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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  532/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ολοκλήρωση µελέτης Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας, πλατεία Υπαπαντής. 
  
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 29497/2-12-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του 
Σώµατος αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
“Θέµα : Ολοκλήρωση µελέτης  Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας, Πλατεία Yπαπαντής  
 

I. Εισαγωγή: 

Την 1/9/1997 υπεγράφη  σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ – Γ. 
Αλµπάνης - Ν. Φιντικάκης και Συνεργάτες Αρχιτέτονες- Σύµβουλοι Μηχανικοί  για την 
«Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας» (Β’ και Γ’ φάση και τµήµα της Α’ φάσης). 

Λόγω της έκτασης του αντικειµένου και του συνολικού κόστους του όλου Έργου η µελέτη 
εκπονήθηκε κατά φάσεις, όπως άλλωστε αργότερα και η υλοποίηση του.  

Σήµερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι µελέτες εκτός αυτής της Πλατείας Υπαπαντής. 

Από απόψεως υλοποίησης έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60% της έκτασης του έργου, το οποίο 
αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού κόστους. 

 

ΙΙ. Ιστορικό: 

Την 1/9/1997 υπεγράφη η σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ. 

Την 17/11/1997 υπεβλήθη το µεγαλύτερο τµήµα της προµελέτης. 

Την 10/12/1997 υπεβλήθη εκ µέρους του ∆ήµου προς το ΥΠΠΟ, το ως άνω τµήµα της 
προµελέτης. 

Την 29/12/1997 δια της υπ΄ αριθµ. 667/97 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆.Σ.) 
Καλαµάτας ενεκρίθη η ως άνω προµελέτη. 

Την 20/03/1998 υπεβλήθη και το υπόλοιπο τµήµα της προµελέτης το οποίο µεταξύ άλλων 
περιλάµβανε και την Πλατεία Υπαπαντής. 

Την 20/05/1998 δια της υπ΄ αριθµ. 187/98 απόφασης το ∆.Σ. Καλαµάτας µεταξύ άλλων 
υποδεικνύει να υποβληθεί εκ νέου η προµελέτη της Πλατείας Υπαπαντής µε ορισµένες 
τροποποιήσεις. 

Την 20/08/1998 δια της υπ΄ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/41908/1696 απόφασης του Υπουργού 
ΥΠΠΟ ενεκρίθη η υποβληθείσα µελέτη (Κάθε υπουργική απόφαση σε τέτοια θέµατα 
προϋποθέτει έγκριση του ΚΑΣ) για το σύνολο του Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας εκτός της 
Πλατείας Υπαπαντής. 

Την 03/01/1999 επανυποβάλεται στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου (Τ.Υ.∆.) η προµελέτη της 
Πλατείας Υπαπαντής. 

Την 31/03/2000 υπεβλήθη εκ µέρους του ∆ήµου προς το ΥΠΠΟ, η τροποποιηθείσα προµελέτη 
της Πλατείας Υπαπαντής. 
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Την 25/07/2001 δια της υπ΄ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/38635/1212 απόφασης του Υπουργού 
ΥΠΠΟ ενεκρίθη η προµελέτη της Πλατείας Υπαπαντής µε δύο παρατηρήσεις (βλ. συν. 1). 
Από το 2001, λόγω ελλείψεως χρηµάτων για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και 
λόγω της αξιολόγησης ως πιο επείγουσας της υλοποίησης, έστω και τµήµατος του  Έργου, δεν 
δόθηκε συνέχεια στην ολοκλήρωση της µελέτης της Πλατείας Υπαπαντής. 

Το 2006 προχώρησε η υλοποίηση τµήµατος της Γ’ φάσης του Έργου, αλλά και πάλι υπήρχε 
έλλειψη χρηµάτων και δεν προχώρησε η ολοκλήρωση της µελέτης της Πλατείας Υπαπαντής. 

Το 2008 επανήλθε στην επικαιρότητα το θέµα της Πλατείας Υπαπαντής και συνοπτικά 
παρουσιάζονται τα εξής δεδοµένα: 

• Η προµελέτη, παρ΄ ότι έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ, δεν έχει παρουσιασθεί στην τελική 
της µορφή στο ∆.Σ. Καλαµάτας και δεν έχει εγκριθεί από αυτό. 

• Οι δύο παρατηρήσεις του ΚΑΣ αφορούν (αποκλειστικά και µόνο) το θέµα της, έστω και 
ευκαιριακής, κυκλοφορίας και στάθµευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία. 

• Περίπου το 1960, στη νοτιοανατολική πλευρά της Πλατείας, είχαν αποκαλυφθεί και 
επανακαλυφθεί  αρχαία ευρήµατα. 

• Υπάρχουν διάφορες σκέψεις –όπως και παλαιότερα- σε σχέση µε το πράσινο της 
Πλατείας. 

• Έχουν διαβιβασθεί στον ∆ήµο προτάσεις και σκέψεις της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας σε σχέση µε την Πλατεία. 

• Άλλες σκέψεις και απόψεις έχουν εκφρασθεί από τον τοπικό τύπο, καθώς και από 
ιδιώτες. 

Την 30/03/2009 επανέρχεται και υπηρεσιακά το θέµα της πλατείας µε το υπ’ αριθµ. 7783/3-4-
2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου. 

 

III. Εισήγηση: 

 
Να δοθεί εντολή για επικαιροποίηση της προµελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
δεδοµένα.  Η προθεσµία για την υποβολή της επικαιροποιηµένης προµελέτης προτείνεται να 
ορισθεί σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες από της έγγραφης εντολής προς τον ανάδοχο. 
 
Η επικαιροποιηµένη προµελέτη να προωθηθεί για έγκριση στο ∆.Σ. Καλαµάτας και εν συνεχεία 
στο ΥΠΠΟ για έγκριση από το ΚΑΣ. 
 
Μετά την έγκριση από το ΚΑΣ θα αποφασισθεί από το ∆.Σ. Καλαµάτας η εξέλιξη της µελέτης. 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΗΣ Τ.Υ.               
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.” 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Επειδή ο κ. Σπίνος είναι ασθενής έχω παρακαλέσει το ∆ιευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών τον κ. Τζαµουράνη, που είναι παρών και θα σας κάνει την εισήγηση. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η µελέτη του Ιστορικού Κέντρου υπενθυµίζω ότι έχει ανατεθεί πριν από 
δώδεκα περίπου χρόνια, στο µελετητικό γραφείο του κ. Αλµπάνη.  

Η µελέτη είχε συνταχθεί στα εξής στάδια. Α, Β και Γ στάδιο και µέσα στη σύµβαση υπήρχε και 
η συγκεκριµένη αναφορά για την πλατεία της Υπαπαντής. Μέχρι πρότινος είχαν ολοκληρωθεί 
και τα τρία στάδια, εκ των οποίων µάλιστα τα δύο έχουν υλοποιηθεί και αποµένει προς 
υλοποίηση το Γ στάδιο της µελέτης το οποίο αφορά σε ένα πλέγµα πεζοδρόµων και δρόµων 
που είναι στις παρειές του Κάστρου. 

Για την πλατεία της Υπαπαντής είχε γίνει το εξής. Στο παρελθόν είχε συνταχθεί µία προµελέτη 
η οποία είχε υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισµού, είχε περάσει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συµβούλιο και είχε τύχει κάποιων διορθώσεων από το Κ.Α.Σ. Η µελέτη αυτή ουδέποτε ήρθε 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αποδοχή ή µη αποδοχή, κι εκεί παρέµεινε. Επειδή τελευταία 
είχαµε κάποιες συνεννοήσεις µε τον κ. Αλµπάνη ο οποίος ζήτησε, εάν µεν υπάρχει πρόθεση 
του ∆ήµου, να προχωρήσει στην µελέτη της πλατείας Υπαπαντής, άλλως να του επιστρέψουµε 
τις εγγυητικές επιστολές και να του δώσουµε και βεβαίωση περαίωσης της µελέτης. 

Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο φέραµε αυτή την εισήγηση, προκειµένου  να αποφασίσει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εάν θα προχωρήσουµε κατ’ αρχήν στη µελέτη της πλατείας Υπαπαντής, η οποία θα 
πρέπει ουσιαστικά να ανασυνταχθεί η προµελέτη µε βάση τις υποδείξεις του Κ.Α.Σ., να 
υποβληθεί πάλι για έλεγχο και έγκριση προµελέτης στο Υπουργείο Πολιτισµού, εν συνεχεία να 
παραληφθεί και να εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να δοθεί βεβαίως στη συνέχεια η 
εντολή για την εκπόνηση της επόµενης φάσης που είναι η οριστική µελέτη και η µελέτη 
εφαρµογής και τεύχη. 

Αυτό είναι διαγραµµατικά το θέµα που έχουµε φέρει σήµερα προς συζήτηση και για λήψη 
σχετικής απόφασης. 

 
Έχουµε κουβεντιάσει εδώ και καιρό την προσθήκη της πλατείας Υπαπαντής. Απ’ 
ότι γνωρίζω έχουν πέσει ιδέες, έχοµε και αλλεπάλληλα δηµοσιεύµατα επάνω σε 

αυτό  το θέµα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήσουµε αυτό το κενό, αυτή την τρύπα, πρέπει να 
κινηθεί η σχετική διαδικασία σε µελετητικό επίπεδο και στην πλατεία Υπαπαντής και να κλείσει 
το σύνολο πλέον αυτού του µέρους του Ιστορικού Κέντρου, το οποίο Ιστορικό Κέντρο φθάνει 
µέχρι την οδό Καίσαρη.  

Αυτή είναι η πρόταση. Και η Υπαπαντή να µπει στην µελετητική διαδικασία, στο ίδιο γραφείο 
το οποίο µελετά από το 1997.  

 
Ερωτήσεις; Ο κ. Αλευράς. 
 

∆ηλαδή,  µιλάµε για µια επικαιροποίηση και εξέλιξη της µελέτης που υπάρχει. 
Συµπλήρωση µε εκπεφρασµένη τη γνώµη και του Κ.Α.Σ. αλλά φαντάζοµαι και της 

Μητροπόλεως. Μάλιστα. 
 
Απόλυτη συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, για ότι γίνει επί της 
πλατείας Υπαπαντής.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; Ο κ. Μπάκας. 

 
Το θέµα δεν είναι η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Το θέµα και το ερώτηµα 
που τίθεται είναι, τι θα γίνει όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής  της 

πλατείας, διαµόρφωση πλατείας µε τις εκσκαφές που θα γίνουν κλπ. και θα αναδειχθούν οι 
αρχαιότητες που είναι θαµµένες κάτω από την πλατεία.  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Είστε σίγουροι ότι δεν θα παρέµβει η Αρχαιολογική Υπηρεσία να σταµατήσει τις εργασίες και 
για κάποια χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, να παραµένει σε εκκρεµότητα αυτό το ζήτηµα και να 
έχουµε µία πλατεία κυριολεκτικά σκαµµένη που δεν θα µπορεί κανένας να τη χρησιµοποιήσει; 
Αυτό το ερώτηµα είναι το πρώτο και το σηµαντικότερο για µένα και µετά υπάρχουν και άλλα. 

 
Κε Τζαµουράνη θα απαντήσετε; Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
Αυτό το θέµα το οποίο θέτει ο κ. Μπάκας είναι πράγµατι σοβαρό και έχει 
απασχολήσει και τον τοπικό τύπο αρκετές φορές. Τα αρχαία που βρίσκονται, 

γνωρίζοµε κ. Μπάκα και βεβαίως εάν κάτι δεν γνωρίζοµε µε τα σύγχρονα µέσα µπορούµε να το 
διαπιστώσοµε. 

Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι εµείς δεν µπορούµε να επιβάλοµε στην Αρχαιολογική 
Υπηρεσία επιλογή χώρων για ανασκαφές. ∆εν µπορούµε να το κάνοµε. Εκείνο το οποίο έχοµε 
υποχρέωση να κάνοµε είναι να αφήσοµε τα αρχαία στο σηµείο εκείνο το οποίο βρίσκονται και 
όταν το Υπουργείο Πολιτισµού θεωρήσει ότι ήρθε ο χρόνος για να κάνει τις ανασκαφές, να τις 
κάνει. Αυτή η πρακτική εφαρµόζεται σε πολλούς χώρους, ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου 
διαπιστωµένα υπάρχουν αρχαιολογικά µνηµεία. 

Εκείνο το οποίο έχοµε να σας βεβαιώσοµε και νοµίζω είναι αυτονόητο, ότι δεν υπάρχει 
ενδεχόµενο καταστροφής οποιουδήποτε µνηµείου βρίσκεται στο συγκεκριµένο χώρο. Να µου 
πείτε να κάνοµε µία προσπάθεια προς το Υπουργείο Πολιτισµού να προχωρήσει τις 
ανασκαφικές διαδικασίες, αυτονόητο είναι, θα το κάνοµε, αλλά αυτοί πάνε µε το δικό τους 
ρυθµό και έχουν τις δικές τους προτεραιότητες. Στη χειρότερη περίπτωση λοιπόν δεν θα τα 
πειράξοµε, θα τα αφήσοµε στο συγκεκριµένο σηµείο. Άλλωστε δεν είναι το ζητούµενο µια 
γενιά να κάνει όλες τις ανασκαφές και να βγάλει τα αρχαία στο φως. Αυτή είναι µια διαδικασία 
διαρκής η οποία θα κρατήσει δεκαετίες ακόµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει;  

 
Νοµίζω δεν έγινα κατανοητός.  
Λέω, ότι εάν και εφόσον έρθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, που θα έρθει, 

σταµατάνε οι εργασίες στο σύνολό τους. Θα αποκτήσει η πόλη ένα ανάθεµα υπό την έννοια 
ότι σε µια µεγάλη πλατεία που έχει ένα σωρό χρήσεις, από τους πιτσιρικάδες που παίζουν τις 
ώρες της ηµέρας, µέχρι το βράδυ που παρκάρουν αυτοκίνητα για να εξυπηρετηθούν τα 
καταστήµατα του Ιστορικού Κέντρου, και άλλες. Γίνονται µυστήρια στην εκκλησία, γάµοι, 
βαπτίσεις, κηδείες. Έχει πολλές χρήσεις η πλατεία.  
Εάν και εφόσον αρχίσει η εκτέλεση των έργων, γίνουν εκσκαφές, φύγει αυτό το δάπεδο που 
υπάρχει τώρα, τι θα γίνει όταν θα έρθει η  Αρχαιολογική Υπηρεσία και σου πει στοπ όλα για 
κάποια χρόνια. 

 
Το θέµα µας είναι σήµερα να προχωρήσοµε τη µελετητική διαδικασία. Αυτά είναι 
επόµενα. Πρέπει να το µελετήσοµε, είµαστε ενόψει ΕΣΠΑ, χρειαζόµαστε µελέτες, 

να κλείσει αυτό το θέµα. Αυτή η τρύπα να κλείσει, τα άλλα θα τα δούµε µετά. 
 
Είναι ευαίσθητος ο χώρος. 
 

Τα άλλα θα τα δούµε µετά. 
 
Για τη µελέτη µιλάµε, όχι για την κατασκευή. 

  
Για όλα µιλάµε εδώ µέσα. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Εµείς συµφωνούµε να προχωρήσει η διαδικασία της µελέτης, θα ήθελα 
όµως να τροποποιήσουµε λίγο τη διαδικασία όπως την ανέπτυξε ο κ. 

Τζαµουράνης µετά την τροποποίηση της µελέτης σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κ.Α.Σ.  
Πρώτα θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκφράσουµε άποψη εµείς και µετά θα πάει στο 
Κ.Α.Σ.  

 
Είπα το εξής. Ότι η µελέτη αυτή που έχει συνταχθεί στο παρελθόν είχε 
υποβληθεί στο Κ.Α.Σ. και δεν διορθώθηκε σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

Κ.Α.Σ. ώστε να έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έµεινε εκεί. Από κει και πέρα είπα ότι εάν 
ληφθεί απόφαση σήµερα να συνεχίσει αυτή η µελέτη, θα γίνουν οι διορθώσεις και θα έρθει 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ασφαλώς. 

 
Επειδή δεν το είπες έτσι. Είπες ότι θα πάει πρώτα στο Κ.Α.Σ. και θα µας 
έρθει από το Κ.Α.Σ. για να εγκριθεί. 
 
Εάν το είπα ανάποδα, το σωστό αυτό είναι.  
 

Τα προβλέπει ο νόµος αυτά. Ότι λέει ο νόµος θα κάνοµε. 
 
Προφανώς. 
 
Μπορεί να υπάρξει και δεύτερη διόρθωση από το Κ.Α.Σ. γιατί η νέα µελέτη 
θα περιλαµβάνει και άλλα πράγµατα, όχι µόνο διόρθωση. 
 
Όλες τις φάσεις θα τις φέρουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να υπάρχουν 
σχετικές εγκρίσεις.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα. 

 
Οµόφωνα για την προµελέτη και για την συµπλήρωση της µελέτης για την 
Υπαπαντή. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Κουδούνη, ορίστε. 

 
Όταν βρέχει η οδός Αγ. Ιωάννου και πολλές φορές έχουν έρθει και τα κανάλια 
και το έχουν δει, όλα τα νερά της Αγ. Ιωάννου περνάνε από την µία πόρτα των 

Αγ. Αποστόλων και βγαίνουν προς την πλ. Αγ. Αποστόλων. Τι γίνεται για να προστατευθεί αυτό 
το εκκλησάκι; Τι έχει κάνει η Αρχαιολογία; Οκτώ χρόνια γίνεται αυτή η συζήτηση.  Από τότε 
που παρακολουθώ το έργο γίνεται ένα δράµα. Τι θα κάνουµε; Πως θα το προστατεύσουµε; Το 
εκκλησάκι θα καταρρεύσει.  

 
Εάν δηµοπρατηθεί και η συµπλήρωση, η ολοκλήρωση του Ιστορικού Κέντρου, 
θα το εντάξοµε και αυτό. Υπάρχει ένα ζήτηµα σοβαρό το οποίο συνδέεται µε τη 

µελέτη της Αρχαιολογίας. 
 
Η Αρχαιολογία απαγορεύει να γίνει ένα πλατύσκαλο; Τίποτα άλλο και 
προστατεύεται το εκκλησάκι.  

 
Θα το δούµε. 
 

 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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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 
 
Εγκρίνει την επικαιροποίηση της προµελέτης του Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας, 
Πλατεία Υπαπαντής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 29497/2-
12-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
Ορίζεται προθεσµία για την υποβολή της επικαιροποιηµένης προµελέτης ενενήντα 
(90) ηµερολογιακών ηµερών από της έγγραφης εντολής προς τον ανάδοχο. 
 
 Η επικαιροποιηµένη προµελέτη θα έρθει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
εν συνεχεία θα αποσταλεί στο Υπουργείο Πολιτισµού για έγκριση από το ΚΑΣ. 
 

 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 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 Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


