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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  378/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 03η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 21η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-8-2009 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
379 απόφαση), 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’  
αριθµ. 379 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 379 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) 
Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 377 απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος 22) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 376 απόφαση) και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 376 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης και 4)  Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) 
Περρωτής Παναγιώτης, 5) Σπανός Αντώνιος, 6) Χειλάς Ευάγγελος και 7) Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Κούτρος Χρήστος.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εκτίµηση του ισάξιου ανταλασσοµένων ακινήτων σύµφωνα µε την µελέτη της 
πράξης εφαρµογής της περιοχής «∆υτικά της Αρτέµιδος». 

 
Το µε αριθµ. πρωτ. 19851/19-8-09 σχετικό εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που ήταν στο 
φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
«Θέµα: Εκτίµηση του ισάξιου ανταλλασσοµένων ακινήτων σύµφωνα µε την µελέτη της πράξης 

εφαρµογής της περιοχής «∆υτικά της Αρτέµιδος». 
ΣΧΕΤ.: 
 
 
Σύµφωνα µε την µελέτη της πράξης εφαρµογής της περιοχής ∆υτικά της οδού Αρτέµιδος που 
βρίσκεται στο στάδιο της κύρωσης και προκειµένου να εφαρµοστεί η πολεοδοµική µελέτη 
προβλέπεται η ανταλλαγή – µεταφορά ακινήτων από την σηµερινή τους θέση σε άλλη όπως 
φαίνεται παρακάτω. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν 1337/83 θα πρέπει να 
ανταλλασσόµενα – µεταφερόµενα ακίνητα να είναι ίσης αξίας. 
 
Τα ακίνητα που ανταλλάσσονται – µεταφέρονται είναι τα παρακάτω: 

1. το ακίνητο ιδιοκτησίας ∆ΕΗ που βρίσκεται δυτικά του ∆ηµοτικού θεάτρου στο Ο.Τ. 551Α 
επιφανείας Ε=1.371,01 τ.µ. το οποίο περιέρχεται στην χρήση του ∆ήµου Καλαµάτας για 
χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανταλλάσσεται µε το ακίνητο που βρίσκεται στο 
πρόσωπο της οδού Αρτέµιδος (σηµερινή θέση εγκαταστάσεων ∆ΕΗ) στο Ο.Τ 1516 µε 
επιφάνεια Ε=6.479,50 τ.µ. στο ακίνητο που σήµερα ανήκει στο κληροδότηµα «ΛΕΛΑΣ 
ΜΑΝΩΛΕΑ» και που µε παλιότερη συµφωνία έχει εγκατασταθεί η ∆ΕΗ. 

2. Το ακίνητο ιδιοκτησίας κληροδοτήµατος «ΛΕΛΑΣ ΜΑΝΩΛΕΑ» συνολικής αρχικής 
επιφανείας Ε=6.708,11 τ.µ. (που µετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη αποµένει 
3.729,06 τ.µ.) µεταφέρεται στα παρακάτω ακίνητα: 

α) Στο µε αρ. Ν03 ακίνητο στο Ο.Τ. 1501 επιφανείας Ε=1475.00 τ.µ 

β) Στο µε αρ. Ν01 ακίνητο στο Ο.Τ. 1509 επιφανείας Ε=2.254,06 τ.µ 

γ) Στο µε αρ. Ν01 ακίνητο στο Ο.Τ 1516 επιφανείας Ε=737,44 τ.µ 

συνολικής επιφανείας                                              Ε=4.466,50 τ.µ 
 
Έχοντας υπόψη 

1. την παλαιότερη συµφωνία (έτους 1986) της τότε ∆ηµοτικής αρχής µε τη µεταφορά της 
∆ΕΗ στην σηµερινή θέση στην οδό Αρτέµιδος, και την παραχώρηση του ακινήτου της 
δυτικά του θεάτρου στο ∆ήµο  

2. την ανάγκη υλοποίησης του σχεδίου πόλης σύµφωνα µε τις επιταγές της πολεοδοµικής 
µελέτης και την ολοκλήρωση της πράξης εφαρµογής 

3. τις αντικειµενικές αξίες των ανταλλασσοµένων ακινήτων 

4. τη δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσης  και 

5. τις πραγµατικές αξίες της αγοράς 
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προτείνουµε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει ότι τα παραπάνω ανταλλασσόµενα 
ακίνητα είναι ισάξια µεταξύ των. 

 
 

Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ. 
& Εφαρµογών 

Ο ∆/ντής Τ.Υ  
α.α. 

Αλεβιζάκης Ιωάννης ∆ηµ. Ντόγκας» 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 

 
Αφορά την δωρήτρια για την πράξη εφαρµογής επιτέλους να ολοκληρωθεί η 
κύρωση της πράξης εφαρµογής δυτικά της Αρτέµιδος, είναι αυτή η απόφαση που 

είχαµε πάρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα εξηγήσω τι ακριβώς περιέχει, έτσι ώστε την 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να την προχωρήσουµε στην πολεοδοµία, αξίζει να σας 
ενηµερώσω, να ενσωµατωθεί στην πράξη εφαρµογής έτσι ώστε επιτέλους µετά από πολλά 
χρόνια να κυρωθεί η πράξη αυτή δυτικά της Αρτέµιδος και να µπορούν τα οικόπεδα εκεί να 
γίνουν οικοδοµήσιµα. 
 
Τώρα τι ακριβώς είναι αυτό που θα ενσωµατωθεί στην απόφαση. Θυµόσαστε την υπόθεση µε 
την ένσταση που είχε γίνει από το ίδρυµα της ΛΕΛΑΣ ΜΑΝΩΛΕΑ ότι δεν ήταν έτσι όσον αφορά 
τα οικόπεδα αυτά που ερχόντουσαν στη δικαιοδοσία τους κατά την πράξη εφαρµογής και 
είχαµε ενηµερώσει και το Σώµα και τελικά η απόφαση που έρχεται προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και ενσωµατώνει και όσον αφορά το κτήριο της ∆ΕΗ που υπάρχει πίσω από το 
∆ηµοτικό Θέατρο που είχε συµφωνηθεί µε τη ∆ΕΗ νοµίζω επί δηµαρχοντίας του Σταύρου του 
Μπένου, έρχεται ποια ολοκληρωµένη αυτή η πρόταση µε κύρωση σήµερα από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο έτσι ώστε της ∆ΕΗ το ακίνητο, το κτήριο που υπάρχει πίσω από το ∆ηµοτικό 
Θέατρο. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι. Απλώς έχει ορισθεί από το γενικό πολεοδοµικό και αξίζει να το πω κι αυτό µετά 
την παρατήρηση του κ. Κοσµόπουλου, ως κτήριο πολιτιστικών χρήσεων. 

Αποκλειστικά αυτός ο χώρος µε αυτή τη χρήση µόνο. Μόνο για χώρο, για χρήση πολιτιστικής.  
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι. Πάντως δεν έρχεται σήµερα µια τέτοια τροποποίηση, παραµένει για πολιτιστική 
χρήση. Γι’  αυτό το λόγο και ο ∆ήµος παίρνει αυτό το συγκεκριµένο κτήριο. Το 

συγκεκριµένο αυτό κτήριο ποια έρχεται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Της ∆ΕΗ λες. 
 

Της ∆ΕΗ. Το κτήριο αυτό έρχεται µε τον περιβάλλοντα χώρο στην ιδιοκτησία ποια 
του ∆ήµου Καλαµάτας, ο ∆ήµος Καλαµάτας αυτό που είχε γίνει µε τη µεταφορά του 

λυοµένου της ∆ΕΗ µπροστά στην Αρτέµιδος ποια µένει η ∆ΕΗ εκεί στο συγκεκριµένο οικόπεδο 
όπως περιγράφεται από την πράξη εφαρµογής και ποια η ένσταση που είχε γίνει όσον αφορά 
του ιδρύµατος ΛΕΛΑ ΜΑΝΩΛΕΑ, ισχύει αυτό που είχε γίνει στις πρώτες αναρτήσεις της πράξεις 
εφαρµογής συν επιπλέον ένα οικόπεδο 737 τ.µ. µε πρόσωπο µπροστά στην Αρτέµιδος έτσι 
ώστε ποια και το ίδρυµα ΛΕΛΑ ΜΑΝΩΛΕΑ έχει συµφωνήσει µε αυτή την πρόταση που υπάρχει 
και έρχεται προς ψήφιση αυτό.  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Τώρα αξίζει να σας πω, αν έχετε διαβάσει την εισήγηση, ότι η εισφορά της ΛΕΛΑ ΜΑΝΩΛΕΑ 
είναι 3.729 όπως βγαίνει από την πράξη εφαρµογής, τα οικόπεδα που παίρνει 4.400. Αυτό που 
αποµένει είναι 3.700, αυτό που παίρνει είναι 4.400 και εξηγεί η εισήγηση για ποιο λόγο 
συµφωνούµε µε βάση τις αντικειµενικές αξίες, τη δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσης και 
την πραγµατική αξία της αγοράς. 

 
Ίσως ο Γιώργος να έµεινε κατάπληκτος που στηρίζουµε την εισήγησή του, αυτό 
συµβαίνει σπανίως. Αλλά ήθελα κε Πρόεδρε να πω το εξής. Προφανώς λέµε ναι. 

Λέµε κάτι για µετασυγγενέστερη απασχόληση και λειτουργία. Αυτό εκεί το τετράγωνο 
ολόκληρο που είναι τώρα η κεντρική σκηνή και που ήταν παλιά τα κτήρια της ηλεκτρικής 
εταιρίας, έτσι λέγονταν πριν τη ∆ΕΗ, καλό θα είναι αφού περιέλθετε στο ∆ήµο να είναι στη 
λογική µας να µην κατακλειστεί από το σύστηµα τσιµέντου και έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει 
µία µελέτη του 1991 στο ∆ήµο Καλαµάτας, µία πληρωµένη µελέτη και που σκέπτεται και 
προσανατολίζεται ότι όλο αυτό το κτήριο να γίνει και να κριθεί διατηρητέο. Εσείς είπατε κάτι 
για πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων κλπ. Εν πάση περιπτώσει να προφυλάξουµε αυτό το 
οικοδοµικό τετράγωνο από την ανέγερση πολυκατοικιών, αυτό λέω δηλαδή εγώ, µιας και 
υπάρχουν τα υπολείµµατα. . . 

 
Υιοθετώ πλήρως την πρόταση την οποία κάνετε. Πνιγήκαµε από το µπετόν, ζήτω 
το πράσινο. 

 
Ο ∆ήµαρχος υπερέβη τον εαυτό του διότι µε την κουβέντα του αυτή υπερβαίνει το 
οικογενειακό στερεότυπο, έχει δύο γιούς νοµίζω τεχνικούς, πολιτικούς µηχανικούς. 

Ένα λοιπόν αυτό και δεύτερο υπέρ του πρασίνου, ποιου πρασίνου; 
 
Όχι το πράσινο του ΠΑΣΟΚ! 

 
Επειδή το ΓΠΣ είναι σε αναθεώρηση. Τώρα έχουµε και άλλους πολιτιστικούς 
χώρους. ∆εν πρέπει δεσµευτικά ότι πρέπει να κρατήσουµε κι αυτόν τον 

χώρο υποχρεωτικά για πολιτιστική χρήση. Ο ∆ήµος να έχει µία ευελιξία να το κάνει. Έτσι; 
 
Θα το µελετήσουµε. Σ’  αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έρθει και η απόφαση. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εκτιµά  ότι τα ανταλλασσόµενα ακίνητα ιδιοκτησίας ∆ΕΗ, κληροδοτήµατος ¨ΛΕΛΑΣ 
ΜΑΝΩΛΕΑ¨ και ∆ήµου Καλαµάτας, όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση του 
Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
είναι ισάξια µεταξύ τους. 
 

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 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 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. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 24 Σεπτεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


