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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   3/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   12/2015 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 3η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7233/20-2-2015 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 10 απόφαση), 2) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 3) Γυφτέας 

Ηλίας, 4) Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 5)  Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος 

Ιωάννης.   

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

και 2) Ντίντα Παναγιώτα.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

µε τίτλο : 

Σύνταξη µεµονωµένης πράξης εφαρµογής σε τµήµα της Ανατολικής Συνοικίας του 
Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας. 

Η από 13-2-2015 εισήγηση του Τµήµατος ΧΩ.Π.Τ.Ε  της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του 
Σώµατος έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Λήψη  απόφασης  για σύνταξη µεµονωµένης πράξης εφαρµογής σε τµήµα της 
Ανατολικής Συνοικίας  του Ρ.Σ Καλαµάτας  

 
Σχετ.: 1. Το µε αρ. 7365/9-12-2014 αίτηση της Ιεράς Μονής Καλογραιών Αγ. Κων/νου 

και Ελένης  

2. Το µε αρ. 7630/31-12-14 έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας  

3. Το µε αρ. 96818/13-1-15 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου   
 

                            ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

                               Η µονή Καλογραιών Αγίου Κων/νου και Ελένης µε την  µε αρ. πρωτ. 7365/9-12-2014 
αίτηση της ζήτησε να αρθεί το βάρος της ρυµοτοµίας  ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στη 
περιοχή της Ανατολικής συνοικίας Καλαµάτας βορειανατολικά του δηµοτικού κοιµητηρίου της 
Πόλης που  από το εγκεκριµένο  Ρ.Σ προβλέπεται  για  διαπλάτυνση υφιστάµενης οδού ,για 
διάνοιξη νέας οδού και για  χώρο µε χρήση παιδικής χαράς. 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας  σε απάντηση στο παραπάνω αίτηµα µε το µε αρ. 7630/31-12-2014 
έγγραφο  του τµήµατος ΧΩ.Π.Τ.Ε της ∆/νσης Πολεοδοµίας  εξέφρασε την άποψη του  για το 
θέµα  επισηµαίνοντας  ότι λόγω του ότι στην περιοχή η οποία είναι αυστηρά πυκνοδοµηµένη 
(πρώην περιοχή αυθαιρέτων)  υπάρχει σοβαρό έλλειµµα  των απαιτούµενων για την 
λειτουργία της πόλης  κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων  και ότι  θεωρεί ότι οι παραπάνω  
κοινόχρηστοι  χώροι που προβλέπονται να δηµιουργηθούν στην ιδιοκτησία της Ιεράς µόνης   
είναι απολύτως απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της πολεοδοµικής ενότητας στην 
οποία ανήκουν, ότι  δεν συµφωνεί µε την άρση της ρυµοτοµίας τους,  ότι  ευελπιστεί  στην 
συνεργασία  και την συναίνεση  της Ιεράς Μονής   για την όσο το δυνατόν αµφίπλευρα 
καλύτερη  και εφικτή  αντιµετώπιση  του θέµατος, και ότι προτίθεται να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες  για να συνταχθεί Πράξη εφαρµογής στην περιοχή.  
 
Επιπλέον η ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της  Περιφέρειας  Πελοπον- νήσου  
µε το µε αρ. 96818/14 έγγραφο της (µε το οποίο απαντά  στο  µε  πρωτ. 16034/19-12-2014 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας  της Π.Ε Μεσσηνίας)   το οποίο  κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο   
επικαλούµενη το παραπάνω σχετικό (2) αναφέρει  ότι οι κοινόχρηστοι χώροι σε µια περιοχή 
που είναι πυκνοδοµηµένη είναι απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία  της πόλης ,ότι ο 
∆ήµος έχει εκφράσει την άποψη ότι οι συγκεκριµένοι κοινόχρηστοι χώροι είναι απαραίτητοι και 
ότι δεν συµφωνεί µε τον αποχαρακτηρισµό τους ,και ότι ενδεχόµενη άρση απαλλοτρίωσης (κατ 
εφαρµογή του Ν 4067/2012  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) θα ανέτρεπε τον πολεοδοµικό 
σχεδιασµό και  προτρέπει την Ιερά Μονή να ανταποκριθεί στην πρόταση του ∆ήµου για την 
επίλυση του προβλήµατος.     
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 Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης της Καλαµάτας στη περιοχή 
της Πολεοδοµικής Ενότητας της Ανατολικής Συνοικίας ,Βορειοανατολικά  του κοιµητηρίου της 
πόλης και συγκεκριµένα στα Ο.Τ 1219 και Ο.Τ 1214 προβλέπεται η δηµιουργία χώρου 
Παιδικής Χαράς. καθώς επίσης και  η διαπλάτυνση  της υφιστάµενης δηµοτικής οδού Αγίας 
Παρασκευής και η δηµιουργία νέας οδού µεταξύ των ανωτέρω Ο.Τ.  
Η περιοχή στην οποία ευρίσκονται τα Ο.Τ εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης Καλαµάτας σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν 1337/83 σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1019/ ∆/ 27-10- 86 και στη συνέχεια  
αναθεωρήθηκε µε το ΦΕΚ 248/∆/ 27-4-89 και επαναδηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 448/∆/ 92. 
 
Μέχρι σήµερα  για την  περιοχή   δεν εχει συνταχθεί και  κυρωθεί η από το νόµο 
προβλεπόµενη Πράξη εφαρµογής.  
 
Επειδή η περιοχή  είναι αυστηρά πυκνοδοµηµένη ( πρώην περιοχή αυθαιρέτων) και  υπάρχει 
σηµαντικό έλλειµµα διαµορφωµένων κοινόχρηστων  και κοινωφελών χωρών , για την εύρυθµη 
λειτουργία της πόλης  , καθώς και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχης  είναι 
επιτακτική ανάγκη  η εξασφάλιση   και διαµόρφωση  όσο το δυνατόν περισσότερων 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χωρών .  
 
Για την   υλοποίηση  του  Ρ.Σ απαιτείται η σύνταξη  και κύρωση  Πράξης εφαρµογής   ώστε ο 
∆ήµος να  εξασφαλίσει  τις εκτάσεις  που καταλαµβάνουν προβλεπόµενοι  Κοινόχρηστοι   και 
κοινωφελείς χώροι,  και ταυτόχρονα να τακτοποιηθούν οι εµπλεκόµενες ιδιοκτησίες σε ακίνητα 
που ανήκουν στην τράπεζα γης του ∆ήµου. 
 
Επειδή η σύνταξη της πράξης εφαρµογής  στο σύνολο  του  πυκνοδοµηµένου  τµήµατος  της 
πολεοδοµικής ενότητας στην οποία ανήκει αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία  προτείνεται η 
σύνταξη µεµονωµένων πράξεων εφαρµογής που θα  εξασφαλίζει τµηµατικά  τις απαραίτητες 
εκτάσεις για την δηµιουργία των παραπάνω χώρων, και έτσι αντιµετωπίζονται µέχρι σήµερα 
αντίστοιχες περιπτώσεις.  
 
Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται κατ αρχήν η σύνταξη Μεµονωµένης Πράξης 
εφαρµογής σε τµήµατα των  Ο.Τ 1219 και Ο.Τ 1214 συµπεριλαµβανόµενων και τµηµάτων των  
Ο.Τ  που έχουν πρόσωπο στους χώρους της παιδικής Χαράς δηλαδή των Ο.Τ. 1217,Ο.Τ 1215 
και Ο.Τ 1205.   
 
Κατόπιν αυτών εισηγούµαστε στην Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  τη λήψη απόφασης  για την 
σύνταξη Μεµονωµένης Πράξης εφαρµογής σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρθρου 12 του Ν 
1337/83 σε συνδυασµό µε τις εγκ. 73166/2596/34/92 ,73835/14285/20-11-87 και 
86068/12314/21-12-90   σε τµήµατα των Ο.Τ 1219 και Ο.Τ 1214 και  σε τµήµατα των πέριξ 
αυτών εµπλεκοµένων στη µελέτη  Ο.Τ. 1217,Ο.Τ 1215 και Ο.Τ 1205  που ανήκουν στο  
πυκνοδοµηµένο τµήµα  της πολεοδοµικής ενότητας της Ανατολικής συνοικίας του Ρ.Σ  
Καλαµάτας. 
  
Η περιοχή  απεικονίζεται στο συνηµµένο απόσπασµα του Ρ.Σ Καλαµάτας.                                              

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Συνηµµένα:  
1.Αποσπασµα Ρ.Σ 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Αλεβιζάκη Ιωάννη  
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέµατος 
έχουν αναλυτικά ως εξής:  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητάµε να πάρουµε αυτή την απόφαση από την Ποιότητα 
Ζωής, η οποία θα πάει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να κάνουµε µία 

µεµονωµένη πράξη εφαρµογής την οποία θα την κάνει η Τεχνική, το Σχέδιο Πόλης δηλαδή, η 
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, στο Τµήµα της Ανατολικής Συνοικίας στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο 
Καλαµάτας.  

Θα ήθελα να σας διαβάσω λίγο το εισηγητικό σηµείωµα, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει όλοι, 
που αφορά ένα συγκεκριµένο ακίνητο, το οποίο είναι της Μονής Καλογραιών Αγίου 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Αυτοί είχαν κάνει ένα αίτηµα και ζητούσαν να αρθεί εις βάρος της 
ρυµοτοµίας ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην περιοχή Ανατολικής Συνοικίας Καλαµάτας, 
βορειοανατολικά του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου της πόλης, που το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό 
σχέδιο προβλέπει για διαπλάτυνση υφιστάµενης οδού και διάνοιξη νέας οδού για το χώρο και 
χρήση παιδικής χαράς. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας σε απάντηση στο παραπάνω αίτηµα το οποίο έγινε στις 31/12ου του ’14, η 
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας εξέφρασε την άποψή της για το θέµα επισηµαίνοντας ότι το εν λόγω 
………, στην περιοχή η οποία είναι αυστηρά πυκνοδοµηµένη, πρώην περιοχή αυθαιρέτων, 
υπάρχει σοβαρό έλλειµµα των απαιτούµενων χρήσεων γης, που αφορά για τη λειτουργία της 
πόλης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και ότι θεωρεί ότι οι παραπάνω κοινόχρηστοι 
χώροι που προβλέπονται να δηµιουργηθούν στην ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής, είναι απολύτως 
απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της Πολεοδοµικής Ενότητας στην οποία ανήκουν, ότι 
δεν συµφωνεί µε την άρση της ρυµοτοµίας τους, ότι ευελπιστεί σε συνεργασία µε τη 
συναίνεση της Ιεράς Μονής και όσο το δυνατόν αµφίπλευρα καλύτερη και εφικτή 
αντιµετώπιση του θέµατος και προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για να 
συνταχθεί η µεµονωµένη πράξη εφαρµογής για την περιοχή αυτή. 

Επιπλέον η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Σχεδιασµού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε το 
έγγραφο αυτό και το έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας αυτής, της Περιφέρειας, το οποίο 
κοινοποιήθηκε απ’ το ∆ήµο, επικαλούµενη το παραπάνω σχετικό αναφέρει ότι, οι κοινόχρηστοι 
χώροι σε µια περιοχή πυκνοδοµηµένη είναι απαραίτητοι, για την εύρυθµη λειτουργία της 
πόλης, ότι ο ∆ήµος έχει εκφράσει την άποψη, ότι οι συγκεκριµένοι κοινόχρηστοι χώροι είναι 
απαραίτητοι και ότι δεν συµφωνεί µε τον αποχαρακτηρισµό τους και ότι η ενδεχόµενη άρση 
απαλλοτρίωσης κατ’ εφαρµογήν του Νόµου 4067 του ’12, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
θα ανέτρεπε όλο τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Προτρέπει την Ιερά Μονή να ανταποκριθεί στην 
πρόταση του ∆ήµου για την επίλυση του προβλήµατος. 

Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης στην περιοχή αυτή, της Ανατολικής 
Συνοικίας Βορειοανατολικά του Κοιµητηρίου και συγκεκριµένα στο οικοδοµικό τετράγωνο 1219  
- 1214, σύµφωνα µε το χάρτη τον οποίον έχετε µπροστά σας, προβλέπεται δηµιουργία χώρου 
παιδικής χαράς, καθώς επίσης και διαπλάτυνση υφιστάµενης δηµοτικής οδού Αγίας 
Παρασκευής, δηµιουργία νέας οδού µεταξύ των ανωτέρω οικοδοµικών τετραγώνων. 

Η περιοχή στην οποία ευρίσκονται τα οικοδοµικά τετράγωνα εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης, 
σύµφωνα µε το 1337 του ’83, από το ’86 και τις αναθεωρήσεις που έγιναν το ’89 και 
επαναδηµοσιεύσεις του ΦΕΚ που έγιναν το ’92. Μέχρι σήµερα στην περιοχή δεν έχει συνταχθεί 
και δεν έχει κυρωθεί απ’ το Νόµο η προβλεπόµενη πράξη εφαρµογής.  

Επειδή η περιοχή είναι αυστηρά πυκνοδοµηµένη, όπως σας ανέφερα είναι η πρώην περιοχή 
των αυθαιρέτων, να υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα διαµορφωµένων κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης, καθώς και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της περιοχής, είναι επιτακτική η ανάγκη εξασφάλισης και διαµόρφωσης όσο το 
δυνατόν περισσότερων κοινοχρήστων χώρων µπορούµε να έχουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  3/2015 Τετάρτη 25 / 02 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   12/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   5

Για την υλοποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, απαιτείται η σύνταξη και κύρωση πράξης 
εφαρµογής, ώστε ο ∆ήµος να εξασφαλίσει τις εκτάσεις που καταλαµβάνουν οι προβλεπόµενοι 
κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς και ταυτόχρονα να τακτοποιηθούν οι εµπλεκόµενες 
ιδιοκτησίες σε ακίνητα που ανήκουν στην τράπεζα γης του ∆ήµου. 

Επίσης η σύνταξη πράξης εφαρµογής στο σύνολο του πυκνοδοµηµένου τµήµατος της 
πολεοδοµικής ενότητας στην οποία ανήκει αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, προτείνεται η 
σύνταξη µεµονωµένων πράξεων εφαρµογής, που θα εξασφαλίζει τµηµατικά τις απαραίτητες 
εκτάσεις για τη δηµιουργία των παραπάνω χώρων και έτσι αντιµετωπίζονται µέχρι σήµερα οι 
αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται καταρχήν η σύνταξη µεµονωµένης πράξης εφαρµογής 
στο οικοδοµικό τετράγωνο 1219 και 1214, συµπεριλαµβανοµένων των οικοδοµικών 
τετραγώνων που έχουν πρόσωπο στους χώρους αυτούς, το 1217, 1215 και 1205.  

Κατόπιν αυτών εισηγούµαστε, όπως λέει η Υπηρεσία, τη λήψη απόφασης για τη σύνταξη 
µεµονωµένης πράξης εφαρµογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του 1337 του 
’83, σε συνδυασµό µε τον 73166/2596/34 του ’92 και λοιπών Νόµων σε τµήµατα των 
οικοδοµικών τετραγώνων 1219, 1214 και σε τµήµατα πέριξ αυτών, εµπλεκοµένων στη µελέτη, 
όπως είναι το οικοδοµικό τετράγωνο 1217, 1215 και 1205, που ανήκουν στο πυκνοδοµηµένο 
τµήµα της Πολεοδοµικής Ενότητας Ανατολικής Συνοικίας του Ρυµοτοµικού Σχεδίου. 

Η περιοχή αυτή, όπως σας είπα, απεικονίζεται και στο σκαρίφηµα, στο σχέδιο το οποίο έχετε 
µπροστά σας και µπορείτε να δείτε πού ακριβώς βρίσκονται.  

Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι αναγκαία η πράξη εφαρµογής στο συγκεκριµένο κοµµάτι, η 
µεµονωµένη και αυτό εισηγείται και η Υπηρεσία, την πράξη εφαρµογής αυτή θα την κάνει η 
Υπηρεσία µας και έτσι θα µπορέσουµε πλέον, να υλοποιήσουµε καθ’ όλα στην περιοχή και να 
απελευθερώσουµε τους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπει το Ρυµοτοµικό Σχέδιο.  

Ευχαριστώ. Ερωτήσεις.  

 
Η πρώτη ερώτηση: Μήπως έχετε την αίτηση; ∆εν µας έχετε δώσει την αίτηση 
της Ιεράς Μονής, γιατί θέλουµε να δούµε τι ακριβώς θέλουν και τι ζητούν. 

Αναφέρεται από την εισήγηση, αλλά να δούµε τι ακριβώς λένε ας πούµε.  

 
Εντάξει, αυτή τη στιγµή δεν έχω εγώ την αίτηση. Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα 
την έχω αύριο, θα µου την έχουν δώσει.  

Τα συγκεκριµένα πάντως έγγραφα είναι αυτά. Η Μονή ήθελε να αποχαρακτηριστεί η περιοχή.  

 
Και γιατί, δηλαδή όποιος ζητάει αποχαρακτηρισµό, πρέπει µεµονωµένα να 
προχωράµε, ας πούµε, στην πράξη εφαρµογής, στη µεµονωµένη πράξη 

εφαρµογής;  

Όταν έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης απ’ το ’92; Απ’ το ’92 έχουν περάσει 23 χρόνια, δεν έχει 
γίνει τίποτα και ξαφνικά θέλουµε σηµειακά να πάµε να φτιάξουµε την περιοχή εκείνη;  

 
Να απαντήσω, γιατί η εισήγηση είναι σαφέστατη.  
Για να κάνεις µία πράξη εφαρµογής για το συγκεκριµένο κοµµάτι, το οποίο 

ουσιαστικά αυτό είναι στο 905, αλλά ήρθε και παντρεύτηκε η επέκταση που έγινε το ’86 και 
έτσι µπήκαν και τα υπόλοιπα κοµµάτια, για να γίνει µία πράξη εφαρµογής στο συγκεκριµένο 
κοµµάτι, κύριε συνάδελφε, είναι πολύ χρονοβόρα και θα κρατήσει πάρα πολύ µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, οπότε ο Νόµος ……. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …………… (δεν ακούγεται)  
 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Ορίστε; Εγώ δεν µπορώ να απολογηθώ για τα προηγούµενα 20 χρόνια, 
παράδειγµα που λες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί να ξέρεις υπάρχουν και τέτοια 

θέµατα και αλλού. ∆εν είναι µόνο εκεί. Εντάξει; Εγώ απολογούµαι για τώρα και λέω και ως 
µηχανικός σας απαντάω, ότι οι µεµονωµένες πράξεις εφαρµογής είναι πιο ευέλικτες ….…  

 
Οι µεµονωµένες …………. 
 
∆εν µε καταλάβατε, δεν µε καταλάβετε.  

Τώρα που έχουµε την πολεοδόµηση του Ασπροχώµατος, γίνεται η πράξη 
εφαρµογής στο σύνολό της. Είναι µια ανάρτηση η οποία έγινε, κανονικά, γίναν οι ενστάσεις, ο 
µελετητής εκδικάζει, η Υπηρεσία και τελειώνουµε. Εδώ µιλάµε ένα πάντρεµα τώρα επεκτάσεων 
και παλιού σχεδίου πόλεως. Και επειδή το 905 προβλεπόταν µε άλλη νοµοθεσία, ο 1337 είναι 
άλλο πράγµα, καταλαβαίνετε λοιπόν. 

Άρα λοιπόν γι’ αυτό και ο νοµοθέτης έρχεται και σου λέει τώρα ότι µπορείς να κάνεις, 
παράδειγµα, µεµονωµένες πράξεις εφαρµογής, ώστε να µπορέσεις να ξεµπλοκάρεις και να 
αποδίδεις σε εκείνα που θέλει το ρυµοτοµικό σχέδιο. 

 
Επειδή είστε και µηχανικός να ρωτήσω, δεν είναι όµως σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις που κάνουµε µεµονωµένες πράξεις εφαρµογής; Τώρα ο 

οποιοσδήποτε δηλαδή µας ζητάει, πρέπει να κάνουµε µεµονωµένη πράξη εφαρµογής;  
 
Είναι µια ειδική περίπτωση, κύριε Μάκαρη, είναι µια ειδική περίπτωση. Η 
ερώτηση την οποία έχουν κάνει οι άνθρωποι λέει: έχουν παράδειγµα, ……………… 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …………… (δεν ακούγεται) 

 
∆υο λεπτά, δυο λεπτά,  να σου πω, γιατί µην τα µπερδεύουµε τα πράγµατα, µην 
τα µπερδεύουµε.  

Εδώ πέρα απ’ το σχέδιο πόλης, προβλέπεται όλος αυτός εδώ ο χώρος που βλέπεις, να γίνει 
κοινόχρηστος χώρος. Αυτός ανήκει σε ιδιοκτησία σε κάποιον και έτυχε να είναι, ξέρω ‘γω,  η 
Ιερά Μονή Καλογραιών.  

Πρέπει εδώ πέρα να τύχουµε αποζηµιώσεως, παράδειγµα, γι’ αυτούς κτλ. κτλ. και επειδή 
λοιπόν αυτοί ξέρεις τι θέλουν; ∆εν θέλουν να γίνει η πράξη εφαρµογής, δεν θέλουν να γίνει 
τίποτα, λέει να άρετε, να αλλάξετε το σχέδιο και να µείνει ιδιοκτησία µας. Αυτό λένε αυτοί.  

 
ΦΩΝΗ: …………(δεν ακούγεται)  

 
Ναι. Εµείς δεν θέλουµε λέει, θέλουµε να µας ξανακάνετε αλλαγή του σχεδίου. 
Αυτό λέει η αίτησή τους. Και εδώ η Υπηρεσία εισηγείται ότι από την τράπεζα 

γης, την οποία έχει ο ∆ήµος, θα αντικαταστήσει αυτούς, τα προβλεπόµενα που πρέπει να 
πάρουν µέσα από τη µεγάλη ιδιοκτησία την οποία έχουν. Καταλάβατε;  

Άλλη ερώτηση υπάρχει;  

 
∆ύο ερωτήσεις θέλω µόνο. Πόσα τετραγωνικά περίπου είναι όλος αυτός ο 
χώρος, που θέλετε να κάνετε µεµονωµένη πράξη εφαρµογής; Περίπου.  

 
Τώρα, Γιάννη µου, να σου πω, δεν το έχω µπροστά µου τώρα, είναι αρκετά 
µεγάλο. Εντάξει, θα τα έχω τα στοιχεία, θα σας τα δώσω αύριο στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει: Στην αίτησή τους γιατί ζητάν αυτοί να 
το κρατήσουν; Τι θέλουν να το χρησιµοποιήσουν;  

 

Τίποτα. Να το έχουν έτσι. Να το έχουν ελιές.   
 

Και η τρίτη ερώτηση είναι: Στην περιοχή, την ίδια περιοχή που εσείς και 
στην εισήγησή σας λέτε ότι είναι, τέλος πάντων, πυκνοδοµηµένη και 

άναρχα και όλα αυτά, υπάρχουν άλλες ιδιοκτησίες που έχουν δεσµευθεί; Στη συγκεκριµένη 
περιοχή, σε εκείνη τη συγκεκριµένη περιοχή.   

 

∆εν µπορώ να σου πω τώρα αν υπάρχουν συγκεκριµένες θέσεις, δεσµευµένες, 
αλλά ένα κοµµάτι έχει υλοποιηθεί κει πάνω.  

 

Τώρα υπάρχουν άλλοι ιδιοκτήτες, άλλες περιουσίες;  
 

Πιθανόν να υπάρχουν, πιθανόν να υπάρχουν, δεν µπορώ να σου απαντήσω.  
 

Γιατί δεν κάνουµε µια συνολική παρέµβαση λέω;  
 

Είπαµε, επειδή είναι χρονοβόρα κτλ., κτλ. και γι’ αυτό θα πάµε σε µία 
µεµονωµένη πράξη η οποία αγγίζει, παράδειγµα, τα συγκεκριµένα οικοδοµικά 

τετράγωνα και τα απέναντί τους και ώστε να διανοιχτεί  και ο δρόµος.   

Πάµε σε τοποθετήσεις.  

 
ΦΩΝΗ: ……………….. (εκτός µικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Είναι κοινόχρηστος χώρος άλλος, έχει συντελεστή δόµησης µηδέν. Κατάλαβες;  

Τοποθετήσεις.  

 
(Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας): Κοιτάξτε, εγώ σαν 
Κοινότητα, γνωρίζω ότι οι κάτοικοι θέλουν να γίνει παιδική χαρά εκεί και µάλιστα 

είχαν ζητήσει το κλειστό προαύλιο της Αγίας Παρασκευής, γιατί το κλείνουν οι γερόντισσες και 
έχουµε πει ότι θα δοθεί η παιδική χαρά από κάτω. Το ζητούν και οι κάτοικοι αυτό.   

 
Είναι µια πολύ πυκνοδοµηµένη περιοχή, η συγκεκριµένη και όντως χρειάζεται 
ουσιαστικά, να γίνει µια ολοκληρωµένη πράξη εφαρµογής για όλο το χώρο. 

Είπαµε και προηγουµένως ότι 23 χρόνια έχουν περάσει απ’ τη στιγµή που εντάχθηκε η 
συγκεκριµένη περιοχή στο σχέδιο πόλης. Ουσιαστικά 23 χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα και 
τώρα ερχόµαστε, κατόπιν αιτήσεως της Ιεράς Μονής Καλογραιών, να προχωρήσουµε σε µία 
τοπική πράξη εφαρµογής, µεµονωµένη πράξη εφαρµογής, για την οποία βέβαια δεν έχουµε 
αντίρρηση να προχωρήσει, δηλαδή εφόσον θα αποδώσει ελεύθερους χώρους προς την πόλη, 
δεν είµαστε αντίθετοι.   

Απλά είµαστε αντίθετοι µε την αποσπασµατική και µεµονωµένη αντιµετώπιση του σηµαντικού 
ζητήµατος της πολεοδόµησης. Είναι 23 χρόνια η περιοχή αυτή, δεν έχει πολεοδοµηθεί, δεν έχει 
προχωρήσει η πολεοδόµηση και τώρα, για ένα πολύ µικρό τµήµα, κάνουµε όλη αυτή τη 
διαδικασία.  

 
Λοιπόν ο κ. Χριστόπουλος. 
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΦΟΙΦΑ  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Πάγια θέση της παράταξής µας είναι ότι θα πρέπει να δίνονται χώροι, οι 
δεσµευµένοι χώροι να αποδίδονται στους πολίτες. Και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση λοιπόν θεωρούµε ότι πράγµατι πρέπει να δοθεί, είναι µια περιοχή ιδιαίτερα 
πυκνοδοµηµένη και πάνω απ’ το νεκροταφείο και έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα της άναρχης 
δόµησης σηµείων της πόλης µας, πιστεύουµε όµως ότι θα πρέπει να το δούµε συνολικά όλη, 
την αναβάθµιση αυτής της περιοχής συνολικά, γιατί αν η παρέµβαση είναι αποσπασµατική και 
σε ένα συγκεκριµένο σηµείο θέλουµε να δούµε και την αίτηση. 

Εµείς θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ σήµερα, θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ σήµερα, θέλω να δω και την αίτηση, 
θέλω να δω συνολικά την περιοχή, αν υπάρχουν άλλες ιδιοκτησίες δεσµευµένες και πόσα 
τετραγωνικά, πόση είναι η έκταση της συγκεκριµένης περιοχής που θέλουµε να ανταλλάξουµε. 
Θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ λοιπόν.    

 
Πάµε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ψηφοφορία. Η πλειοψηφία ΥΠΕΡ ………...  
 
Και εµείς επιφυλασσόµεθα να εκφράσουµε την άποψή µας, µόλις δούµε και την 
αίτηση της …..…   

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΛΕΥΚΟ δηλαδή.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντων των κ.κ. Μάκαρη και Χριστόπουλου οι οποίοι 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη σύνταξη µεµονωµένης πράξης εφαρµογής, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 1337/83 σε συνδυασµό µε τις εγκ. 
73166/2596/34/92, 73835/14285/20-11-87 και 86068/12314/21-12-90, σε 
τµήµατα των Ο.Τ. 1219 και Ο.Τ. 1214 και  σε τµήµατα των πέριξ αυτών 
εµπλεκοµένων στη µελέτη  Ο.Τ. 1217,Ο.Τ 1215 και Ο.Τ. 1205,  που ανήκουν στο  
πυκνοδοµηµένο τµήµα  της πολεοδοµικής ενότητας της Ανατολικής συνοικίας του 
Ρ.Σ  Καλαµάτας, σύµφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13-2-
2015 εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών – Τοπογραφικών Εφαρµογών & 
Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 

  2. Γυφτέας Ηλίας  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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  3. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος  

  4. Μαρινάκης Σαράντος  

  5. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 5 Μαρτίου 2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


