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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  363/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Αυγούστου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 20η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 13-8-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 364 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 365 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 353 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 3) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ηµιουργία χώρου στο Ο.Τ. 1554 στην υπό έγκριση Πολεοδοµική Μελέτη της 
περιοχής ¨ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ¨ του ∆ήµου Καλαµάτας για την ανέγερση Ιερού Ναού της 

Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας . 
 
Η  µε  αριθµ. πρωτ. 19697/17-8-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «∆ηµιουργία χώρου στο Ο.Τ. 1554 στην υπό έγκριση Πολεοδοµική Μελέτη της 
περιοχής ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ του ∆ήµου Καλαµάτας για την ανέγερση Ιερού Ναού». 
ΣΧΕΤ.: Υπ’ Αρθµ. 424/09-01-07-2009 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας 
 
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας ζητά τον χαρακτηρισµό ικανού 
χώρου στο υπό ένταξη σχέδιο της περιοχής «Κηπούπολης» για την ανέγερση Ιερού Ναού που 
θα χρησιµοποιηθεί ως ενοριακός Ναός και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εν λόγου περιοχής. 
∆εδοµένου ότι 

1. Ο εκτιµώµενος µελλοντικός πληθυσµός της περιοχής σύµφωνα µε την Β’ Φάση (τελική 
πρόταση) της υπό έγκρισης Πολεοδοµικής Μελέτης είναι 1200 κάτοικοι. 

2. Το σύνολο των προτεινόµενων κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων της υπό 
πολεοδοµική περιοχής είναι 31,5 στρέµµατα ήτοι το 35,51 % του συνόλου του υπό 
ένταξη χώρου. 

3. ∆εν υφίσταται στην περιοχή Ναός που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων 
 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 
 
Την αλλαγή του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 1554 της υπό έγκριση 
πολεοδοµικής µελέτης της κηπούπολης σε (Κ.Χ.) χώρο πλατείας και προσδιορισµό 
προγράµµατος ανέγερσης ιερού Ναού, εµβαδού 500 µ2, όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο 
διάγραµµα. 
 
Η προτεινόµενο θέση για την ανέγερση του Ιερού Ναού στο Ο.Τ. 1554 θα εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες της εκκλησίας, των κατοίκων της Κηπούπολης και της ευρύτερης σε αυτή περιοχή. 
 

Ο ∆/ντής Τ.Υ. ∆ήµου 
α.α. 

Ντόγκας ∆ηµήτριος 
Πολ. Μηχ. 

 
 
Εγώ το ιστορικό µέρος θέλω να πω. Επειδή και φορτισµένος συναισθηµατικά 
είµαι γιατί σε εκείνες τις αλάνες έχω αναστηθεί και εκεί έχω ζήσει και έχω 

µεγαλώσει. Όταν σε ηλικία 6 ετών πήγα στην εκκλησία των Παµµεγίστων Ταξιαρχών, υπήρχε 
στο νότιο τµήµα ακριβώς, εκεί που είναι η πλατεία σήµερα, ο παλιός ναός, ένας µικρός ναΐσκος 
και εκεί υπήρχαν τα χώµατα σε όγκο γιατί είχαν φτιάξει το νέο ναό. Εγώ λοιπόν σε ηλικία 
περίπου 6 ετών άκουσα από τις εφηµερίδες της εποχής εκείνης τους αοιδίµους αυτή τη στιγµή 
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και ∆ηµήτρη Παπαδόπουλο ότι ο αοίδιµος Μητροπολίτης 
Μεσσηνίας Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης όταν εγκαινίασε τον ναό, ήταν τόσο µεγάλος για την 
εποχή του που είπε «∆εν θα υπάρξει ποτέ πρόβληµα ναού». Η ενορία είχε πάρα πολύ µεγάλη 
περιοχή, τα όρια της ενορίας τελείωναν ακριβώς στην κοίτη του Νέδοντα, εκεί που είναι 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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σήµερα η Αγία Αικατερίνη. Ήταν ένας τόπος όπως ξέρετε όλοι οι παλιοί καλαµατιανοί, 
περιβόλια και πολύ αραιοκατοικηµένος. Αυτό συνέβαινε και στον Μπαριάµαγα. Θυµάµαι δε την 
Πρωτάγιαση χαρακτηριστικά ότι πήγαινε την άλλη µέρα στα περιβόλια ο παπάς να αγιάσει τα 
σπίτια.  

Όµως αυτό που είχε πει ο τότε Μητροπολίτης δεν στάθηκε ικανό να ανατρέψει τη δυναµική 
εξέλιξη της ζωής γιατί τίποτα δεν µένει στατικό, όλα αναπτύσσονται δυναµικά και 
ιµπεριαλιστικά σήµερα.  

 
Ποιος είναι ιµπεριαλιστής; 

 
Ιµπεριαλιστής είναι αυτός που δεν έχει συνείδηση πότε και που πρέπει να 
σταµατήσει. Έτσι λοιπόν και τεχνικώς η ανάπτυξη έχει ιµπεριαλισµό, δεν έχει 

συνείδηση να σταµατήσει.  
Συνεπώς λοιπόν η ανάπτυξη ήταν ιµπεριαλιστική και χρειάστηκε να γίνει δεύτερος ναός για τις 
λατρευτικές ανάγκες της περιοχής του Νησακίου το οποίο από περιβόλια που ήταν 
µετατράπηκε σε µία τσιµεντούπολη και έγινε η Αγία Βαρβάρα.  

Σήµερα λοιπόν η περιοχή του Μπαριάµαγα και κατ’  επέκταση η Κηπούπολη που ήταν όλο 
περιβόλια έχει ήδη πολυκατοικίες, έχει µαζευτεί πάρα πολύς κόσµος, υπάρχει πρόβληµα 
λατρευτικού χώρου και λόγω αποστάσεως αλλά και λόγω εκτέλεσης µυστηρίων και πιστεύω ότι 
είναι ανάγκη στην περιοχή αυτή να γίνει ένας λατρευτικός χώρος, ένας ναός. Το όνοµα κτλ 
είναι αρµοδιότητα του Μητροπολίτη. Το χώρο θα σας τον αναπτύξει ο συνάδελφος ο Γιώργος 
ο Σπίνος. Ευχαριστώ. 

 
Πραγµατικά σε συζητήσεις και συναντήσεις που είχε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας 
µαζί µε τον ∆ήµαρχο, είχε ζητηθεί κατά πόσο είναι δυνατόν η εξεύρεση χώρου για 

τη συγκεκριµένη περιοχή που όπως πολύ έτσι αναλυτικά εξήγησε ο Πρόεδρος ότι υπάρχει 
πληθώρα κόσµου, πολύς κόσµος και πιστών και η ενορία των Ταξιαρχών ήδη είναι µια πάρα 
πολύ µεγάλη ενορία σχετικά που δεν µπορούν να χωρέσουν όλοι αυτοί οι πιστοί σε αυτόν τον 
συγκεκριµένο ποια ναό και γενικότερα είναι µια περιοχή που αναπτύσσεται. 

Στις κουβέντες που κάναµε µε το αρµόδιο τµήµα, το σχέδιο πόλης, και εκεί που µπορούσαµε 
άµεσα να εξυπηρετήσουµε αυτό το αίτηµα που κι εµείς βλέπαµε ότι ήταν σωστό γιατί 
αναπτύσσεται σε εκείνη την περιοχή η πόλη µας, είναι στην πολεοδοµική µελέτη της 
Κηπούπολης που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν και εγώ προσωπικά έχω µιλήσει και µε το 
Υπουργείο γιατί πρέπει να τονίσουµε αυτό και πρέπει να το επισηµάνουµε, ότι δεν τίθεται θέµα 
προβλήµατος στην εξέλιξη της πολεοδοµικής µελέτης ήδη που είναι αυτή τη στιγµή σε 
διαδικασία προς κύρωση, µίλησα και µε το Υπουργείο µε το αρµόδιο τµήµα αλλά και µε τον 
µελετητή τον κ. Ντοκόπουλο αυτός που κάνει την πολεοδοµική µελέτη και πραγµατικά 
µπορούµε ως ∆ήµος να ορίσουµε έναν χώρο που να µπορεί εκεί να ανεγερθεί ιερός ναός, να 
ορίσουµε χώρο, προσέξτε, δηµοτικός ο χώρος, του ∆ήµου Καλαµάτας είναι, που µπορούµε να 
τον ορίσουµε τώρα έτσι ώστε όταν θα έρθει µετά και ολοκληρωθεί και κυρωθεί η πολεοδοµική 
µελέτη για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πως αυτός ο χώρος θα µπορέσει να ανεγερθεί. Αυτή 
τη στιγµή η απόφαση που έρχεται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ένας χώρος δηµοτικός, 
ένας κοινόχρηστος χώρος γιατί και το Υπουργείο µας είπε και ο µελετητής ότι µέσα από ένα 
κοινόχρηστο χώρο ή κοινωφελή µπορούµε να ορίσουµε έναν χώρο που να χωροθετηθεί η 
ανέγερση του ιερού ναού. Αυτή τη στιγµή ξανατονίζω και πάλι, ότι µιλάµε για έναν δηµοτικό 
χώρο που απλώς χωροθετείται. 

Αυτά τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση. 
 
Ο κ. Αλευράς. 
 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 
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Ναι, κε Σπίνο, ήθελα να ρωτήσω το εξής: Η αναγκαιότητα αυτή της ανέγερσης 
ενός ναού να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των συµπολιτών µας προέκυψε 

φαντάζοµαι, έτσι αντιλήφτηκα, από τον πληθυσµό που διαβιεί εκεί. Έτσι δεν είναι; Και από 
συνακόλουθο αίτηµα της Ιεράς Μητρόπολης του Νοµού. Έτσι δεν είναι; 

 
Ναι. 

 
Ο κ. Νταγιόπουλος. 
 
Κε Σπίνο αυτός ο χώρος τον οποίο προτείνουµε εµείς να γίνει ναός είναι 
κοινόχρηστος χώρος. Συνταγµατικά απαγορεύεται και που αποφάσισε το 

Συµβούλιο της Επικρατείας, ότι απαγορεύεται να καταργούνται και να γίνονται οικοδοµές σε 
κοινόχρηστους χώρους. Είναι αυτό σωστό ή εγώ έχω λάθος; ∆ηλαδή ένας χώρος που είναι 
χώρος για πράσινο, για κοινόχρηστος χώρος, πρέπει να αντικατασταθεί κάπου αλλού για να 
µπορέσουµε αυτόν να τον. . . Σωστό είναι ως εδώ;  

 
Ναι. 

 
Έχουµε φροντίσει λοιπόν εµείς αυτή την αντικατάσταση να την κάνουµε; 
 

Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή η απόφαση τώρα που παίρνουµε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θα ξαναπεράσει από τη διαδικασία, της ανάρτησης και των ενστάσεων. 

∆εν είναι ότι ορίζουµε τώρα και τελείωσε. Άρα θα ακολουθήσει όλες τις νόµιµες διαδικασίες. 
Καταρχήν ψηφίσουµε. ∆εν είναι ότι αυτή τη στιγµή το ορίζουµε κιόλας. Θα πάει στη Νοµαρχία, 
θα αναρτηθεί µεµονωµένα, θα προσκληθούν οι εκεί ιδιοκτήτες. Αυτό που µπορώ να σας 
διαβεβαιώσω εγώ προσωπικά, γι’  αυτό και το τόνισα, είναι ότι η διαβεβαίωση του Υπουργείου 
γιατί δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε πρόβληµα στην πολεοδοµική µελέτη, η διαβεβαίωση της 
προϊσταµένης του αρµοδίου τµήµατος της κας Κουδούνη είναι ότι µπορεί η πολεοδοµική 
µελέτη σε κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο και καλλίτερα σε κοινόχρηστο για να µην έχει 
πρόβληµα από το κεντρικό ΣΧΟΠ, να ορίζεται χώρος δηµοτικός, προσέξτε το αυτό που λέω, 
που χωροθετείται ότι εκεί µπορεί να ανεγερθεί ιερός ναός. Αυτό παίρνουµε απόφαση τώρα. 
∆εν µεταβιβάζουµε, δεν δίνουµε κάτι στη Μητρόπολη αυτή τη στιγµή, εντάξει; Το τονίζουµε 
αυτό. Ορίζουµε ένα χώρο δηλαδή όπως ορίζουµε τα σχολεία, τα σχολεία που είναι δηµοτικά 
και µετά τα δίδουµε στον ΟΣΚ ας πούµε κάτω από κάποιες διαδικασίες. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ήταν πολύ σωστή ερώτηση, και τώρα κατάλαβα, τη δεύτερη φορά. Λοιπόν 
ακούστε. Αυτή τη στιγµή δεν είναι ορισµένος ο κοινόχρηστος χώρος, δεν έχει ακόµα 

κυρωθεί η πολεοδοµική µελέτη άρα ο κοινόχρηστος χώρος ακόµα είναι εκεί. Ο λόγος που µας 
επέτρεψε η κα Κουδούνη και καλά κάνατε και έτσι το θυµήθηκα κι εγώ, µας επέτρεψε σε 
κοινόχρηστο χώρο να µπορέσουµε να ορίσουµε τον ιερό ναό είναι γιατί το ποσοστό των 
κοινοχρήστων χώρων που είχε ορίσει ο µελετητής είναι πάνω από τη σταθερή το 32%, άρα 
από κει µπορεί να αφαιρεθεί χώρος στο κοινόχρηστο χώρο. Άρα και να φτάσουµε στο 
ποσοστό, δηλαδή του να µην έχει πρόβληµα στο ΣΧΟΠ της σταθεράς γιατί ήταν παραπάνω το 
ποσοστό του κοινόχρηστου χώρου. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ναι, ναι, σωστό. Με βοηθήσατε και εµένα για να σας πω ακριβώς την . . . 
 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Ο κ. Μπάκας. 
 

Ερώτησε ο κ. Νταγιόπουλος νωρίτερα, καταργούµε έναν αθλητικό χώρο εκεί 
που δραστηριοποιούνται 2.500 άτοµα και στη θέση του θέλουµε να 

χαρακτηρισθεί ο χώρος αυτός ως οποιοδήποτε οίκηµα. Έχετε βρει άλλο χώρο εκεί κοντά; 
Όχι «θα το βρούµε», έχετε βρει; Μας προτείνετε λοιπόν να ψηφίσουµε αυτό, αλλά στη θέση 
του θα καταργήσουµε έναν αθλητικό χώρο που τώρα καλύπτει τις ανάγκες 2.500 κατοίκων και 
σε πλήρη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής θα έχει πολλαπλάσιους κατοίκους. Υπάρχει άλλος 
χώρος; Αν δεν υπάρχει, αποσύρετέ το, δείτε το, φέρτε το εδώ πέρα και πείτε µας τι θέλετε. 

 
Να ξαναπώ πάλι. Είναι λιγάκι πολεοδοµικό το θέµα και θα προσπαθήσω να είµαι. . . 
Κε Μπάκα ο λόγος που το Υπουργείο µας επιτρέπει σε κοινόχρηστο ή κοινωφελή 

χώρο να µπορέσουµε να ορίσουµε τώρα ιερό ναό, την ανέγερση ιερού ναού είναι για το λόγο 
ότι ήδη το ποσοστό των κοινοχρήστων χώρων στη συγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη είναι 
παραπάνω από τη σταθερά που δίνει το Υπουργείο. Άρα, εγώ το δηλώνω εδώ ξεκάθαρα, ότι 
δεν δίνουµε άλλο χώρο κοινόχρηστο κάπου αλλού, δεν δεσµεύουµε κάποια άλλη ιδιοκτησία 
κάποιου άλλου που ήταν οικόπεδο και το δεσµεύουµε σαν κοινόχρηστο χώρο, από το ήδη, η 
υπάρχουσα πρόταση του µελετητή σε κοινόχρηστο και κοινωφελή χώρο από κει µέχρι την. . .  

 
Περισσεύει. 

 
Περισσεύσει παραπάνω από την σταθερά.  

 
Υπάρχει µεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται. 
 

Ε, δεν τόχω µαζί το σχέδιο. Μα δεν είναι και πάλι, κε Μπάκα και πάλι να σας δείξω, 
δεν ορίζεται, είναι ένα οικοδοµικό τετράγωνο που έχει ορισθεί ως κοινόχρηστος 

χώρος. Εκεί δεν ορίζεται, αυτό το οικόπεδο που θα ανεγερθεί ο χώρος, που θα παρθούν τα 
τετραγωνικά θα πάει µε την πράξη εφαρµογής, δεν ορίζεται τώρα, τώρα απλώς σηµειώνεται, 
τώρα χωροθετείται, είναι η εξέλιξη της πολεοδοµικής µελέτης. Στην πράξη εφαρµογής θα 
ορισθεί το οικόπεδο ποια µέσα από τον κοινόχρηστο χώρο που τα 400 – 600 µέτρα, θα πάνε 
για την ανέγερση εκκλησίας. 

Πάντως για να ησυχάσω και να ηρεµίσω λίγο τους συναδέλφους, σας λέω και πάλι ότι αυτό θα 
ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία, θα έρθουν εδώ και πάλι σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου οι ενστάσεις, θα γίνει ανάρτηση. Εντάξει; Να ξανάρθουµε πάλι εδώ. 

 
Πρέπει να µου υποδείξει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ότι ναι µεν καταργούµε 
τον αθλητικό χώρο αλλά δηµιουργούµε σε ένα άλλο σηµείο αθλητικούς 

χώρους. Αυτό δεν το έχω δει γι’ αυτό ψηφίζω ΛΕΥΚΟ. 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά 
πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Προτείνει την αλλαγή του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 1554 της υπό 
έγκριση πολεοδοµικής µελέτης της Κηπούπολης σε (Κ.Χ.) χώρο πλατείας και 
προσδιορισµό περιγράµµατος ανέγερσης Ιερού Ναού, εµβαδού 500 τ.µ. όπως αυτό 
φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Η προτεινόµενη θέση για την ανέγερση του Ιερού Ναού στο Ο.Τ. 1554 θα 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκκλησίας, των κατοίκων της Κηπούπολης και της 
ευρύτερης σε αυτή περιοχή. 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 27 Αυγούστου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
                                                      


