δρόµου 
προς το βορρά και 
ανατολικά λόγω 
ρυµοτόµησης στο ήµισυ 
της ιδιοκτησίας καθώς 
και της υπάρχουσας 
δεξαµενής και 
γεώτρησης.  

Μη αποδεκτή  

54 0202049 Πουλοπάτης 
∆ηµήτριος 

∆ασικ
ή 

Έκτα
ση 

757/16-1-09 Να γίνει αλλαγή χάραξης 
του περιµετρικού δρόµου 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί το 
κλιµακοστάσιο της οικίας 
του το οποίο είναι 
απαραίτητο για την 
είσοδο εντός αυτής.  

∆εκτή 
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55 0206032 Γαζούλης 
Βασίλειος του 
Σωκράτη 

201 664/15-1-09 Εντός της ιδιοκτησίας 
έχει εκδοθεί από το 1989 
οικοδοµική άδεια. 
Ζητείται να υπάρξει 
παρέκκλιση για τα µικρά 
οικόπεδα εντός οικισµού  
προ' 23 'ώστε να 
µπορούν να 
οικοδοµηθούν. 

∆εκτή να ισχύσουν 
οι παρεκκλίσεις του 
Γ.Ο.Κ για τα µικρά 
οικόπεδα που 
βρίσκονται εντός 
των ορίων του 
οικισµού προ 1923. 

56 0102002 Γούλου Ευστάθιος                                               
Σολαβράκος 
Κων/νος 

03 672/15-1-09 α) Να γίνει µείωση του 
πλάτους της 
προτεινόµενης πρασιάς 
στον επαρχιακό δρόµο 
Καλαµάτας - Αρεόπολης 
ώστε να καταστεί η 
ιδιοκτησία οικοδοµήσιµη 
β)Να γίνει αύξηση του 
Σ.∆ σε 0,8 και µείωση 
της κατά παρέκκλισης 
αρτιότητας σε 200 µ2. 

∆εκτή εν µέρει α) 
προτείνεται η 
µείωση της πρασιάς 
στον Εθνικό δρόµο 
Καλαµάτας - 
Αρεόπολης από 10 
µ σε 5µ.σύµφωνα 
µε γενική εισήγηση 
β) µη αποδεκτό. 

57 0201069 ∆ασκαρόλης 
Πάνος του 
∆ηµητρίου  

149 635/14-1-09 Λανθασµένο 
κτηµατολογικό 
υπόβαθρο στην 
ιδιοκτησία. ∆εν φαίνεται 
η από το 1986 οικία.                                  

∆εκτή να ληφθεί 
υπόψη η θέση της 
υπάρχουσας οικίας 
στη µελέτη 

58 0104004  
0104005 
0104120 
0104121 

Αντωνάκος 
Ιωάννης του 
Βασιλείου                         
Αντωνάκου 
Στυλιανή συζ. 
Ιωάννη                           
Αντωνάκος 
Βασίλειος του 
Ιωάννη 

1Β3      
69Β1 

596/14-1-09 α)∆εν υφίσταται ρέµα 
εντός της ιδιοκτησίας του 
σύµφωνα µε τα εξής υπ΄ 
αριθµ. έγγραφα: 
1)4458/3580 & 539/1424 
της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών.,2)906/25-9-
99 Πιστοποιητικό 3) 
2454/7-9-93 Απόφαση 
Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας β) Να γίνει 
αποχαρακτηρισµός του 
υπό πρόταση Κ.Χ  

∆εκτή εν µέρει α) 
µη αποδεκτό διότι οι 
οριογραµµές των 
ρεµάτων είναι 
εγκεκριµένες από τις 
Αρµόδιες Υπηρεσίες 
β) δεκτή να 
εξεταστεί η µείωση 
αποχαρακτηρισµός 
του προτεινόµενου 
Κ.Χ στο Ο.Τ 69 Β1 
προκειµένου να µη 
θίγονται οι 
υπάρχουσες οικίες  

59 0104006 Αντωνάκος 
Γεώργιος του 
Βασιλείου                         
Αντωνάκου 
Παναγιώτα  συζ. 
Γεωργίου                            

01Β3 595/14-1-09 α)Σύµφωνα µε το 
υπ΄αρίθµ.17274/31-5-91 
Συµβόλαιο η ιδιοκτησία 
δεν συνορεύει νοτίως µε 
ρέµα 
β)Αποχαρακτηρισµός 
του υπό πρόταση Κ.Χ 

∆εκτή εν µέρει α)µη 
αποδεκτό διότι οι 
οριογραµµές των 
ρεµάτων είναι 
εγκεκριµένες από τις 
Αρµόδιες Υπηρεσίες 
β)δεκτή να εξεταστεί 
η µείωση του 
προτεινόµενου Κ.Χ  

60 0101024 Ζήρας Κων/νος 
του Θεοδώρου 

111Α 599/14-1-09 Να τροποποιηθεί η θέση 
της προτεινόµενης 
γραµµής παραλίας 
προκειµένου το 
οικόπεδο του µε την 
εντός οικία να είναι 
άρτιο. 

∆εκτή να γίνει 
τροποποίηση -
κατάργηση της  
γραµµής παραλίας 
για τους λόγους που 
αναφέρονται στην 
γενική εισήγηση 
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61 0101023 Κοκκινάκης 
Παρασκευάς του 
Σταύρου 

εντός 
ζώνης 
αιγια-
λού – 
παρα-
λίας 

597/14-1-09 Να τροποποιηθεί η θέση 
της προτεινόµενης 
γραµµής παραλίας 
προκειµένου το 
οικόπεδο του να είναι 
άρτιο. 

∆εκτή να γίνει  
τροποποίηση -
κατάργηση   
γραµµής παραλίας 
για τους λόγους που 
αναφέρονται στην 
γενική εισήγηση 

62 0104068 Αλησµόνης 
Κων/νος 

102 376/12-1-09 Μείωση του 
προτεινόµενου πλάτους 
της πρασιάς της 
επαρχιακής οδού 
Καλαµάτας-Αρεόπολης  

∆εκτή προτείνεται 
µείωση του πλάτους 
της πρασιάς της 
επαρχιακής οδού 
Καλαµάτας -
Αρεόπολης σε 5 
µέτρα σύµφωνα µε 
την γενική εισήγηση 

63 0201027 Μαλαβάζου 
Ιωάννης του 
Σπυρίδωνα 

115 388/12-1-09 Να καταργηθεί ο βορινός 
πεζόδροµος και να 
µειωθεί η εισφορά σε γη 

Μη αποδεκτή :διότι 
τηρείτε το 
απαιτούµενο πλάτος  
της ζώνης των 10 µ 
από την εγκεκριµένη 
οριογραµµή του 
ρέµατος . 

64 0207008 Σκόκος Γεώργιος 
του Σωτηρίου                             
Κουτσίκου 
Σταυρούλα του 
Βασιλείου 

215 340/12-1-09 Να µη ρυµοτοµηθεί η 
υπάρχουσα οικία η 
οποία βρίσκεται εντός 
της  προτεινόµενης 
ζώνης αιγιαλού- 
παραλίας 

∆εκτή κατάργηση ή 
τροποποίηση της 
γραµµής της 
παραλίας σύµφωνα 
µε γενική εισήγηση 
(να µη θιγούν τα 
υπάρχουσα κτίρια) 

65 0105033 Παπαγιαννόπουλο
ς Παναγιώτης  

92 2116/30-1-09 Μείωση ή κατάργηση 
του προτεινόµενου 
πλάτους των 10 µ της 
πρασιάς στην επαρχιακή 
οδό Καλαµάτας-
Αρεόπολης  

∆εκτή  να γίνει 
µείωση του πλάτους 
της προτεινόµενης 
πρασιάς στον 
επαρχιακό δρόµο 
Καλαµάτας-
Αρεόπολης στα 10 µ 
όπως αναφέρεται 
στην γενική 
εισήγηση της 
υπηρεσίας . 

66 0106032 
0101020 

Μούντανου 
Σταυρούλα συζ. 
∆ασκαλάκη                
Μούντανος 
Ιωάννης του 
Γεωργίου                          
Μούντανος Μάριος 
του Γεωργίου                           
Μούντανου 
Ελευθερία χήρας 
Γεωργίου 

54-51 1510/26-1-09 α) ∆ιόρθωση του 
κτηµατολογικού 
υπόβαθρού της Π.Μ 
στην εν λόγω  ιδιοκτησία  
β)να γίνει µείωση του 
πλάτους στον ανατολικό 
και νότιο δρόµο από 6µ 
σε 5µ γ)να παραµείνει ο 
παραλιακός δρόµος 
στην υπάρχουσα θέση 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί ο 
µανδρότοιχος του 
οικοπέδου 

∆εκτή εν µέρει : α) 
θα εξεταστεί µε την 
Π.Ε β)η νότια οδός 
βρίσκεται στην εκτός 
περιοχής µελέτης 
όπως αυτό φαίνεται 
από τα συνηµµένα 
της ένστασης  της 
"ΑΚΤΗ ΤΑΥΓΕΤΟΣ 
Α.Ε" (αρ 10) 
συνεπώς πρέπει να 
καταργηθεί. ∆εν 
γίνεται δεκτή η 
µείωση του 
ανατολικού δρόµου 
γ)να εξεταστεί η 
µετακίνηση της 
δυτικής Ρ.Γ  και να 
ταυτιστεί µε τη  
υπάρχουσα µάνδρα.
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67 0205004 Καµπουγέρη 
Ευσταθία                                        
Καµπουγέρη 
Αικατερίνη 

198 1515/26-1-09 Να  µετατοπιστεί η Ρ.Γ 
του  Ο.Τ 198 ώστε να µη 
ρυµοτοµηθεί η 
απαραίτητη εξωτερική 
σκάλα του 2ου ορόφου 
της ιδιοκτησίας  

∆εκτή : να εξεταστεί 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
µε µετατόπιση της 
Ρ.Γ προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η 
είσοδος της οικίας. 

68 0106001  
0101018 

Σερεµετάκης 
Θεόδωρος του 
∆ηµοσθένη                 
Σερεµετάκη 
Κων/να συζ. 
Σταύρου 
Στρουµπούλη 

45-38 1554/26-1-09 α)Η εισφορά σε γη της 
ιδιοκτησίας  µε κωδικό 
0106001 να µεταφερθεί 
στο εισφερόµενο τµήµα 
της ιδιοκτησίας µε 
κωδικό 0101018  ώστε 
να θιγεί µόνο η µία 
ιδιοκτησία β) ο 
προτεινόµενος ΚΧΠ στο 
βορειοανατολικό άκρο 
της ιδιοκτησίας να έχει 
παραλληλόγραµµη 
µορφή ώστε να 
διατηρηθεί η λειτουργική 
αρτιότητα του οικοπέδου 
(υποβάλλεται πρόταση) 

∆εκτή εν µέρει : α) 
µη αποδεκτή διότι ο 
υπολογισµός της 
εισφοράς σε γη των 
εµπλεκοµένων 
ιδιοκτησιών είναι 
αντικείµενο της Π.Ε 
β) ∆εκτή  σύµφωνα 
µε συνηµµένη 
πρόταση 

69 0106011  
0106014  
0106018 

Σερεµετάκη Άννα 
του ∆ιονυσίου                            
Σερεµετάκης 
Θεόδωρος του 
∆ιονυσίου                   
Σερεµέτάκης 
Γεώργιος του 
∆ιονυσίου 

48-
46-49 

1552/26-1-09 Υποβάλλεται πρόταση 
τροποποίησης της Π.Μ 
στα Ο.Τ 46,48,49 για 
καλύτερη µελλοντική 
τακτοποίηση των 
ιδιοκτησιών και την 
αύξηση του τελικού 
εµβαδού της ιδιοκτησίας 
0106011. 

∆εκτή: η συνηµµένη 
πρόταση 
τροποποίήσης της 
Π.Μ 

70 0206017 Γρηγοροπούλου 
Μαρία                                        
Γρηγοροπούλου 
Παναγιώτα 

197 1545/26-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
σύµφωνα µε την 
συνηµµένη πρόταση 
προκειµένου να µην 
ρυµοτοµηθούν χώροι 
γκαράζ και να γίνει 
καλύτερη τακτοποίηση 
των τεσσάρων 
συνιδιοκτητών. 

∆εκτή εν µέρει: να 
µειωθεί το πλάτος 
του νοτιοανατολικού 
δρόµου σε όλο το 
µήκος  

71 0102060 Παυλέας Ηλίας του 
Ευστρατίου                              
Παυλέα Αµαλία του 
Ηλία                                     
Παυλέα Ελίζα του 
Ηλία                                        
Παυλέα Ευτυχία 
του Ηλία  

33 1512/26-1-09 α)Μείωση του πλάτους 
της προτεινόµενης 
πρασιάς της επαρχιακής 
οδού Καλαµάτας - 
Αρεόπολης από 10 µ σε  
6µ β)µείωση του 
πλάτους της δυτικής 
πρασιάς από 4µ σε 3µ 

∆εκτή εν µέρει 
:δεκτή να µειωθεί 
εκατέρωθεν το 
προτεινόµενο 
πλάτος της πρασιάς 
της επαρχιακής 
οδού Καλαµάτας-
Αρεόπολης από 10 
µ σε 5 µ. σύµφωνα 
µε την γενική 
εισήγηση β)µη 
αποδεκτή 
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72 0204025 Μπούνα Βασίλης  
&  κληρονόµοι                          
Μπούνα 
Παναγιώτη  

185 1530/26-1-09 Να µειωθεί η προς το 
νότο και προς τα δυτικά 
προτεινόµενη 
ρυµοτόµηση ώστε να 
βελτιωθεί η µελλοντική 
οκοδοµησιµότητα της 
ιδιοκτησίας  

∆εκτή α)προτείνεται 
κατάργηση της 
πρασιάς και του 
πεζόδροµου 
κατασκευή τεχνικού 
έργου (εγκιβωτισµός  
τµήµατος του 
ρέµατος) και 
δηµιουργία άνωθεν 
δρόµου 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθούν 
υπάρχουσες 
κατοικίες όπως 
αναφέρεται στην 
γενική εισήγηση για 
εξαίρεση από το 
πλάτος της πρασιάς 
των υφιστάµενων 
οικοδοµών 
β)προτείνεται η 
κατάργηση ή 
τροποποίηση της 
γραµµής παραλίας 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση 

73 0105013  
0105007 

Ιντζέ Νικόλαος  35-23 1532/26-1-09 α)Να γίνει αλλαγή 
χρήσης στο Ο.Τ 35 από 
Αµιγή κατοικία σε Γενική 
Κατοικία β)Τροποποίηση 
της µελέτης σύµφωνα µε 
συνηµµένη πρόταση 

∆εκτή 

74 0201096 Βακαλόπουλος 
Θεόδωρος του 
Κων/νου 

150 1533/26-1-09 α)Κατάργηση του νοτίου 
πεζόδροµου η µείωση 
του προτεινόµενου 
πλάτους ή µετατόπιση 
του προς το νότο 
β)κατάργηση του 
ανατολικού πεζόδροµου. 

∆εκτή εν µέρη: 
προτείνεται η 
κατάργηση του 
ανατολικού 
πεζόδροµου και 
ενοποιήσει των Ο.Τ 
150 &151.Επίσης να 
µετατοπιστεί η 
βόρεια Ο.Γ του Ο.Τ 
150 έτσι ώστε να 
είναι στην ίδια 
ευθεία µε την Ρ.Γ 
του Ο.Τ 148 Επίσης 
µείωση - κατάργηση 
της παρά του 
ρέµατος πρασιάς 
σύµφωνα  µε την 
γενική εισήγηση που 
αφορά την εξαίρεση 
των υφιστάµενων 
παρά των ρεµάτων 
κτιρίων  

75 0201002 Σπίνος Γεώργιος 
του Φωτίου 

145 1535/26-1-09 Κατά τη πολεοδοµικής 
µελέτης και της 
προτεινόµενης νότιας 
πρασιάς  

 ∆εκτή : προτείνεται  
µείωση ή 
κατάργηση της 
πρασιάς λόγω της 
υφιστάµενης 
οικοδοµής σύµφωνα 
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µε την γενική 
εισήγηση που 
αφορά τα τις 
υφιστάµενες παρά 
των ρεµάτων 
οικοδοµές .  

76 0201040 Μεταξάς Ανδρέας - 
∆ιονύσιος 

122Α 1538/26-1-09 Να γίνει µείωση του Κ.Χ 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί καθολικά η 
ιδιοκτησία  

Μη αποδεκτή  διότι 
πρέπει να τηρείται η 
απόσταση των 10 µ. 
από την οριογραµµή 
του ρέµατος Η 
ιδιοκτησία θα 
τακτοποιηθεί µε την 
πράξη εφαρµογής 

77 0205018 Κοτταρίδης 
Βασίλειος                                          
Κοτταρίδη 
Αικατερίνη                     
Αγγελόπουλος 
Αννίβας 

188 1539/26-1-09      
2634/6-2-09 

α) Κατά της 
προτεινόµενης γραµµής 
παραλίας λόγω µη 
έγκρισης της  από τις 
Αρµόδιες Υπηρεσίες β) 
να γίνει διόρθωση του 
σχεδίου στο πλάτος της 
πρασιάς το οποίο 
αναγράφεται 4 µ και επί 
χάρτου είναι 5µ.γ) Να 
ληφθεί υπόψη η µελέτη 
του ∆ήµου Αβίας µε τίτλο 
" Παράκτια προστασία 
ακτών ∆. Αβίας & Μ. 
Μαντίνειας & 
συµπληρωµατικές 
µελέτες προκειµένου να 
τροποποιηθούν οι Ρ.Γ 
της παραλιακής οδού και 
να µη ρυµοτοµηθούν οι 
ιδιοκτησίες  

∆εκτή εν µέρει. α) 
δεκτή κατάργηση ή 
τροποποίηση της 
γραµµής  παραλίας 
σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση β)δεκτή να 
διορθωθεί το 
σχεδιαστικό λάθος 
γ) µη αποδεκτό διότι 
δεν αφορά την 
παρούσα Π.Μ 

78 0102137 Παντελή ∆ήµητρα 
συζ. Στυλιανού  

130 1540/26-1-09 Κατά του προτεινόµενου 
ΚΧ.ΠΛ στην ιδιοκτησίας 
λόγω του ότι αποτελεί  
Α΄ κατοικία το εντός 
αυτής σπίτι.  

∆εκτή: προτείνεται 
να γίνει  
τροποποίηση της 
Π.Μ στα Ο.Τ 
130,130Α,122Α έτσι 
ώστε να µη θίγονται 
οι υπάρχουσες 
οικοδοµές σύµφωνα 
µε την γενική 
εισήγηση που 
αφορά τα 
υφιστάµενα παρά 
των ρεµάτων κτίρια  

79 0106059 Αδαµόπουλος 
∆ηµήτριος 

67 1660/26-1-09 Να µεταφερθεί νοτιότερα 
κατά 4 µ τουλάχιστον η 
χάραξη της οδού 
Ανθέων διότι το 
προτεινόµενο πλάτος 
είναι πολύ µεγάλο σε 
σχέση µε τον 
κυκλοφοριακό φόρτο της 
οδού  

∆εκτή εν µέρει : 
προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων 
σε όλο το µήκος της 
στα 10µ 
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80 0201110 Τσιλιβαράκης 
Ιωάννης  

39 1542/26-1-09 ∆ιόρθωση των 
κτηµατολογικών 
στοιχείων   λόγω αγοράς 
του το 2001 από 
Πολυχρονόπουλο 
Κων/νο  

∆εκτή :  H 
διόρθωση θα γίνει 
µε την προσκόµιση 
των απαραίτητων 
τίτλων στη Μ.Π.Ε 

81 0104007 ∆ούβα Αφροδίτη 
συζ. Παντελή 

69Β1 1546/26-1-09 Να δοθεί οικόπεδο ίσης 
αξίας µε τη καθολικά  
ρυµοτοµούµενη 
ιδιοκτησία του και όπως 
να ενηµερωθεί για την 
θέση και έκταση του 
νέου οικοπέδου  

∆εκτή : θα εξεταστεί 
µε την Μ.Π.Ε 

82 0203040 
0203042 
0203003 
0203034 
0203035 
0203036 
0203037 
0203038 
0203039 
0203041 
0203043 

Κοστρίβα 
Αλεξάνδρα συζ. 
Σταύρου  

163 1266/22-1-09 
1555/26-1-09 

Να γίνει διόρθωση των 
κτηµατολογικών 
στοιχείων προκειµένου 
να υπολογιστούν οι 
αναλογούσες εισφορές 
σε γη των ιδιοκτησιών  

∆εκτή : να γίνει 
διόρθωση των 
κτηµατολογικών 
στοιχείων .Οι 
εισφορές σε γη και 
χρήµα θα 
εξεταστούν µε την 
Π.Ε µετά την 
προσκόµιση των 
απαραίτητων 
τίτλων. 

83 0204012 Γονεάκη ∆ήµητρα                                                
Γονεάκη Νίκη                                                      
Γονεάκη Αφροδίτη 
του Αθανασίου  

181      
182      
186 

1558/26-1-09 α) Ένσταση διότι δεν 
λήφθηκαν υπόψη οι 
λόγοι της από 28-1-200 
1ης ένστασης για άτυπη 
διανοµή β) Να γίνει 
αλλαγή των όρων 
δόµησης µε την ένταξη 
του οικοπέδου στον 
Τοµέα Ι γ)Να γίνει 
κατάργηση του 
προτεινόµενου ΚΧ στο 
Ο.Τ 182 και να 
ενοποιηθεί µε το 
διπλανό. 

∆εκτή εν µέρει : α) 
απορρίπτεται οι 
διορθώσεις των 
κτηµατολογικών 
στοιχείων θα γίνουν 
µε την Π.Ε µε την 
προσκόµιση των 
απαραίτητων 
τίτλων. β) ∆εκτή : 
για τα οικόπεδα που 
βρίσκονται εντός 
του οριοθετηµένου 
οικισµού της Μ. 
Μαντίνειας να 
ισχύσουν οι όροι 
δόµησης του Τοµέα 
Ι γ) απορρίπτεται 

84 0204026 Γονεάκη Νίκη  του 
Αθανασίου  

185 1560/26-1-09 ∆ιόρθωση των 
κτηµατολογικών  
πινάκων και σχεδίων  

∆εκτή : H διόρθωση 
θα γίνει µε την 
προσκόµιση των 
απαραίτητων τίτλων 
στη Π.Ε 

85 0204013 
0204016 
0204014 

Κοστρίβα 
Σταυρούλα του 
Βασιλείου                      
Κοστρίβα Ιωάννα 
του Γεωργίου                             
Κοστρίβα Γεωργία 
του Γεωργίου  

181      
186     
179      
185       
187 

1582/26-1-09 α)Κατάργηση ή 
µεταφορά πρασιάς 
καθώς και κατάργηση 
της γωνιακής απότµισης 
στο Ο.Τ 181 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθούν οι δύο 
πρόσφατες οικοδοµές. 
β)Χαρακτηρισµός του 
δρόµου πλάτους 8 µ 
µεταξύ των Ο.Τ 181, 185 
σε πεζόδροµο  µε 
µείωση του πλάτους σε 
4µ ή 5 µ για τους λόγους 

∆εκτή εν µέρει : α) 
δεκτή η κατάργηση 
της απότµισης  β) 
απορρίπτεται διότι 
αποτελεί βασική 
οδός κυκλοφορίας 
γ) απορρίπτεται δ) 
δεκτή να εξεταστεί η 
συνηµµένη πρόταση 
ε) δεκτή στ) δεκτή 
εφόσον 
προσκοµιστούν οι 
απαραίτητοι τίτλοι. 
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που αναφέρονται στην 
ένσταση. Προτείνεται να 
γίνει δρόµος το υπάρχον 
ρέµα µεταξύ των Ο.Τ 
185 & 205 µε τα 
κατάλληλα τεχνικά έργα. 
γ)Ο δυτικός 
παραθαλάσσιος δρόµος 
στο Ο.Τ 181 να 
µετατραπεί σε 
πεζόδροµο. δ)ο 
πεζόδροµος µεταξύ των 
Ο.Τ 179 &186 να 
ακολουθήσει το όριο του 
οικοπέδου 0204014 
σύµφωνα µε συνηµµένη 
πρόταση προκειµένου 
να µη ρυµοτοµηθεί 
υπάρχουσα δεξαµενή 
και να αυξηθεί το 
οικοδοµήσιµο τµήµα της. 
ε) Να µειωθεί το πλάτος 
της πρασιάς σε τµήµα 
του Ο.Τ 186 από 6µ σε 4 
µ. στ) ∆ιόρθωση του 
ονόµατος της ιδιοκτησίας 
0204016 

86 0205013 Κοντού Εφη                              
Κοντός Κων/νος                                                   
Κοντός Γεώργιος 

188 1569/26-1-09 α)Η γραµµή της 
παραλίας να ταυτιστεί µε 
την Ρ.Γ β)να γίνει 
διόρθωση του 
σχεδιαστικού λάθους της 
πρασιάς των 4 µ.γ) να 
ταυτιστεί η Ρ.Γ µε τη 
γραµµή της παραλίας 
στο δυτικό όριο της 
ιδιοκτησίας. 

∆εκτή : α) & γ) 
δεκτή κατάργηση ή 
τροποποίηση της 
γραµµής παραλίας 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση ( να 
µη θιγούν τα 
υπάρχοντα κτίρια 
)β) δεκτή το πλάτος 
της πρασιάς να είναι 
σύµφωνο µε το 
αναγραφόµενο στο 
σχέδιο  των 4 µ. 

87 0106034 Μούντανου 
Σταυρούλα  του 
Παναγιώτη              

56-57 1568/26-1-09 α) ∆ιόρθωση του 
κτηµατολογικού πίνακα 
β)Τροποποίηση της Π.Μ 
σύµφωνα µε 
κατατεθειµένες τρεις 
προτάσεις (Α,Β,Γ) 

∆εκτή :να 
εξεταστούν οι 
προτάσεις Α & Β 

88 0208006 Βλυσίδου Μαρία 
του Λεωνίδα                               
Γιαννέα Ειρήνη του 
Κων/νου                                  
Γιαννέα Ευγενία 
του Κων/νου                                
Πρεδάρη Ιφιγένεια 
του Σόλωνα                              
Πρεδάρη Μαρία 
του Σόλωνα                                

200 1610/26-1-09 Να εξαιρεθεί η ιδιοκτησία 
από την ζώνη αιγιαλού - 
παραλίας και να 
καταργηθεί ο 
προτεινόµενος Κ.Χ στο 
Ο.Τ 200 

∆εκτή :  κατάργηση 
ή τροποποίηση της  
γραµµή της 
παραλίας σύµφωνα 
µε γενική εισήγηση 
(να µη θιγούν τα 
υφιστάµενα 
κτίρια).Επίσης να 
γίνει να καταργηθεί 
ο Κ.Χ στο Ο.Τ 200 
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89 0208009 
0208011 
020010 

Καπετανάκης 
Σταύρος του 
Γεωργίου                     
Καπετανάκης 
Γεώργιος του 
Σταύρου                     
Καπετανάκης 
Γεώργιος του 
Αθανασίου                  
Καπετανάκης 
Γεώργιος του 
Κλεάνθους                  
Καπετανάκη 
Νινέττα του 
Κλεάνθους 

214 1611/26-1-09 Να εξαιρεθεί η ιδιοκτησία 
από την ζώνη αιγιαλού - 
παραλίας και να 
καταργηθεί ο 
προτεινόµενος Κ.Χ στο 
Ο.Τ 214 

∆εκτή :  κατάργηση 
ή τροποποίηση της 
γραµµής της 
παραλίας σύµφωνα 
µε την γενική 
εισήγηση (να µη 
θιγούν τα 
υπάρχοντα κτίρια). 
Επίσης να γίνει να 
καταργηθεί ο Κ.Χ 
στο Ο.Τ 214 

90 0207005 
0207004 
0207002 

Καπετανάκης 
Σταύρος του 
Γεωργίου                     
Καπετανάκης 
∆ηµήτριος  του 
Γεωργίου                     
Καπετανάκης 
Κλεάνθης του 
Γεωργίου                 

215      
209       

209Α       
204 

1609/26-1-09 Προτείνονται τα εξής :α) 
Να ενταχθούν οι 
ιδιοκτησίες στον Τοµέα ΙΙ 
β)Να τροποποιηθεί ο 
άξονας και το πλάτος 
του πεζόδροµου µεταξύ 
των Ο.Τ 215-209-209Α 
γ)να γίνει διαπλάτυνση 
του πεζόδροµου µεταξύ 
των Ο.Τ 210-209Α από 
4 µ σε 8 µ σε βάρος της 
ιδιοκτησίας τους ή να 
δηµιουργηθεί χώρος 
στάθµευσης 
αυτοκινήτων δ)µεταφορά 
του χώρου στάθµευσης 
από το Ο.Τ 204 έναντι 
στο Ο.Τ 205 (συνηµµένη 
πρόταση) 

∆εκτή : να εξεταστεί 
η συνηµµένη 
πρόταση 

91 0105092 Κωνσταντόπουλος 
Βασίλειος                                
Κωνσταντοπούλου 
Παναγιώτα                               
Κωνσταντοπούλου 
Αικατερίνη 

87 1608/26-1-09 Να ενταχθεί η ιδιοκτησία 
του στον Τοµέα Ι διότι 
βρίσκεται εντός των 
ορίων του οικισµού Μ. 
Μαντίνειας 

∆εκτή  : για τα 
οικόπεδα που 
βρίσκονται εντός 
του οριοθετηµένου 
οικισµού της Μ. 
Μαντίνειας να 
ισχύσουν οι όροι 
δόµησης του Τοµέα 
Ι (σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση της 
Υπηρεσίας ) 

92 0103009 Πλεµµένος 
Κων/νος του 
∆ηµητρίου 

04 1607/26-1-09 Μείωση του πλάτους της 
οδούς µεταξύ των Ο.Τ 
02 & 04 ή να γίνει 
ισοµερής διαπλάτυνση 
και στις δύο πλευρές της 
οδού. 

∆εκτή εν µέρει. 
Μείωση του 
πλάτους της οδού 
και µετατόπιση των 
Ο.Γ & Ρ.Γ προς 
βορρά. 

93 0106062 Γεωργούντζος 
Βασίλειος                                        
Γεωργούντζος 
Γεώργιος 

63 1935/28-1-09 α)να ισχύει η αρτιότητα 
των 600µ2 και στους δύο 
Τοµείς β) κατάργηση του 
προτεινόµενου κόµβου 
στο Ο.Τ 62 (Κ.Χ) και 
διατήρηση του 
πρόσωπου της 
ιδιοκτησίας στο µήκος 
των 26,90µ αντί του 

∆εκτή εν µέρει : 
α)µη αποδεκτή  β)να 
γίνει κατάργηση του 
προτεινόµενου 
κόµβου και να 
µειωθεί το µήκος της 
απότµισης 
προκειµένου να 
βελτιωθεί το 
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προτεινόµενου  25,00µ πρόσωπο της 
ιδιοκτησίας  

94 0106045 Γεωργούντζος 
∆ηµήτριος του 
Αθανασίου                                      

60            
61 

1655/26-1-09 Κατάργηση της πρασιάς 
στο Ο.Τ 60 ή µετατόπιση 
βορείως κατά 4µ του 
προτεινόµενου 
πεζόδροµου. 

∆εκτή:να γίνει 
µετατόπιση βορείως 
κατά 4µ του 
πεζόδροµου µεταξύ 
των Ο.Τ 60 & 61 

95 0205019 Ανώνυµος Εταιρία 
"ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ Α.Ε" 
Νόµιµος 
Εκπρόσωπος 
Θεόδωρος 
Βλαστάρης 

194      
193Α 

1654/26-1-09 Να ενταχθεί η ιδιοκτησία 
στον Τοµέα Ι και να γίνει 
αλλαγή χρήσης από Α.Κ 
σε Γ.Κ προκειµένου να 
δηµιουργηθεί 
ξενοδοχειακή-τουριστική 
επιχείρηση. 

∆εκτή  : για τα 
οικόπεδα που 
βρίσκονται εντός 
του οριοθετηµένου 
οικισµού της 
Μ.Μαντίνειας να 
ισχύσουν οι όροι 
δόµησης του Τοµέα 
Ι σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση και αλλαγή 
της χρήσης σε Γ.Κ 

96 0205020 Σαφιολέας 
Αθανάσιος του 
Ευστρατίου  &              
Κληρ.Σαφιολέας 
Πολυξένης του 
Αθανασίου 

194      
193Α    
193     
191 

1653/26-1-09 α) Μετατόπιση της 
γραµµής των Τοµέων 
ώστε το Ο.Τ 194 να 
συµπεριληφθεί στον 
Τοµέα Ι µε χρήση Γενική 
Κατοικία β) Αύξηση του 
οικοδοµήσιµου τµήµατος 
του οικοπέδου ώστε 
µετά την εισφορά να 
παραµείνει 4.600 τ.µ 

∆εκτή   :α) δεκτή για 
τα οικόπεδα που 
βρίσκονται εντός 
του οριοθετηµένου 
οικισµού της Μ. 
Μαντίνειας να 
ισχύσουν οι όροι 
δόµησης του Τοµέα 
Ι σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση β) δεκτή η 
αλλαγή χρήσης σε 
Γ.Κ  

97 0106015 ∆ρογκάρης 
Βασίλειος του Ηλία 

49 1659/26-1-09 Να µειωθεί το πλάτος 
του πεζόδροµου µεταξύ 
των Ο.Τ 49 & 46 σε 4 µ. 

∆εκτή : να εξεταστεί 
η µείωση του 
πλάτους του 
πεζόδροµου 

98 0104004 Σφυρή Ελένη 69Β1 1663/26-1-09 Ένσταση για την θέση 
της εγκεκριµένης 
οριογραµµής του 
ρέµατος 

Μη αποδεκτή: να 
εξεταστεί ο 
αποχαρακτηρισµός 
ή η µείωση του ΚΧΠ 
στο Ο.Τ 
69Β1προκειµένου 
να µη θίγονται οι 
υπάρχουσες οικίες  

99 0106039 Μαυρέα Πηνελόπη 60 1682/26-1-09 Να γίνει µετατόπιση του 
βορινού πεζόδροµου 
εντός του Ο.Τ 59 (ΚΧΠΧ) 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί η ιδιοκτησία 

∆εκτή : να 
τροποποιηθεί η Π.Μ 
σύµφωνα µε την 
κατατεθειµένη 
πρόταση 

100 0106072 Μαρλαντής 
Θεοδόσιος 

65 1681/26-1-09 Μετατόπιση της 
βορειοδυτικής Ρ.Γ προς 
τον βορρά µε µείωση του 
µήκους της απότµισης 
του Ο.Τ. Η Ρ.Γ να είναι 
στην ίδια ευθεία µε την 
διπλανή ιδιοκτησία 
(0106055)  

∆εκτή εν µέρει: να 
γίνει τροποποίηση 
της Ρ.Γ έµπροσθεν 
στην ιδιοκτησία στο 
Ο.Τ 65 

101 0102032 Καραµπίνης 
Χρήστος                                           
Καραµπίνη 
Χρυσούλα  

19 1630/26-1-09 Να γίνει µείωση του 
πλάτους του νότιου 
πεζόδροµου σε 4 µ. 

∆εκτή 
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102 0102013 Σταµατελιάς 
Σταύρος                                           
Σταµατελιάς 
Γεώργιος 

10 1671/26-1-09 ∆ιατήρηση του 
υπάρχοντος 
τσιµεντόδροµου 
προκειµένου να έχει 
πρόσωπο η ιδιοκτησία ή 
να τακτοποιηθεί µε την 
όµορη προς τα 
ανατολικά ιδιοκτησία  

Μη αποδεκτή : η 
ιδιοκτησία θα 
αποκτήσει 
πρόσωπο και θα 
τακτοποιηθεί  µε την 
Π.Ε 

103 0102121 Σταµατελιάς 
Γεώργιος                                           
Σταµατελιά 
Ασηµίνα 

10 1670/26-1-09 Μετατόπιση της Ο.Γ του 
Ο.Τ 10 προς τα 
ανατολικά  σύµφωνα µε 
κατατεθειµένη πρόταση 

∆έκτή : 
τροποποίηση της 
Ρ.Γ σύµφωνα µε την 
κατατεθειµένη 
πρόταση  

104 0102045 Σπηλιάδης 
Σπήλιος 

30 1667/26-1-09 Η Ρ.Γ της ιδιοκτησίας να 
οριστεί παράλληλα στα 
10 µ από την 
οριογραµµή του ρέµατος 

∆εκτή : να µειωθεί ο 
ΚΧΠ και να 
τροποποιηθεί το 
Ο.Τ 30 ώστε να 
αυξηθεί ο 
οικοδοµήσιµος 
χώρος των νοτίων 
ιδιοκτησιών 

105 0105014 Σουκαρά Μαρία 
του Αντωνίου                               
Σουκαρά Κων/να 
του Αντωνίου 

68        
70          
71 

1613/26-1-09 α) Μετατόπιση του 
χώρου της παιδικής 
χαράς στο σφηνοειδής 
τµήµα της ιδιοκτησίας 
εντός του Ο.Τ 68 
β)κατάργηση του 
πεζόδροµου στα Ο.Τ 68, 
71 γ)κατάργηση του 
χώρου στάθµευσης στο 
Ο.Τ 70 

∆εκτή εν µέρει :να 
µειωθεί ο 
προβλεπόµενος 
ΚΧΠ προκειµένου 
να γίνει καλύτερη η 
µελλοντική 
τακτοποίηση της 
ιδιοκτησίας 

106 0207022 Μανιάτη Ευγενία  218      
219      
210 

1596/26-1-09 Ο προτεινόµενος Κ.Χ.Π 
ρυµοτοµεί υπέρµετρα 
την ιδιοκτησία  

∆εκτή :να εξεταστεί 
η µείωση του χώρου 
στάθµευσης και 
αθλητισµού ώστε να 
αυξηθεί ο 
οικοδοµήσιµος 
χώρος της 
ιδιοκτησίας 

107 0201185 Ξενογιάννη 
Λαµπρινή σύζ. 
Παναγιώτη 

135Α 1595/26-1-09 Να γίνει διόρθωση της 
Π.Μ διότι η ιδιοκτησία 
νοτίως συνορεύει µε Κ.Χ 
και όχι µε την ιδιοκτησία 
0201186 

∆εκτή:να 
διορθωθούν οι 
κτηµατολογικοί 
πίνακες και 
διαγράµµατα 

108 0207006 Σαραντέας Ανδρέα 
του Αθανάσιος 

215 1590/26-1-09 Να καταργηθεί η δυτική 
πρασιά διότι 
ρυµοτοµείται η Α΄ 
κατοικία 

∆εκτή  : να 
καταργηθεί η 
πρασιά και 
κατάργηση ή 
τροποποίηση της 
γραµµής παραλίας 
σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση να µη 
θιγούν υπάρχουσα 
κτίρια ) 

109 0208012 Σαραντέας 
Ανδρέας του 
Αθανασίου  

215 1588/26-1-09 Αποχαρακτηρισµός της 
ιδιοκτησίας που 
βρίσκεται εντός της 
ζώνης αιγιαλού - 
παραλίας από δηµόσια 
έκταση βάση 

∆εκτή κατάργηση ή 
τροποποίηση της 
γραµµής της 
παραλίας σύµφωνα 
µε γενική εισήγηση 
(να µη θιγούν τα 
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συνηµµένων 
Αποφάσεων 
Ειρηνοδικείου και 
Εφετείου  

υπάρχουσα κτίρια) 

110 0205014 Παπαδάκος 
Γαβρίηλ                                            
Παπαδάκος 
Παναγιώτης                                      
Παπαδάκος 
Σταύρος                              
Παπαδάκου Μαρία 

188 1597/26-1-09 α) Μετατόπιση της 
γραµµής παραλίας 
δυτικά και ταύτιση της µε 
τη Ρ.Γ β) η Ο.Γ 
παράλληλα της Ρ.Γ και 
σε απόσταση 4 µ 
γ)διατήρηση του 
πλάτους του 
υφιστάµενου δρόµου 
διότι ενδεχόµενη 
διαπλάτυνση θα 
δηµιουργήσει στατική 
ανεπάρκεια σε γειτονικές 
οικοδοµές   

∆εκτή : α) δεκτή  
κατάργηση ή 
τροποποίηση της  
γραµµής  παραλίας 
σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση ( να µη 
θιγούν τα 
υπάρχοντα κτίρια). 
β) δεκτή το πλάτος 
της πρασιάς να είναι 
σύµφωνο µε το 
αναγραφόµενο στο 
σχέδιο  των 4 µ. γ) 
να ληφθεί υπόψη  

111 0106060 Γεωργιούπουλος 
Μιχαήλ  

67 1585/26-1-09 Να µη ρυµοτοµηθεί η 
ιδιοκτησία από την 
προτεινόµενη Ρ.Γ (οδός 
Ανθέων) 

∆εκτή εν µέρει: 
προτείνεται η 
κατάργηση της 
απότµισης στο Ο.Τ 
67 και µείωση του 
πλάτους της οδού 
Ανθέων σε 10 µ 

112 0106060 Γεωργιουπού-λου 
Σταυρούλα  

67 1586/26-1-09 Να µη ρυµοτοµηθεί η 
ιδιοκτησία από την 
προτεινόµενη Ρ.Γ (οδός 
Ανθέων) 

∆εκτή εν µέρει: 
προτείνεται η 
κατάργηση της 
απότµισης στο Ο.Τ 
67 και µείωση του 
πλάτους της οδού 
Ανθέων σε 10 µ 

113 0204044 Τσιγαρά Βασιλική 
του Ηλία  

172 1594/26-1-09 Η προτεινόµενη δυτική 
οδός ρυµοτοµεί καθολικά 
την ιδιοκτησία  

Μη αποδεκτή η 
ιδιοκτησία θα 
τακτοποιηθεί µε την 
Π.Ε 

114 0106030 Καλογεροπού-λου 
Ελενη 

52 1566/26-1-09 Να καταργηθούν  οι 
προτεινόµενες νοτίως 
και ανατολικά  οδοί 
πλάτους 3,5 µ  

∆εκτή 

115 0102031 Αγγελόπουλος 
Γεώργιος 

29 1567/26-1-09 α)Να τροποποιηθεί η 
εγκεκριµένη οριογραµµή 
του ρέµατος β) 
τροποποίηση των Ο.Γ & 
Ρ.Γ του Ο.Τ 29 στην 
ιδιοκτησία σύµφωνα µε 
κατατεθειµένη πρόταση 

∆εκτή εν µέρει α) 
µη αποδεκτό διότι οι 
οριογραµµές των 
ρεµάτων είναι 
εγκεκριµένες. 
β)Προτείνεται 
µείωση - κατάργηση 
της πρασιάς 
προκειµένου να µη 
θιγεί η υπάρχουσα 
οικοδοµή σύµφωνα 
µε γενική εισήγηση 

116 0102042 Τζαµουράνης 
Βασίλειος  

20         
31      

31Β 

1421/23-1-09 Μεταφορά του 
προτεινόµενου Κ.Χ των 
Ο.Τ 31Α, 31 ,31Β προς 
την ιδιοκτησία του Ο.Τ 
30 µε κωδικό 0102043 
κατά 3 µ 

∆εκτή 
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117 0206008 Σοµέλης 
∆ηµήτριος  

206      
207      
208      
203      
202 

1489/23-1-09 α)∆ιόρθωση των 
κτηµατολογικών 
στοιχείων βάση 
κατατεθειµένου 
συµβολαίου αποδοχής 
κληρονοµιάς β) να 
ενταχθεί η ιδιοκτησία 
στον Τοµέα Ι γ) να 
καταργηθεί ο 
προτεινόµενος Κ.Χ στο 
Ο.Τ 207  

∆εκτή εν µέρει  : α) 
δεκτή να γίνει 
διόρθωση των 
κτηµατολογικών 
πινάκων β) δεκτή 
για τα οικόπεδα που 
βρίσκονται εντός 
του οριοθετηµένου 
οικισµού της Μ. 
Μαντίνειας να 
ισχύσουν οι όροι 
δόµησης του Τοµέα 
Ι σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση γ) µη 
αποδεκτή  

118 0106058 Ηλιόπουλος Ηλίας  67 1479/23-1-09 Μετατόπιση των Ο.Γ & 
Ρ.Γ νοτιότερα 
τουλάχιστον κατά 4 µ 
προκειµένου να 
εξοικονοµηθεί γη και να 
τακτοποιηθεί µελλοντικά 
καλύτερα η ιδιοκτησία µε 
την µείωση της 
ρυµοτόµησης  

∆εκτή : προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
Ανθέων σε όλο το 
µήκος της στα 10µ 

119 0103001 Γαρδέλης Ιωάννης 
του Χαράλαµπου                      
Θωµαΐδης 
Χριστόφορος του 
Παναγιώτη 

02 1477/23-1-09 α)∆ιόρθωση του αρχικού 
εµβαδού της ιδιοκτησίας 
β)Τροποποίηση των 
βορινών Ο.Γ & Ρ.Γ προς 
το ρέµα σύµφωνα µε 
συνηµµένη πρόταση 

∆εκτή: 
τροποποίηση της 
Π.Μ σύµφωνα µε 
την κατατεθειµένη 
πρόταση 

120 0206015 Κυραγιάννης 
Παναγιώτης του 
Ιωάννη                      
Μπαµπαρούτση 
Αικατερίνη του 
Παναγιώτη 

201 1473/23-1-09 ∆ιόρθωση της 
ιδιοκτησίας σύµφωνα µε 
κατατεθειµένα 
συµβόλαια και 
επανεξέταση της Π.Μ 
στο Ο.Τ 201  

∆εκτή 

121 0203026 Πετροπούλου 
Βασιλική του 
Παναγιώτη                  
Πετροπούλου 
Ειρήνη του 
Παναγιώτη 

173      
175Α 

1470/23-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
σύµφωνα µε 
κατατεθειµένη πρόταση 
η οποία προτείνει την 
κατάργηση του Κ.Χ. ΠΛ& 
ΚΧΠ στα Ο.Τ 
173,175Α,175Β 

∆εκτή: 
τροποποίηση της 
Π.Μ σύµφωνα µε 
την κατατεθειµένη 
πρόταση διότι η 
γραµµή παραλίας 
προτείνεται να 
καταργηθεί η να 
τροποποιηθεί για 
τους λόγους που 
αναφέρονται στην 
κεντρική εισήγηση 

122 0205026 Ζάννης Ιωάννης 
του Παναγιώτη                              
Ζάννη Χριστίνα του 
Παναγιώτη                      

190 1467/23-1-09 α)Μείωση του πλάτους 
του ανατολικού δρόµου 
από 10 µ σε 6µ.β) η 
διαπλάτυνση όπου είναι 
εφικτό να είναι 
ισοµετρική και στις δύο 
πλευρές του δρόµου 
γ)µείωση του πλάτους 
της προτεινόµενης 
πρασιάς από 4 µ σε 2 µ 

∆εκτή  
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123 0205026 Ζάννη Αγγελική  
συζ. Ιωάννη                       

190 1466/23-1-09 α)Μείωση του πλάτους 
του ανατολικού δρόµου 
από 10 µ σε 6µ.β) η 
διαπλάτυνση όπου είναι 
εφικτό να είναι 
ισοµετρική και στις δύο 
πλευρές του δρόµου 
γ)µείωση του πλάτους 
της προτεινόµενης 
πρασιάς από 4 µ σε 2 µ 

∆εκτή 

124 0205026 Μπρέγιαννης 
Γεώργιος του 
Κυριάκου 
Μπρέγιαννης 
Κυριάκος του 
Γεωργίου 

190 1458/23-1-09 α) Μείωση του πλάτους 
του ανατολικού δρόµου 
από 10 µ σε 6µ.β) η 
διαπλάτυνση όπου είναι 
εφικτό να είναι 
ισοµετρική και στις δύο 
πλευρές του δρόµου γ) 
µείωση του πλάτους της 
προτεινόµενης πρασιάς 
από 4 µ σε 2 µ 

∆εκτή 

125 0205026 Μπρέγιαννη 
Σταυρούλα συζ. 
Κυριάκου 
Αναγνωστόπου-
λου 

190 1459/23-1-09 α) Μείωση του πλάτους 
του ανατολικού δρόµου 
από 10 µ σε 6µ.β) η 
διαπλάτυνση όπου είναι 
εφικτό να είναι 
ισοµετρική και στις δύο 
πλευρές του δρόµου γ) 
µείωση του πλάτους της 
προτεινόµενης πρασιάς 
από 4 µ σε 2 µ 

∆εκτή 

126 0201006 Πορφύρης 
Αθανάσιος του 
Γεωργίου 

145Α 1468/23-1-09 α) Επανεξέταση της 
οριοθέτησης του 
ρέµατος στην νότια 
πλευρά του οικοπέδου 
β) Μετατόπιση του 
πεζόδροµου εντός του 
πλάτους του ρέµατος 
γ)περιορισµός του 
πλάτους της πρασιάς 

∆εκτή εν µέρει  : µη 
αποδεκτή η αλλαγή 
της οριοθέτησης του 
ρέµατος Προτείνεται 
η κατάργηση της 
βόρεια πρασιάς του 
Ο.Τ 145 Α 
προκειµένου να 
αυξηθεί ο 
οικοδοµήσιµος 
χώρος των 
παράπλευρων 
ιδιοκτησιών στο 
ρέµα ή 
τροποποίηση της 
Π.Μ στο Ο.Τ 145Α 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση για 
εξαίρεση από τη 
ρυµοτόµηση των 
υφιστάµενων παρά 
των ρεµάτων 
κτιρίων   
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127 0102007 Φασουλή 
Κωστούλα του 
Παναγιώτη 

145Α 1469/23-1-09 α) τροποποίηση της 
οριοθέτησης το ρέµατος 
προς τα ανατολικά και 
ευθυγράµµιση του 
υφιστάµενου τόξου  
β) περιορισµός κατ΄ 
εξαίρεση της πρασιάς σε 
2µ  γ)περιορισµός της 
βόρειας και ανατολικής 
πρασιάς σε 2 µ. δ) 
µετατόπιση του 
πεζόδροµου εντός του 
ρέµατος ε) συνένωση 
του οικοπέδου µε άλλο 

∆εκτή εν µέρει  : µη 
αποδεκτή η αλλαγή 
της οριοθέτησης του 
ρέµατος Προτείνεται 
η κατάργηση της 
βόρεια πρασιάς του 
Ο.Τ 145 Α 
προκειµένου να 
αυξηθεί ο 
οικοδοµήσιµος 
χώρος των 
παράπλευρων 
ιδιοκτησιών στο 
ρέµα ή 
τροποποίηση της 
Π.Μ στο Ο.Τ 145Α 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση για 
εξαίρεση από τη 
ρυµοτόµηση των 
υφιστάµενων παρά 
των ρεµάτων 
κτιρίων   

128 0105046 Χάντζος 
Αριστείδης του 
Ηλία  

96 1465/23-1-09 Προτείνεται η µεταφορά 
των Ο.Γ & Ρ.Γ  του Ο.Τ 
96 νοτιότερα για 
καλύτερη µελλοντική 
τακτοποίηση του 
οικοπέδου 

∆εκτή : προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
Ανθέων σε όλο το 
µήκος της στα 10µ 

129 0102066 Μπακοπούλου 
Στυλιανή του 
Γεωργίου                   
Μπακόπουλος 
Βασίλειος του 
Γεωργίου 

36 1462/23-1-09 α) Αποχαρακτηρισµός 
του καθέτου προς το 
ρέµα πεζόδροµου (σε 
επαφή µε το Ο.Τ 33) και 
χαρακτηρισµός του σε 
πρασιά  
β) Αποχαρακτηρισµός 
του Ο.Τ 36 από Κ.Χ σε 
οικοδοµήσιµο και 
µεταφορά του Κ.Χ σε 
άλλες προτεινόµενες 
θέσεις 

∆εκτή εν µέρει: α) 
δεκτή η κατάργηση 
του πεζόδροµου 
µεταξύ των Ο.Τ 33 
& 36 β)να 
καταργηθεί ο Κ.Χ 
στο Ο.Τ 36  να γίνει 
οικοδοµήσιµο και να 
ενοποιηθεί µε το 
Ο.Τ 33 

130 0105077 Μπακολιάς 
Ευστάθιος του 
Ιωάννη                         
Μπακολιάς 
Ιωάννης του 
Ευσταθίου 

93 1463/23-1-09 α)να µη διαπλατυνθούν 
οι εκατέρωθεν της 
ιδιοκτησίας δρόµοι 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί β)να 
τροποποιηθεί η Ο.Γ 
προκειµένου η 
υπάρχουσα οικία να µην 
βρίσκεται µέσα στο 
πλάτος της πρασιάς 

∆εκτή εν µέρει  : 
α)να µειωθεί το 
πλάτος της δυτικής 
πρασιάς από 6µ σε 
4 µ β)προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
της οδού Ανθέων 
σε όλο το µήκος της 
στα 10µ 

131 0201182 Μπουφέας 
Ιωάννης του 
Νικολάου                          
Καρτάλια 
Αικατερίνη 

138 1373/23-1-09 Μετατόπιση του 
προτεινόµενου 
πεζόδροµου 
νοτιοανατολικότερα ώστε 
µε την Μ.Π.Ε να 
αποδοθεί ίσο οικόπεδο 
µε το εµβαδόν που 
αποµένει µετά την 
αφαίρεση της εισφοράς 

∆εκτή: κατάργηση 
της απότµισης και 
ευθυγράµµιση των 
ανατολικών Ο.Γ στο 
Ο.Τ 138 σύµφωνα 
µε την 
κατατεθειµένη 
πρόταση. 



Συνεδρίαση :13/2009                                 Παρασκευή 22/5/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  201/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  41 

σε γη. Κατατίθεται 
πρόταση τροποποίησης 
της Π.Μ 

132 0205005 Κολοµβάκου 
Ισµήνη του 
Νικολάου                   
Κολοµβάκου Αλίκη 
του Νικολάου 

198 1461/23-1-09 Να ενταχθούν στον 
Τοµέα Ι οι ιδιοκτησίες 
που βρίσκονται εντός 
των ορίων του οικισµού 
της Μ. Μαντίνειας 

∆εκτή  : για τα 
οικόπεδα που 
βρίσκονται εντός 
του οριοθετηµένου 
οικισµού της Μ. 
Μαντίνειας να 
ισχύσουν οι όροι 
δόµησης του Τοµέα 
Ι σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση  

133 0202009 Γαλανόπουλος 
Γεώργιος 

156 1437/23-1-09 Μείωση της βόρειας και 
δυτικής πρασιάς από 4 µ 
σε 2 µ για µελλοντική 
καθ΄ ύψος προσθήκη της 
οικίας του 

∆εκτή 

134 0201195 ∆ηµέα Μαρία 113 1427/23-1-09 Να γίνει οικοδοµήσιµο 
και να αποχαρακτηριστεί 
από χώρο αθλητισµού το 
50 % της ιδιοκτησίας του 
. 

∆εκτή 

135 0201196 ∆ηµέας Νικόλαος  113 1425/23-1-09 Να γίνει οικοδοµήσιµο 
και να αποχαρακτηριστεί 
από χώρο αθλητισµού το 
50 % της ιδιοκτησίας 
του. 

∆εκτή 

136 0201198 ∆ηµέας Ιωάννης 141      
142 

1426/23-1-09 Μετατόπιση κατά 25 µ. 
του πεζόδροµου µεταξύ 
των Ο.Τ 141, 142 
βορειότερα σύµφωνα µε 
κατατεθειµένη πρόταση. 
Επίσης το νότιο τµήµα 
της ιδιοκτησίας να γίνει 
οικοδοµήσιµο.  

∆εκτή 

137 0201194 Σαραντοπούλου 
Παναγιώτα συζ. 
Αθανασίου 

137 1418/23-1-09 Κατάργηση του Κ.Χ και 
πεζόδροµου στο Ο.Τ 
150Α προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί καθολικά η 
ιδιοκτησία  

Μη αποδεκτή :διότι 
η ιδιοκτησία 
βρίσκεται εντός της 
ζώνης των 10 µ από 
την εγκεκριµένη 
οριογραµµή του 
ρέµατος . 

138 0206025 Κουµουνδούρος 
Νικόλαος 

201 2647/6-2-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
µε τη δηµιουργία εντός 
του Ο.Τ 197 και µεταξύ 
των ιδιοκτησιών 
019,020,021,022,023 
πεζόδροµου 
προκειµένου να υπάρχει 
πρόσβαση από τους 
ιδιοκτήτες στην παραλία  

Μη αποδεκτή :διότι 
προτείνεται από την 
Π.Μ πρόσβαση στη 
θάλασσα σε άλλη 
θέση  

139 0101021 ΑΚΤΗ ΤΑΥΓΕΤΟΣ 
Α.Ε ΞΕΧΟ∆ΟΧΕΙΟ 
(Εκπρόσωπος 
Χανδρινός 
Κων/νος) 

55 2702/6-2-09 ∆ιόρθωση της Π.Μ  διότι 
δεν έχει εγκριθεί η 
γραµµή παραλίας καθώς 
και επέκταση της χρήσης 
"Τουρισµού' σε όλη την 
ιδιοκτησία. 
Υποβάλλονται σχετικά 

∆εκτή 
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έγγραφα & τίτλοι 
ιδιοκτησίας 

140 0201132 Τράγος Ζαφείρης                                                 
Νιάρχου Μαρία  

130Α    
122Α 

2784/9-2-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη πρόταση 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί εξ΄ 
ολοκλήρου η ιδιοκτησία 
από τον προτεινόµενο 
ΚΧΠ των Ο.Τ 130Α & 
122Α 

∆εκτή:τροποποίηση 
του Ο.Τ 129 
.Προτείνεται η 
επέκταση του 
ανατολικά στα Ο.Τ 
130Α &122Α µε 
κατάργηση του 
ενδιάµεσου 
πεζόδροµου 
(σύµφωνα µε την 
κατατεθειµένη 
πρόταση) 

141 0201134  
0201135 
0201136  
0201137 

Νικολαΐδη Ειρήνη                                                
Ρηγόπουλος 
Βασίλειος                                        
Ρηγοπούλου 
∆ήµητρα                                         
Στυλιανού 
∆ήµητρα  

130Α    
130 

2701/6-2-09 α)Αλλαγή των όρων 
δόµησης της κατά 
παρέκκλισης αρτιότητας 
Προτείνεται η µείωση 
των 300 τ.µ προκειµένου 
να αξιοποιηθούν τα 
ακίνητα 
β)Αποχαρακτηρισµός 
του ΚΧΠ διότι ρυµοτοµεί 
καθολικά την ιδιοκτησία  
γ)Μείωση του πλάτους 
του δρόµου και µείωση 
της πρασιάς . 

∆εκτή εν µέρει: 
α)ισχύει η αρτιότητα 
των 250 τµ 
β)προτείνεται να 
γίνει  τροποποίηση 
της Π.Μ στα Ο.Τ 
130,130Α,122Α έτσι 
ώστε να µη θίγονται 
οι υπάρχουσες 
οικοδοµές σύµφωνα 
µε την γενική 
εισήγηση που 
αφορά τα 
υφιστάµενα παρά 
των ρεµάτων κτίρια  
γ) µη αποδεκτό 

142 0103034 Μαργέλης 
∆ηµήτριος                                           
Μαργέλη Ουρανία                                               
Μαργέλης Κων/νος                                              
Μαργέλης  
Σταύρος                                  
Μαργέλη Παγώνα 

24 2700/6-2-09 α) να ενταχθεί η 
ιδιοκτησία στον Τοµέα Ι 
β)Μείωση του πλάτους 
της επαρχιακής οδού 
Καλαµάτας-Καρδαµύλης 
και µετακίνηση του 
άξονα στο  τµήµα της 
οδού έµπροσθεν της 
ιδιοκτησίας δυτικότερα 
ώστε να µη ρυµοτοµηθεί  
η κατοικία .γ)µείωση του 
πλάτους της πρασιάς.  

∆εκτή εν µέρει : 
α),β)µη αποδεκτή  
γ)δεκτή προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της 
πρασιάς της οδού 
Καλαµάτας - 
Αρεόπολης στα 5 µ 
για τους λόγους που 
αναφέρονται στην 
γενική εισήγηση 

143 εκτός 
περιοχής 
µελετης 

Χάιδος Νικόλαος               
Καναλουπίτη 
Κατίνα 

#### 2660/6-2-09 Επέκταση  των ορίων 
της προς πολεοδόµησης 
περιοχής προκειµένου 
να ενταχθεί η ιδιοκτησία 
σε αυτή. 

Μη αποδεκτό 

144 0201120 Κριτσέπης 
Σωτήριος                                            
Κριτσέπη 
Αικατερίνη 

127 2699/6-2-09 Υποβάλλονται 3 
προτάσεις 
τροποποίησης της Π.Μ 
προκειµένου να µειωθεί 
η ρυµοτόµηση της 
ιδιοκτησίας για την 
µελλοντική ανέγερση 
οικοδοµής  

∆εκτή: προτείνεται 
η 2η πρόταση 

145 0201113 Μπούζα Σοφία  127 2657/6-2-09 α)Το πλάτος του βορινού 
δρόµου να παραµείνει 
στα 6 µ β)να µειωθεί το 
πλάτος της πρασιάς 

∆εκτή εν µέρει : 
α)µη αποδεκτό 
β)δεκτή 
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τόσο ώστε η Ο.Γ να 
εφάπτεται στην από 
1999 νόµιµη οικία µε 
αριθ. Αδείας 170/99 

146 0201066 Στεφανούρη 
Πολυχρονία  

149Β 2696/6-2-09 α) η νότια Ο.Γ του Ο.Τ 
149Β να ορισθεί στα 10µ 
παράλληλα της 
οριογραµµής του 
ρέµατος(κατατείθονται 
προτάσεις)β) να µειωθεί 
το πλάτος του 
πεζόδροµου και να  
ταυτιστεί  το ένα άκρο 
του µε τη οριογραµµή 
του ρέµατος γ)µείωση 
του πλάτους της βορινής 
πρασιάς στα 2 µ 

∆εκτή : προτείνεται 
η Γ κατατεθειµένη 
πρόταση. Επίσης να 
ληφθεί υπόψη η 
γενική εισήγηση που 
αφορά τη µείωση - 
κατάργηση των 
υφιστάµενων  παρά 
των ρεµάτων 
κτιρίων  

147 0202054 Κουτσέλα 
Αναστασία 

160 2557/5-2-09 Να µη ρυµοτοµηθούν οι 
θέσεις στάθµευσης που 
έχουν αγοραστεί µε το 
υπ΄ αρίθµ 11059 
πωλητήριο συµβόλαιο 
οριζόντιας ιδιοκτησίας 
λόγω της διαπλάτυνσης 
της υπάρχουσας οδού 

∆εκτή : προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
στα 10 µ σε όλο της 
το µήκος 

148 0202054 Χριστοπούλου 
Σταυρούλα  

160 2558/5-2-09 Να µη ρυµοτοµηθούν οι 
θέσεις στάθµευσης που 
έχουν αγοραστεί µε το 
υπ΄ αρίθµ 11059 
πωλητήριο συµβόλαιο 
οριζόντιας ιδιοκτησίας 
λόγω της διαπλάτυνσης 
της υπάρχουσας οδού 

∆εκτή : προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
στα 10 µ σε όλο της 
το µήκος 

149 0202006 Κουκούτση Μαρία                                               
Κουκούτση 
Βαλέρια                                            
- Ευθυµία                  

156 2393/4-2-09 Υποβάλλεται πρόταση 
τροποποίησης της Π.Μ. 
Επέκταση των ορίων της 
περιοχής της Π,Μ προς 
τη δασική έκταση ώστε 
να ενταχθεί η ιδιοκτησία 
στην Π.Μ 

Μη αποδεκτή   η 
ιδιοκτησία 
ενδεχοµένως να  
ενταχθεί στην 
περιοχή της Π.Μ 
εφόσον γίνει 
αποδεκτή η ένταξη 
της δασικής έκτασης 
µε την παράλληλη 
µετακίνηση του 
περιµετρικού 
δρόµου 
ανατολικότερα. 

150 0106006 Παναγόπουλος 
Γεώργιος                                      
Κοµπόση Φωτεινή 

45 2477/4-2-09 α) Η διαπλάτυνση του 
δυτικού δρόµου να γίνει 
σε βάρος του Χώρου 
Πρασίνου (µετακίνηση 
προς τα δυτικά) 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθούν οι 
µανδρότοιχοι της 
ιδιοκτησίας β)µετακίνηση 
της προτεινόµενης 
γραµµής παραλίας 
δυτικότερα λόγω 
µεγάλης υψοµετρικής 
διαφοράς γ) διόρθωση 

∆εκτή  : α) δεκτή η 
µετακίνηση των 
δυτικών Ρ.Γ & Ο.Γ 
και ταύτιση του µε 
την υπάρχουσα 
µάνδρα. β)δεκτή 
κατάργηση -
τροποποίηση της 
γραµµής παραλίας 
για τους λόγους που 
φαίνονται στην 
κεντρική εισήγηση. 
γ),δ) θα εξεταστεί 
στην Π.Ε. 
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του εµβαδού της αρχικής 
ιδιοκτησίας σύµφωνα µε 
το κατατεθειµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα 
που συνοδεύει το υπ 
αρίθµ 1183/14-10-92 
συµβόλαιο αγοράς γ) ο 
υπολογισµός της 
εισφοράς σε γή να 
υπολογιστεί στο τµήµα 
του οικοπέδου που 
βρίσκεται έκτος του 
οριοθετηµένου οικισµού 

151 0104090 Ριζά Ελένη 108 1411/23-1-09 α)Να διατηρηθεί η 
επαρχιακή οδός στην  
αρχική της θέση 
β)κατάργηση του 
προτεινόµενου ΚΧΠ και 
ανατολικού - βόρειου 
πεζόδροµου. 

∆εκτή εν µέρει: α) 
απορρίπτεται β) να 
καταργηθεί ο 
ανατολικός 
πεζόδροµος και να 
γίνει µείωση του 
Κ.Χ.Π 

152 0102054 Λιοντήρη – 
Χριστοπούλου 
Τασία του Ηρακλή 

160 2559/5-2-09 Να µη ρυµοτοµηθούν οι 
θέσεις στάθµευσης που 
έχουν αγοραστεί µε το 
υπ΄ αρίθµ 11059 
πωλητήριο συµβόλαιο 
οριζόντιας ιδιοκτησίας 
λόγω της διαπλάτυνσης 
της υπάρχουσας οδού 

∆εκτή : προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
στα 10 µ σε όλο της 
το µήκος 

153 0204028 Κοστρίβας 
Κων/νος του 
Παναγιώτη 

177 2572/5-2-09 Να τροποποιηθεί η Π.Μ 
διότι ρυµοτοµείται 
υπέρµετρα η ιδιοκτησία 
από τις οδούς µεταξύ 
των Ο.Τ 177,180,179 

∆εκτή: προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
µεταξύ των Ο.Τ 
177,180 

154 0102053 Μουνδρουλέα 
Ευαγγελία  

21 2512/5-2-09 Να αποχαρακτηριστεί ο 
ΚΧΠ στο Ο.Τ 21 λόγω 
της ύπαρξης µόνιµης 
κατοικίας  

∆εκτή 

155 0102051 Μακρής Αντώνιος  21 2511/5-2-09 Να αποχαρακτηριστεί ο 
ΚΧΠ στο Ο.Τ 21  

∆εκτή 

156 0105060 Καρκατζούλη 
Κων/να 

95 2550/5-2-09 α)κατάργηση της 
λωρίδας πρασίνου ή 
ταύτιση της µε την 
οριογραµµή του ρέµατος 
β) µείωση του πλάτους 
του πεζόδροµου  και 
οδού Ανθέων γ) αύξηση 
του Σ.∆ σε 0,6 για το Ο.Τ 
95 

∆εκτή εν µέρει :α) 
προτείνεται η 
µετακίνηση της Ο.Γ 
του Ο.Τ 95  προς το 
νότο β) προτείνεται 
η µείωση του 
πλάτους της οδού 
Ανθέων σε όλο το 
µήκος της στα 10µ 
γ) µη αποδεκτό 

157 0208002 Γιαννακέας 
Σταύρος του 
Βασιλείου 

140 1376/23-1-09 Αλλαγή χρήσης του 
εκτός της γραµµής 
παραλίας τµήµατος της 
ιδιοκτησίας από Κ.Χ , 
ΠΠ σε Χώρο Τουρισµού 
λόγω της ύπαρξης 
πολλών εστιατορίων και 
χώρων αναψυχής 

∆εκτή η αλλαγή 
χρήσης .Επίσης 
κατάργηση ή 
τροποποίηση της 
γραµµής παραλίας 
σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση 



Συνεδρίαση :13/2009                                 Παρασκευή 22/5/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  201/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  45 

158 0203033 Μαγγανά Αρετή  162 1435/23-1-09 Να ισχύσει η πρόταση 
της Α΄& Β΄ ανάρτησης µε 
την οποία εξασφαλιζόταν 
η πρόσβαση στην 
ιδιοκτησία 

∆εκτή εν µέρει : 
προτείνεται η 
τροποποίηση της   
Π.Μ και η 
δηµιουργία 
πεζόδροµου µεταξύ 
των ιδιοκτησιών µε 
κωδικό 0203009 -
0203030 και στα 
ανατολικά µεταξύ 
της όµορης µε 
κωδικό 0203030 στο 
Ο.Τ 162 
προκειµένου να 
απόκτηση 
πρόσωπο και 
αρτιότητα  

159 0203025 Θεοδώρου 
Κων/νος                                              
Τσερώνης 
Κων/νος 
(συµπληρωµατική 
της υπ. Αρίθµ. 
875/19-1-09) 

165Β 1460/23-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
λόγω µεγάλης 
ρυµοτόµησης από τους 
προβλεποµένους Κ.Χ 
∆εν λήφθηκαν υπόψη οι 
λόγοι της ένστασης του 
(µείωση των Κ.Χ)  κατά 
την Ανάρτηση Ζητά να 
γίνει βελτίωση των 
κοινοχρήστων χώρων 
και να τους αποδοθεί ένα 
ενιαίο τελικό οικόπεδο 
αφαιρουµένου του 
ποσοστού εισφοράς σε 
γη. Θεωρεί την πρόταση 
της Α΄ ανάρτησης 
λιγότερο  επιβλαβής για 
την ιδιοκτησία  

∆εκτή  να 
τροποποιηθεί η Π.Μ 
σύµφωνα µε την Α 
ανάρτηση δηλαδή 
να µετακινηθεί ο 
πεζόδροµος νότια 
µέχρι το όριο της 
ιδιοκτησίας 
προκειµένου να µην 
ρυµοτοµηθεί η εν 
λόγω ιδιοκτησία (Βλ. 
συµπληρωµατική 
ένσταση υπ. Αρίθµ 
159) 

160 0201123 Αγγελόπουλος 
Ευθύµιος 

128 1422/23-1-09 α)Να γίνει διόρθωση στο 
κενό εµβαδού µεταξύ 
των ιδιοκτησιών 121 & 
122 στο Ο.Τ 128 όπως 
φαίνεται στο συνηµµένο 
απόσπασµα (Α,Β,Γ,∆) 
και να συµπεριληφθεί 
στις ιδιοκτησίες 
122,123,124 β)να 
µετατοπιστεί 
ανατολικότερα η 
προτεινόµενη οδός 
µεταξύ των Ο.Τ 128 
&131. 

∆εκτή: προτείνεται 
η τροποποίηση της 
Π.Μ σύµφωνα µε 2η 
πρόταση  που 
υποβλήθηκε από  
τους Κριτσέπη 
Σωτήριο & 
Σταυρούρα (α/α 
144) 

161 0205015 Μπαρδουνιώτης 
Νικόλαος του 
Αντωνίου                 
Μπαρδουνιώτης 
Γεώργιος του 
Αντωνίου 

188Α 1406/23-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
έτσι ώστε να µη θίγεται η 
ιδιοκτησία  

∆εκτή : κατάργηση 
ή τροποποίηση της  
γραµµής  παραλίας 
σύµφωνα µε γενική 
εισήγηση ( να µη 
θιγούν τα 
υπάρχοντα κτίρια).  
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162 0201147 Κούτρη Λευκή του 
Ταξιάρχη  

131 1400/23-1-09 Τροποποίηση της Π.Μ 
σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη πρόταση 
προκειµένου η ιδιοκτησία 
να διατηρήσει την 
αρτιότητα των 250 τ.µ 
Να διορθωθεί  η µε 
κωδικό 0201145 
εµφαινόµενη ως 
ιδιοκτησία διότι αποτελεί 
τµήµα οδού. 

∆εκτή: Προτείνεται 
η µετατόπιση των 
Ο.Γ & Ρ.Γ προς το 
νότο κατά 4 µ και 
παράλληλη 
µετακίνηση του 
πεζόδροµου µε 
µείωση του 
(ΚΧ,ΚΧΠ). 

163 0203001 Λιακέας Ιωάννης 
του Στυλιανού  

164 1410/23-1-09 Να µεταφερθεί 
ανατολικότερα κατά 30 µ 
ο προτεινόµενος δρόµος 
προκειµένου να µη 
ρυµοτοµηθεί η εξωτερική 
πόρτα της αυλής 

Μη αποδεκτή   η 
συνηµµένη πρόταση 
η ιδιοκτησία 
ενδεχοµένως να  
ενταχθεί στην 
περιοχή της Π.Μ 
εφόσον γίνει 
αποδεκτή η ένταξη 
της δασικής έκτασης 
µε την παράλληλη 
µετακίνηση του 
περιµετρικού 
δρόµου 
ανατολικότερα. 

164 0206037 Λιακέας 
Παναγιώτης του 
Κων/νου 

202 1412/23-1-09 Να µετατοπιστεί ο 
προβλεπόµενος 
πεζόδροµος µεταξύ των 
Ο.Τ 202 &203 στη θέση 
που φαίνεται στην 
υποβαλλόµενη πρόταση 
(εντός του Ο.Τ 203) διότι 
είναι αδύνατη η 
κατασκευή του λόγω του 
ανάγλυφου της περιοχής 
καθώς και λόγω της 
ύπαρξης µεγάλου τοίχου 
αντιστήριξης της όµορης 
ιδιοκτησίας (συνηµµένα 
φωτ.) 

Μη αποδεκτή  

165 0207014 Λουκάς Ιάσωνας 
του Γεωργίου                              
Λουκάς Ιωάννης 
του Γεωργίου  

217      
218 

1417/23-1-09 α)Μείωση του πλάτους 
των 12 µ της νότιας 
οδούς β)µετατόπιση προ 
το δυτικό όριο της 
ιδιοκτησίας του 
προβλεπόµενου 
πεζόδροµου 

∆εκτή εν µέρει: α) 
δεκτή προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
του περιµετρικού 
δρόµου  στα 10 µ σε 
όλο το µήκος του β) 
Μη αποδεκτή  

166 0102024 Μανωλοπούλου 
Φωτεινή χήρα 
Κουλούρη Παντελή 

29 1374/23-1-09 α)τµήµα της  ανατολικής 
Ρ.Γ του Ο.Τ 29 κατά 
µήκος των σηµείων 
(6,5,4) να γίνει Ο.Γ 
σύµφωνα µε 
κατατεθειµένη πρόταση 
β) να µειωθεί το πλάτος 
του βορινού δρόµου σε 
6µ και να µετατοπιστεί η 
Ρ.Γ σε νέα θέση όπως 
φαίνεται στην συνηµµένη 
πρόταση µε την 
δηµιουργία αποτµίσεων 

∆εκτή εν µέρει: α) 
δεκτή  η κατάργηση 
της ανατολικής 
πρασιάς έµπροσθεν 
των ιδιοκτησιών 
0201026,0201026,0
201024 και ταύτιση 
της Ο.Γ µε την Ρ.Γ 
β) µη αποδεκτό : µη 
ικανό το 
προτεινόµενο 
πλάτος των 6µ 
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στα Ο.Τ 29 & 19 προς 
διευκόλυνση της 
διέλευσης των 
οχηµάτων. 

167 0207016 Ιωνά Ελένη συζ. 
Παναγιώτη 

211      
210 

4498/27-2-09  
(εκπρόθεσµη) 

∆ιόρθωση του 
κτηµατολογικού 
υποβάθρου σύµφωνα µε 
συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα 

∆εκτή: απαραίτητη 
η προσκόµιση 
τίτλων. 

168 0202017  
0202016  
0202015  
0202014 
0202013 

Χατζή Σταυρούλα                                                
Κυριαζοπούλου 
Σταµατούλα                                
∆ηµητρούλια 
Αικατερίνη                                       
Ζαλαχώρη Νίκη     

154Β
2 

1598/26-1-09 Ένταξη των ιδιοκτησιών 
στην εντος σχεδίου 
περιοχή δίοτι βρίσκονται 
εντός των ορίων του 
οικισµού προ ' 23 Μ. 
Μαντίνειας και 
αποχαρακτηρισµός τους 
από ∆ασική έκταση 
βάση κατατεθειµένων 
βεβαιώσεων  της 
∆ασικής Υπηρεσίας. 
Συνηµµένη πρόταση 
τροποποίησης Π.Μ. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην 
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης  
περιοχής καθώς του 
ότι από τα 
συνηµµένα έγγραφα 
προκύπτει ότι δεν 
είναι δασική έκταση  

169 0202005 Κάρτσωνας 
Νικήτας του 
Ιωάννη                             
Κάρτσωνα 
Σταυρούλα  του 
Ιωάννη 

154Β
2 

2692/6-2-09   
1643/26-1-09 

α)Να ενταχθούν στα 
όρια του Οικισµού τα 
ακίνητα τους και τα 
βορείως - συνεχόµενων 
αυτών ήτοι 
0202022,0202021,02020
19,0202018.β)ένταξη 
εντός οικισµού 
ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης γ)να µεταφερθεί 
η προτεινόµενη 
έµπροσθεν της οικίας 
Σπύρη Αριστείδη 
ανατολικότερα. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

170 0202027 Αργυράκης 
Νικόλαος του 
Παναγιώτου                      
Αργυράκη 
Κονδυλένια του 
Παναγιώτη 

154Β
2 

2693/6-2-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητα 
του .β)ένταξη εντος 
οικισµού ολόκληρης της 
ανατολικής - βόρειας - 
δυτικής του πύργου του 
Παναγιώταρου έκτασης 
που φαίνεται δασική 
στην Π.Μ. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

171 0202022 Νικητέα Μαρία 154Β
2 

1497/23-1-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
του και τα βορείως - 
συνεχόµενων αυτών ήτοι 
0202022,0202021,02020
19,0202018.β)ένταξη 
εντός οικισµού 
ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης γ)να µεταφερθεί 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 
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η προτεινόµενη 
έµπροσθεν της οικίας 
Σπύρη Αριστείδη οδός 
ανατολικότερα. 

172 0202047 Κυριακόπουλος 
Κυριάκος του 
Φωτίου 

154Β
2 

1492/23-1-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
τους και τα βορείως - 
συνεχόµενων αυτού ήτοι 
0202022,0202021,02020
19,0202018.β)ένταξη 
εντός οικισµού 
ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης γ)να µεταφερθεί 
η προτεινόµενη 
έµπροσθεν της οικίας 
Σπύρη Αριστείδη οδός 
ανατολικότερα. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

173 0202029 Μαυρίκης Ιωάννης 
του Παναγιώτη 

154Β
2 

1646/26-1-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
τους και τα βορείως - 
συνεχόµενων αυτού 
κείµενα ακίνητα. 
β)ένταξη εντός οικισµού 
ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης που φαίνεται 
∆ασική στην Π.Μ 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

174 0202048 Κυριακοπούλου 
Αναστασία του 
Κυριάκου 

154Β
2 

1494/23-1-09 α)Να ενταχθεί  στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
του και τα βορείως - 
συνεχόµενων αυτών ήτοι 
0202022,0202021,02020
19,0202018.β)ένταξη 
εντός οικισµού 
ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης γ)να µεταφερθεί 
η προτεινόµενη 
έµπροσθεν της οικίας 
µου οδός ανατολικότερα. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

175 0202018 Σπύρης Αριστείδης 
του Κων/νου 

154Β
2 

1644/26-1-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
του και τα βορείως - 
συνεχόµενων αυτών ήτοι 
0202022,0202021,02020
19,0202018.β)ένταξη 
εντός οικισµού 
ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης γ)να µεταφερθεί 
η προτεινόµενη 
έµπροσθεν της οικίας 
µου οδός ανατολικότερα. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 



Συνεδρίαση :13/2009                                 Παρασκευή 22/5/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  201/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  49 

176 0202019 Τσακίρη Γεωργία  154Β
2 

1645/26-1-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
του. β)ένταξη εντός 
οικισµού ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης γ)να µεταφερθεί 
η προτεινόµενη 
έµπροσθεν της οικίας 
µου οδός ανατολικότερα. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

177 0202043 Μαρινόπουλος 
Ιωάννης του 
Θεοδώρου  

154Β
2 

1490/23-1-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
του. β)ένταξη εντός 
οικισµού ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης . 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

178 0202033 Παπαδόπουλος 
Αθανάσιος  

154Β
2 

1559/26-1-09 Αποχαρακτηρισµός της 
δασικής έκτασης και 
ένταξη της στην Π.Μ 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

179 0202037 Μερακλης Μιχαήλ 154Β
2 

1651/26-1-09 Να ενταχθεί στα όρια του 
οικισµού Μ. Μαντίνειας η 
ιδιοκτησία , η 
εκτεινόµενη ανατολικά 
του Πύργου 
Παναγιώταρου µαζί µε το 
Πύργο η οποία  φαίνεται 
ως δασική αλλά και η 
εκτεινόµενη βόρεια και 
νότια του πύργου. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

180 0202024  
0202025 

Μπούρας 
∆ηµήτριος                                            
Μπούρα Ευθυµία  

154Β
2 

1574/26-1-09 Ένταξη της 
χαρακτηρισµένης ως 
δασική έκτασης στην 
Π.Μ 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 
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181 0202036 Ραλλού χήρα 
Νικολάου 
Βλαχόγιαννη 
Μαρία 
Βλαχόγιαννη του 
Νικολάου 

154Β
2 

1652/26-1-09 Να ενταχθεί στα όρια του 
οικισµού Μ. Μαντίνειας η 
ιδιοκτησία , η 
εκτεινόµενη ανατολικά 
του Πύργου 
Παναγιώταρου µαζί µε το 
Πύργο η οποία  φαίνεται 
ως δασική αλλά και η 
εκτεινόµενη βόρεια και 
νότια του πύργου. 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

182 0202043 Μαρινοπούλος 
∆ηµήτριος του 
Θεοδώρου 

154Β
2 

1488/23-1-09 α)Να ενταχθεί στα όρια 
του Οικισµού το ακίνητο 
του. β)ένταξη εντος 
οικισµού ολόκληρης της 
ανατολικής του πύργου 
του Παναγιώταρου 
έκτασης . 

∆εκτή: προτείνεται 
η ένταξη της στην  
Π.Μ λόγω της 
αστικοποίησης της 
ευρύτερης περιοχής 
και αλλαγή του 
χαρακτήρα της  
εφόσον προηγηθεί 
νοµοθετική ρύθµιση 
σύµφωνα µε την 
γενική εισήγηση. 

183 0202043 Μάµαλης 
Γρηγόρης του 
Πέτρου                            
Μάµαλη Ελένη 
συζ. Γρηγορίου  

154Β
2 

1616/26-1-09  
2222/30-1-04 

Να µειωθεί ο νότιος 
δρόµος στα 8 µ. 

∆εκτή εν µέρει: 
προτείνεται η 
µείωση του πλάτους 
του περιµετρικού 
δρόµου στα 10 µ σε 
όλο του το µήκος 

 
 
Κατά την παρουσίαση των ενστάσεων, ζητούν το λόγο ενδιαφερόµενοι για συγκεκριµένες 
περιπτώσεις ιδιοκτήτες και γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 
 
• Για περίπτωση Νο 53, ένσταση Λιακέα Παναγιώτη του Κων/νου 

 
Παναγιώτης Λιακέας του Κων/νου. ∆ιαφωνώ στο εξής. Το 2000 επί µηχανικού 
Πατσαρίνου η ένστασής µου είχε γίνει δεκτή. Τώρα µε φωτοτυπία της ενστάσεώς 

µου, η ένστασή µου έγινε µη αποδεκτή. Και ρωτώ καλόπιστα και καλοπροαίρετα. Τι 
µεσολάβησε; Θέλω να µου απαντήσουνε, τι µεσολάβησε. Εγώ ξέρω τι µεσολάβησε αλλά θέλω 
να το πούνε και οι κύριοι. 

 
Να σας πω µόνο ότι η ένσταση του κυρίου τότε αφορούσε την κατάργηση ενός 
ενδιάµεσου πεζόδροµου για το µόνο και µόνο λόγο ότι κατασκευαστικά δεν είναι 

τεχνικά δυνατός. Για µας ως τεχνική υπηρεσία κατασκευαστικά δυνατά είναι σχεδόν τα πάντα. 
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Η ενδεχόµενη αλλαγή και αποδοχή της δεδοµένης θέσεως επηρεάζει 
και τις όµορες ιδιοκτησίες οι οποίοι είχαν λάβει γνώση ενός σχεδίου και δεν είχαν υποβάλει 
ενστάσεις διότι τους βόλευε η Β’ ανάρτηση όπως είναι. ∆εν µπορούµε λοιπόν κατά όµορων 
ιδιοκτητών επειδή θέλει ένας µια αλλαγή, να αλλάζουµε ένα σχέδιο ολόκληρο και να επηρεάζει 
και άλλους 10 παράλληλα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν κάναµε αποδεκτή την εν λόγω 
ένσταση εµείς ως η δικιά µας επιτροπή. Και η τότε ένσταση διότι ειπώθηκε από το Συµβούλιο 
ότι δεν λάβαµε υπόψη τις ενστάσεις της πρώτης ανάρτησης, δεν είναι έτσι. Τα χαρτιά είναι 
στην υπηρεσία και τις λάβαµε υπόψη και τις διαβάσαµε. Η τότε ένσταση του κ. Λιακέα ήτανε 
δεκτή εν µέρει και δεν ήτανε µη αποδεκτή. Ήταν διερεύνηση, το Υπουργείο το εξέτασε και το 
απέρριψε και την έστειλε την πρόταση ως ήταν στην πρώτη ανάρτηση οπότε εµείς δεν 
µπορούσαµε να κάνουµε τίποτε άλλο. Η πρόταση είναι να διερευνήσει το Υπουργείο, το 
Υπουργείο διερεύνησε, δεν έκανε καµία αλλαγή, δεν µπορούσαν οι όµοροι ιδιοκτήτες που 

ΛΙΑΚΕΑΣ:  

ΑΦΑΛΕΑ: 
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ενηµερώθηκαν κατά τη Β’  ανάρτηση να αποδεχτούν κάτι άλλο εφόσον βλέπανε ότι αυτό δεν 
τους θίγει. ∆εν έθιγε κανέναν άλλο παρά µόνο τον κ. Λιακέα. 

 
Καταρχήν σοβαρό στοιχείο είναι ότι δυστυχώς απ’  ότι είπαν οι µηχανικοί, την 
ένσταση αυτή που ήταν προς διερεύνηση επί εποχής Κουµάντου, το Υπουργείο την 

απέρριψε. ∆ηλαδή έφερε πάλι τα ίδια. Και οι µηχανικοί έχουν ένα βασικό επιχείρηµα  ότι είχε 
απορριφθεί µια φορά και αν τυχόν γινότανε δεκτή θα αλλάζανε περίπου πόσες ιδιοκτησίες 
γύρω – γύρω, δηλαδή θα έπρεπε να είναι τότε το θέµα που λέει ο κύριος. . .  

 
Είναι για πολεοδόµηση πλέον και κατά άλλων ιδιοκτητών. 

 
Μήπως από τους επικεφαλής κάποιος θέλει κάτι; Ο κ. Μπάκας. 

 
Επειδή κοίταξα ένα απόσπασµα της πολεοδοµικής µελέτης που αφορά την 
ιδιοκτησία του κ. Λιακέα, µε την έναρξη της συνεδρίασης µε ενηµέρωσε, 

αναµφίβολα το είπα και εγώ εισφορά σε γη πρέπει να καταβάλει ο καθένας από τους 
ιδιοκτήτες. ∆εν γίνεται αυτό. Ένα. 
∆εύτερον. Μήπως ο κάθετος δρόµος στον πρωτεύοντα δρόµο, εκεί που αναφέρεται ο κύριος. 
Ο δευτερεύον δρόµος εκεί όπου υπάρχει και µία γεώτρηση. 

 
Η γεώτρηση είναι εκτός πολεοδοµικής µελέτης και δεν µπορώ εγώ να εισηγηθώ να 
διευρυνθούν τα όρια της πολεοδοµικής  µελέτης για να µη χαλάσει. . . 

 
Η γεώτρηση είναι εκτός της µελέτης. 
 

. . . και από γνωρίζω, συγνώµη, έχει και ιδιοκτησιακό καθεστώς για γεώτρηση. Έτσι 
δεν είναι; ∆ηλαδή δεν τη χαλάει κάτι. Αυτό είναι το παλιό σχέδιο. 

 
Είναι το παλιό σχέδιο; 
 

Είναι πάνω στο δρόµο η γεώτρηση του κυρίου. Άµα θέλετε να µου αφήσετε λίγο 
χρόνο να το βρω στους χάρτες να σας βοηθήσω. 

 
Ναι, ναι. Να διευκολύνουµε. 
 

 
Αφού βρίσκονται τα συγκεκριµένα σχέδια, συνεχίζεται η διαλογική συζήτηση : 

 
Η γεώτρηση είναι εντός πλάτους του δρόµου. Συγνώµη γιατί δεν θυµόµουνα καλά 
εγώ. Η γεώτρηση του κυρίου είναι παράλληλα ενός υπάρχοντα από δρόµο µπετό 

που τώρα πλέον η µελέτη τον διευρύνει και τον διαπλατύνει οπότε και την καταργεί. 
 
Θέλω να ρωτήσω ποιος σωστός µηχανικός θα κάνει έργο πάνω στο φρεάτιο, στη 
σπηλιά της γεωτρήσεως. Ποιος σωστός µηχανικός θα το κάνει αυτό; 
 
Συγνώµη, αλλά δεν µπορούµε να πούµε και όλα τα τεχνικά θέµατα ούτε είµαστε 
ειδικοί για τα πάντα. Όλα είναι δυνατά. 

 
Ο προβληµατισµός του κ. Μπάκα και οι απόψεις του κ. Λιακέα κατεγράφησαν 
στα πρακτικά. Όλο το σώµα των πρακτικών θα πάει στην Αθήνα και θα γίνει 

επισήµανση. Η κουβέντα που κάνατε και τα επιχειρήµατα δεν πάνε στο βρόντο. Θα πάνε στην 
επιτροπή επάνω, στην Αθήνα. 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΦΑΛΕΑ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΦΑΛΕΑ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΦΑΛΕΑ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΦΑΛΕΑ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΦΑΛΕΑ: 

ΛΙΑΚΕΑΣ: 

ΑΦΑΛΕΑ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Απορώ κε ∆ήµαρχε αφού η πρότασή σας είναι γνωµοδοτική και δεν είναι 
αποφασιστική, γιατί στενοχωρείτε τον κόσµο; Το ξέρετε ότι αυτό έχει πολιτικό 

κόστος; 
 
∆εν πειράζει κε Λιακέα. 
 

∆εν πειράζει; Πειράζει και παραπειράζει. 
 

Ακολουθεί ψηφοφορία κατά την οποία ο κ. Μπάκας Ιωάννης τάσσεται ΚΑΤΑ στην πρόταση της 
υπηρεσίας. 
 
 
• Για περίπτωση Νο 66, ένσταση Μούντανου Σταυρούλα, Μούντανου Ιωάννη, 

Μούντανου Μάριου και Μούντανου Ελευθερία 
 
Ονοµάζοµαι Μούντανος Μάριος και χωρίς να θέλω να σας καθυστερήσω, αν 
έχω το δικαίωµα, κάποιες διευκρινήσεις ως προς το τι δεν έχει γίνει δεκτό. 

 
Η συγκεκριµένη ένσταση αφορά τρία σκέλη. Το ένα η διόρθωση του 
κτηµατολογικού υποβάθρου της πολεοδοµικής µελέτης στην εν λόγω ιδιοκτησία 

που εµείς απαντάµε ότι θα εξετασθεί µε την πράξη εφαρµογής.  
Η β, προτείνεται να γίνει µείωση του πλάτους ανατολικό και νότιο δρόµο από 6 σε 5 και εµείς 
απαντάµε ότι η νότια οδός βρίσκεται στην εκτός περιοχή µελέτη και αυτό φαίνεται από τα 
συνηµµένα. Ο κύριος είναι παρόδιος µε την εκτός περιοχή της έκτασης της µελέτης που ανήκει 
στην ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ και ο δρόµος αυτός δεν µπορεί να µειωθεί από 6 σε 5, δεν ανήκει στο 
χώρο της πολεοδοµικής µελέτης. Είναι εκτός περιοχής γι’ αυτό και είναι δεκτή εν µέρει. ∆ηλαδή 
ζητάµε µείωση ενός πλάτους που δεν ανήκει στην πολεοδοµική µελέτη.  
Και όσον αφορά για τη µετακίνηση της ρυµοτοµικής γραµµής που ζητά στον παραλιακό δρόµο, 
λέµε να εξετασθεί και να γίνει δεκτή. 
 
 
• Για περίπτωση Νο 85, ένσταση Κοστρίβα Σταυρούλας, Κοστρίβα Ιωάννη και 

Κοστρίβα Γεωργίας 
 
(Πληρεξούσιος δικηγόρος των ενιστάµενων):  
Επειδή έχω ενηµερωθεί για την εισήγηση της υπηρεσίας, η 

απόρριψη, το «εν µέρει» δηλαδή, αφορά έναν δρόµο κύριας κυκλοφορίας και πλάτους 10 
µέτρων περίπου που βρίσκεται νότια της ιδιοκτησίας αυτής η οποία προβλέπεται από το σχέδιο 
της πολεοδοµήσεως. Αυτός ο δρόµος έρχεται ανατολικά, κατεβαίνει κάτω στην παραλία, 
διατρέχει περιµετρικά το οικοδοµικό τετράγωνο και ανεβαίνει επίσης πάλι και συναντάει προς 
ανατολάς τον συνεχιζόµενο δρόµο περικυκλώνοντας έτσι δύο οικοδοµικά τετράγωνα. 
Προσέξτε. Έχουµε µία έκταση 30 µέτρων ακριβώς µήκους στην οποία έκταση προβλέπονται 
τρεις δρόµοι. Ο ένας αυτός ο κύριος που σας λέω και µας αφορά άµεσα διότι ουσιαστικά είναι 
µεγάλο κοµµάτι της ιδιοκτησίας που παίρνει, και άλλοι δύο πεζόδροµοι οι οποίοι βρίσκονται 
ακριβώς στις πλευρικές διαστάσεις αυτού του οικοδοµικού τετραγώνου. Από τη µία πλευρά και 
την καθετοποιηµένη συνέχειά της ο µεγάλος και από τις αντίθετες πλευρές οι δύο πεζόδροµοι.  
 
Αντιλαµβάνεστε ότι σε ένα τόσο µικρό µήκος και σε µία τέτοια µικρή έκταση το πρόβληµα είναι 
τεράστιο για την ιδιοκτησία τη δική µας. Και µάλιστα λάβετε υπόψη σας ότι ο δρόµος αυτός ο 
οποίος κινείται σε σηµείο παράλληλα προς τη θάλασσα είναι στην κορφή ενός στεφανιού όπου 
η υψοµετρική διαφορά είναι από 2 έως 5 µέτρα. Εκεί λοιπόν θέλετε τεχνικά, θέλετε πάρα 
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πολλά πράγµατα τα οποία βέβαια Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος στο απώτερο 
υποθέτω µέλλον είναι δυνατόν να γίνουν.  
 
Η πρόταση η δική µας η οποία είχε γίνει και µε την ένσταση είναι ο δρόµος αυτός κατά το 
κοµµάτι της νότιας πλευράς που έχει σε επαφή µε το οικόπεδο, µε την ιδιοκτησία να γίνει ένας 
πεζόδροµος, διαφορετικά ένας δρόµος ήπιας κυκλοφορίας για να µπορέσει ο µεγάλος αυτός 
δρόµος να πάει στην ανατολική πλευρά της ιδιοκτησίας µας.  
Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο, δεν δυσκολεύεται κανείς στην εξυπηρέτηση αυτής της 
ιδιοκτησίας αλλά και της αµέσως νοτιότερες αυτής δηλαδή στο 185 οικοδοµικό τετράγωνο 
αφού όλοι εξυπηρετούνται από έναν δρόµο που έρχεται µεγάλης κυκλοφορίας σε επαφή µε τις 
ιδιοκτησίες τους και βέβαια έχει κάθετες διεξόδους µε πεζοδρόµους. ∆εν βλέπω δηλαδή το 
λόγο να υπάρχει µια τέτοια σηµαντική επιβάρυνση αυτής της ιδιοκτησίας όταν οι ίδιοι σκοποί 
επιτυγχάνονται µε αυτό το ηπιότερο µέτρο που οδηγεί στην ίδια εξυπηρέτηση και τους 
όµορους ιδιοκτήτες. Και θα ήθελα κε Πρόεδρε η άποψη της υπηρεσίας να έχει µία απάντηση σ’  
αυτό, δεν βλάπτεται κανείς, δεν υπάρχει δέσµευση των διπλανών ούτε αλλάζουν τίποτα. 

 
Έγινε κατανοητό. Η υπηρεσία. Κα Αφαλέα; 
 

Η υπηρεσία έχει απαντήσει βέβαια µε την περιγραφή που έχει κάνει. Για µας είναι 
ένας βασικός δρόµος κυκλοφορίας και όπως φαίνεται από την πολεοδοµική µελέτη 

ενώνεται µε το παραλιακό τµήµα ο δρόµος αυτός. ∆εν µπορούµε να πολεοδοµήσουµε 
διαφορετικά, η πολεοδοµική µελέτη τον έχει σαν βασικό άξονα γι’  αυτό και δεν το κάνουµε 
δεκτό. 

 
Σύµφωνοι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση µε την άποψη της υπηρεσίας; Όχι; 
Συνεχίστε. 

 
 
• Για περίπτωση Νο 115, ένσταση Αγγελόπουλου Γεωργίου 

 
Ιδιοκτήτης στο οικόπεδο είναι ο πατέρας µου. Μόνο να ξέρω σε τι 
είναι δεκτή εν µέρει. 

 
Η εν λόγω ένσταση είναι στην κεντρική εισήγηση, αφορά τις κατοικίες που είναι 
παρά των ρεµάτων και οι οποίες λόγω της οριογραµµής των ρεµάτων που είναι 

εγκεκριµένες και της απαιτούµενης κατά νόµο απόστασης των 10 µέτρων της οικοδοµικής 
γραµµής ρυµοτοµούνται, έχουµε προτείνει να εξαιρεθούνε από το πλάτος της πρασιάς ώστε να 
µπορούν µελλοντικά να οικοδοµήσουν και να εξαντλήσουν τους όρους δόµησης. ∆εν είναι 
δεκτή µια συνηµµένη πρόταση της εν λόγω ενστάσεως. Εµείς όµως λέµε απλά να µειωθεί η 
πρασιά και να έρθει το όριό της ποιο έξω. ∆ηλαδή να καταργηθεί µε λίγα λόγια. Να καταργηθεί 
το πλάτος της πρασιάς είναι η εισήγηση. 

 
Το θέµα είναι πάρα πολύ µεγάλο, δυστυχώς γειτνιάζουµε µε ένα ρέµα το 
οποίο στην αρχή είναι 2 µέτρα και λίγο πριν τις ιδιοκτησίες µας είναι 102 

µέτρα. Αυτό το πράγµα δεν έχει ξαναγίνει και επειδή έχω καταθέσει και όλα τα ρέµατα της 
περιοχής πολεοδόµησης και βέβαια δεν ξέρω εάν είναι δικιά σας αρµοδιότητα, δεν είναι, απλά 
θα το αναφέρω, υπάρχει κατάφορη αδικία όσον αφορά σ’ αυτούς που γειτνιάζουν στο 
συγκεκριµένο ρέµα και στη συγκεκριµένη περιοχή. Σαφώς δεν µπορείτε να µου το λύσετε το 
θέµα εσείς, απλά το αναφέρω, να ξέρω το εν µέρει και θα προχωρήσω περαιτέρω πλέον. 

 
Να απαντήσω κάτι. Το εν µέρει είναι ποιο βολικό για εσάς διότι στην δική σας 
πρόταση υπήρχε ρυµοτόµηση, τώρα δεν ρυµοτοµεί τίποτα η δικιά µας. 
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Ωραία, δεν αντιδικώ, σαφώς και καταλαβαίνω γιατί είναι γνωµοδοτικό το 
όργανο και κατανοώ πλήρως.  Απλά αναφέρω ότι έχω νόµιµη οικοδοµική 

άδεια σε νόµιµο τοπογραφικό το οποίο φαίνεται και η πολεοδοµία προφανώς έχει ελέγξει όλων 
να δώσει και υπάρχει δυστυχώς η γειτνίαση µε το ρέµα. Τώρα από κει και πέρα επιφυλάσσοµαι 
τον υπολοίπων, δεν µπορείτε να κάνετε κάτι εσείς. Έτσι κι αλλιώς να αλλάξει δεν γίνεται. 

 
Εµείς συµφωνούµε µε την πρόταση της υπηρεσίας, κατεγράφησαν οι αντιρρήσεις 
και προχωράµε. 

 
 
• Για περίπτωση Νο 138, ένσταση Κουµουνδούρου Νικολάου 

 
Είναι αυτό που ανέφερα στην οµιλία µου, ολόκληρο οικοδοµικό 
τετράγωνο θέλει 500 µέτρα και 500 = 1.000 για να πάει στη θάλασσα και 

η απόσταση είναι 30 µέτρα από το δρόµο που ανοίγεται. Κατοικώ κι εγώ σ’  αυτή την περιοχή, 
µου είπε η κα Αφαλέα ότι έπρεπε να γίνει αυτό στην προηγούµενη φάση. 

 
∆εν απαντώ µόνο αυτό, να απαντήσω κιόλας ότι θίγονται και οι νότιες ιδιοκτησίες. 
∆ηλαδή φτιάχνοντας έναν πεζόδροµο για να περνάει κάποιος που είναι βόρεια, 

περνάει µέσα από κάποιες ιδιοκτησίες οι οποίοι ενηµερώθηκαν από την Β’ ανάρτηση ότι όλα 
βαίνουν καλώς στην ιδιοκτησία τους. Πως θα πάµε να προτείνουµε να πάνε να την κόψουµε 
τώρα εφόσον αυτοί ενηµερώθηκαν διαφορετικά και δεν υποβάλανε ένσταση διότι τους βόλευε 
το συγκεκριµένο σχέδιο; 

 
Αυτό εξυπηρετεί τους πάντες και αυτούς, αναβαθµίζονται. 
 

Αν τους εξυπηρετούσε. . . Αν έρθουν στην υπηρεσία κι εµένα δεν µε έχουν 
ενοχλήσει οι ιδιοκτήτες αυτοί. 

 
Τριάντα (30) µέτρα από τη θάλασσα να θέλεις 500 + 500 = 1.000 για να 
πάει άλλος; 

 
 
• Για περίπτωση Νο 158, ένσταση Μαγγανά Αρετής 

 
Γιατί; 
 

Η κα Μαγγανά ζητά να επανέλθει η πρόταση όπως υπήρχε στην πολεοδοµική 
µελέτη της Α’ ανάρτησης η οποία µετά από εισήγηση του προηγούµενου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου έχει τροποποιηθεί, έχει δεχτεί από το Υπουργείο και είναι αδύνατον να επανέλθει 
πλέον στην αρχική της µορφή. Την κάνουµε εν µέρει, προτείνουµε µια µικρή τακτοποίηση της 
ιδιοκτησίας της διότι ζητάει να τακτοποιηθεί στην ίδια θέση και προτείνουµε τη δηµιουργία 
ενός µικρού πεζόδροµου ώστε να µπορέσει να τακτοποιηθεί. 

 
Θέλετε κάτι να πείτε εσείς εφόσον είπε αυτά; Όχι. 
 

 
• Για περίπτωση Νο 164, ένσταση Λιακέα Παναγιώτη του Κων/νου 

 
Η ένστασή µου και αυτή το 2000 είχε γίνει δεκτή. Τώρα απορρίπτεται. Εκεί έχουµε 
έναν πεζόδροµο. Οι κύριοι αυτοί που γνωµοδότησαν δεν επισκέφτηκαν να κάνουν 
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αυτοψία. Εκεί έχουµε ένα ανάγλυφο, ξεκινάει αρχικά µε µία υψοµετρική διαφορά 7 µέτρων, 
προχωρεί, συναντά τον δρόµο τον αυτοκινητόδροµο, έχουµε µία υψοµετρική διαφορά 3 
µέτρων, προχωράµε στο δεύτερο δαιδαλώδες, άλλα 3 µέτρα. Καταστρέφεται ολόκληρο το 
οικόπεδό µου. Και ρωτάται: Πως τότε εγένετο δεκτή και τώρα απορρίπτεται; Για τους ίδιους 
λόγους; 

 
Η κα Αφαλέα θα σας απαντήσει για το σηµερινό. Τότε το πως έγινε και τι έγινε. . 
. Ορίστε κα Αφαλέα. 

 
Για µας είναι µη αποδεκτή η ένσταση διότι όπως και προηγουµένως είπα, ότι ο 
λόγος ότι κάτι δεν είναι δυνατόν να κατασκευασθεί δεν υφίσταται. ∆ηλαδή για µας 

και από τις φωτογραφίες που είδαµε και από κει πήγαµε, δεν βλέπουµε τεράστια υψοµετρική 
διαφορά ούτε µπορούµε να ανατρέψουµε την πολεοδοµική µελέτη για έναν λόγο που 
ισχυρίζεται κατασκευαστικώς κάποιος που σίγουρα δεν είναι τεχνικός. Γι’  αυτό και γίνεται µη 
αποδεκτή. 

 
Θέλετε κάτι να συµπληρώσετε; 
 

Ήθελα να πω, πως θα γίνει αυτός ο δρόµος στο ανάγλυφο; Με σκαλοπάτια; 
 
Θα βγούνε υψοµετρικές µελέτες κε Λιακέα και θα επιλύσουν τα προβλήµατα. 
 
Όλα αυτά είναι αποτέλεσµα ενός φραστικού επεισοδίου που είχα µε τον κ. Ντόγκα. 
. .(συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Μη συνεχίζετε. Παρακαλώ, τα φραστικά επεισόδιο νοµίζετε ότι έγιναν, υπάρχουν 
και άλλοι δρόµοι. Εδώ είναι ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Συνεχίστε κα Αφαλέα. Εµείς 

συµφωνούµε µε την πρόταση της υπηρεσίας. 
 
Ευτυχώς που είσαστε γνωµοδοτικοί! 
  

 
 
• Για περίπτωση Νο 183, ένσταση Μάµαλη Γρηγορίου και Μάµαλη Ελένης 

 
Πείτε µου γιατί γίνεται εν µέρει δεκτή; 
 

Προτείνεται µείωση του νότιου δρόµου που για µας είναι και κεντρικός, σε 8 µέτρα 
από τα 12 που είναι και εµείς προτείνουµε να γίνει 10 και όχι 8 διότι θεωρούµε  

τεχνικά ένας δρόµος 8 µέτρων είναι πάρα πολύ µικρός διότι είναι και βασικός και περιµετρικός 
της µελέτης. 

 
Κα Μάµαλη έχετε το λόγο. 
 

Κε Πρόεδρε έχουµε ένα οικόπεδο στα όρια της Μικράς Μαντίνειας και Αβίας, 
ακριβώς είναι ο δρόµος που είναι στο δρόµο του ελαιουργείου. Εκεί είναι το 

οικόπεδο το οποίο ρυµοτοµείται υπερβολικά από την µελέτη αυτή διότι βόρεια του οικοπέδου 
χαράσσεται ένας δρόµος – πεζόδροµος πλάτους 6 µέτρων όπως όλοι οι πεζόδροµοι και νότια 
αυτός ο δρόµος που λέει η κα Αφαλέα ο οποίος καταλήγει σε πεζόδροµο, στη θάλασσα, στον 
παραλιακό δρόµο ο οποίος θα γίνει πεζόδροµος. Από την µελέτη προβλέπεται να γίνει 
πεζόδροµος. Και βλάπτεται υπερβολικά η ιδιοκτησία µας διότι από βάθος που είχε 28 µέτρων 
ρυµοτοµείται, λαµβάνονται από τη µελέτη 7 και 12 ο νότιος δρόµος, 19 µέτρα και µας µένουν 
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8 µέτρα οικόπεδο. Φοβάµαι µήπως δεν είναι και άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ο δε δρόµος αυτός, η 
άποψή µου είναι ότι δεν θα είναι τελικά κύριος δρόµος διότι πως ένας δρόµος κύριος και µε 
τέτοιο εύρος καταλήγει σε πεζόδροµο. ∆εν αιτιολογεί δηλαδή το πλάτος του να καταλήγει σε 
πεζόδροµο. Εκτός αυτού από τη Νοµαρχία έχει ανατεθεί µελέτη σε µελετητή παράκαµψη στον 
οικισµό ώστε να αποσυµφωρηθεί ο παραλιακός δρόµος και πριν από το οικόπεδό µας γίνεται 
µία παράκαµψη απέναντι στην Αβία, στην κοινότητα της Αβίας οπότε δεν θα είναι κύριος πλέον 
δρόµος αυτός. Έχω επισυνάψει αυτή τη µελέτη κα πιστεύω η κα Αφαλέα να την είδε. 

 
Πρέπει να ξέρετε ότι ο περιµετρικός και ο δρόµος που θέλει να µειωθεί η κα 
Μάµαλη συνορεύει και µε ρέµα. Ο µελετητής έχει λάβει υπόψη του τα 10 µέτρα και 

έχει τραβήξει την οικοδοµική γραµµή των προτεινόµενων οικοδοµικών τετραγώνων. Παρόλα 
αυτά εµείς προτείνουµε να γίνει η µείωση παρόλο που δεν είναι νοµοθετικά και τόσο ευσταθή. 
∆εν γίνεται να µειωθεί παρακάτω, συνορεύει ο δρόµος µε ρέµα το οποίο είναι οριοθετηµένο και 
παραλλήλως έχει διαπλατυνθεί ένας δρόµος και έχει κατασκευασθεί, προταθεί, ένας δρόµος. 
∆εν είναι θέµα µόνο βασικού δικτύου, είναι θέµα και ότι συνορεύει µε εγκεκριµένες 
οριογραµµές ρεµάτων και στα οικοδοµικά τετράγωνα έχουν τηρηθεί οι αποστάσεις που 
προβλέπονται από τα ρέµατα. 

 
Κε Πρόεδρε να πω κάτι για το ρέµα. Το ρέµα αυτό είναι γεγονός ότι υπήρχε από 
πάρα πολλά χρόνια πριν. Αλλά προ 20ετίας οι πρώτοι κοινοτάρχες της περιοχής, 

της Αβίας δηλαδή και της Μικρής Μαντίνειας εµπάζωσαν κακώς αυτό το ρέµα. Ήδη δηλαδή 
σήµερα αυτό το ρέµα είναι δρόµος πλάτους 7 µέτρων που οδηγεί προς το ελαιουργείο. 
Παράλληλα σ’  αυτό τον ήδη υφιστάµενο δρόµο πρώην ρέµα γίνεται και ο άλλος δρόµος των 
11,50 µέτρων ο οποίος πλήττει καθ’  ολοκληρίαν την ιδιοκτησία µου, συν 6 µέτρα ο 
πεζόδροµος, µου µένει µια λωρίδα εδάφους που δεν ξέρω καν εάν είναι άρτιο οικόπεδο τελικά. 
Γι’  αυτό η άποψή µου είναι ότι πρέπει να µειωθεί έτ η περαιτέρω αυτός και ενόψει της µελέτης 
που γίνεται της παρακάµψεως του οικισµού. 

 
Ωραία, εµείς συµφωνούµε µε την πρόταση της υπηρεσίας, καταγράφηκαν στα 
πρακτικά οι αντιρρήσεις σας, θα πάνε προς το Υπουργείο και θα τα δούνε. 

 
Όπως σας έχει πει και η κα Αφαλέα, γίνεται µία προσπάθεια από την υπηρεσία 
παρόλο που ισορροπεί σε κάποιες γραµµές που λογικά δεν θα είναι αποδεκτές από 

το Υπουργείο, παρόλα αυτά προσπαθούν να βρουν µια καλλίτερη λύση που είναι ποιο εφικτή η 
µείωση 2 µέτρων παρά 4 µέτρων. Γιατί στις γραµµές που ανέφερε η κα Αφαλέα θα είναι ακόµα 
και δύσκολο τα 10 µέτρα να καταφέρουµε. Ας µείνουµε όµως στην πρόταση της υπηρεσίας 
που είναι ποιο εφικτό. 

 
Κε Σπίνο εν τοις πράγµασι όµως υπήρχε ένας δρόµος 7 συν 12, 19 µέτρα δρόµος. 
Εν τοις πράγµασι. 

 
Θέλω να ευχαριστήσω τους µηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας για την 
εµπεριστατωµένη διαφώτιση που µας έκαναν εδώ και τη δουλειά που είχαν 

κάνει. 
 
Κε Ντόγκα θερµές ευχαριστίες απ’ όλους µας, κάνατε ουσιαστική δουλειά και 
αντικειµενική δουλειά γιατί και δικούς µου τοπικούς συµβούλους από ότι είδα 

τους φερθήκατε αντικειµενικά και σωστά. 
 
 
 

ΑΦΑΛΕΑ: 

ΜΑΜΑΛΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΑΜΑΛΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών σύµφωνα µε τα οποία   ο µ ό φ ω ν α   αποδέχεται 
το Σώµα την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από την περίπτωση «Νο 53, 
ένσταση Λιακέα Παναγιώτη του Κων/νου» στην οποία ο κ. Μπάκας Ιωάννης τάσσεται ΚΑΤΑ 
της πρότασης,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Υιοθετεί την πρόταση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας  
περί ενστάσεων και γνωµοδότησης επί της Β` Φάσης (2η ανάρτηση) της 
πολεοδοµικής µελέτης Μικρής Μαντίνειας, έτσι όπως εκφράζεται στην  µε αριθµ. 
πρωτ. ∆ήµου 11341/14-5-2009 εισηγητική πρόταση της ∆ιεύθυνσης η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

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 Μ. 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Κουµουνδούρος Νικόλαος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος   

 3. Γουρδέας Ανδρέας   

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος    

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος    

 11. Λαγανάκος Γεώργιος   

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος   

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος   

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   
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 19. Πολίτης ∆ηµήτριος   

 20. Ράλλης Γεώργιος   

 21. Σπίνος Γεώργιος   

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 5 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


