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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   6/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   034/2016 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 6η/2016 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19504/13-5-2016 

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

 

Παραβρίσκονται 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. 30 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 32 

απόφαση), 2)  Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος, 5) 

Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 32 απόφαση), 6)  Μαρινάκης 

Σαράντος και 7) Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 34 απόφαση). 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κα Ντίντα Παναγιώτα.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 34 απόφαση), ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας την κα  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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Κατάργηση θέσης περιπτέρου λόγω ανάκλησης της άδειάς του. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην  υπ’ αριθμ. πρωτ. 18342/06-05-2016 
εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας η οποία έχει 
αναλυτικά ως εξής: 
 
 

¨ΘΕΜΑ: «Κατάργηση θέσης περιπτέρου λόγω ανάκλησης της άδειάς του».  

  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Με την αριθ. 183/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας χωροθετήθηκαν 

τα περίπτερα του Δήμου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής 
(21/2013) και των τοπικών κοινοτήτων Καλαμάτας (31/2013) και Θουρίας (5/2013). Στην 
απόφαση χωροθέτησης περιλαμβάνονται τόσο υφιστάμενα περίπτερα όσο και περίπτερα σε 
νέες θέσεις. Στην ίδια απόφαση είχε προβλεφθεί ότι υφιστάμενα περίπτερα που δεν 
περιλαμβάνονται στις θέσεις που χωροθετήθηκαν, θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι οι 
διοικητικές άδειες που διαθέτουν και οι οποίες έχουν ισχύ εφόρου ζωής για τους δικαιούχους, 
πάψουν να ισχύουν.  

Μετά την έκδοση του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα με το άρθρο 76 αυτού, που αντικαθιστά 
την υποπαρ. ΣΤ 2 του Ν. 4093/2012, προβλέπεται ότι υφιστάμενες διοικητικές άδειες 
εκμετάλλευσης περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών, επιτρέπεται 
άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή στα 
ενήλικα τέκνα εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

Με την αριθ. 5194/26-08-2003 Απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας, είχε χορηγηθεί στο 
Χατζηαγγελή Γεώργιο του Αγαθόνικου, ανάπηρο πολέμου, άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου 
επί της κεντρικής πλατείας του Δήμου Καλαμάτας. Το περίπτερο σήμερα βρίσκεται επί της οδού 
Μητροπέτροβα, κατόπιν μετατόπισής του, βάσει της αριθ. 217/2012 Απόφασης ΔΣ Καλαμάτας 
και 47589/01-08-2012 Απόφασης Δημάρχου. Ο δικαιούχος της άδειας απεβίωσε την 09-03-
2016, σύμφωνα με το αριθ. 108/τομ. 1/2016 Δ.Ε. Καλαμάτας, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου. Η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου δεν ήταν μισθωμένη και η εκμετάλλευση 
ασκείτο από τη θυγατέρα του δικαιούχου. 

Μετά το θάνατο του δικαιούχου η υπηρεσία μας με το αριθ. 13499/08-04-2016 έγγραφο, 
ζήτησε από τη θυγατέρα του αποβιώσαντος να μας γνωστοποιήσει εάν υπάρχουν κληρονόμοι 
οι οποίοι να δικαιούνται την μεταβίβαση της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθ. 76 του Ν. 4257/2014. Στο ερώτημα αυτό ουδεμία απάντηση λάβαμε με 
αποτέλεσμα να προχωρήσουμε στην έκδοση της αριθ. 17045/25-04-2016 Απόφασης 
Ανάκλησης της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου λόγω θανάτου του δικαιούχου. 

Επειδή η θέση του περιπτέρου (τόσο η σημερινή όσο και αυτή στην οποία βρισκόταν προ 
της μετατόπισης) δεν περιλαμβάνονται στη χωροθέτηση της αριθ. 183/2013 Απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, 
 

εισηγούμαστε: 
 
α) την κατάργηση της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Μητροπέτροβα του 

Δήμου Καλαμάτας. 
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β) την απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου από τη θέση που καταλαμβάνει, με 
ευθύνη των οικείων του αποθανόντος, εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης. Σε 
περίπτωση που οι τελευταίοι δεν προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, η απομάκρυνση του 
κουβουκλίου θα γίνει από τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, βάσει των προβλεπόμενων 
διοικητικών διαδικασιών (ΚΥΑ 46597/2003, ΦΕΚ 1611 Β΄).   

 

 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

(υπογραφή) 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Βαρβουτσή Αικ. 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 
Βεργόπουλος Δημήτριος¨ 

 
 
Επί της ανωτέρω εισηγήσεως εκφράζει θετική γνώμη το Συμβούλιο της  Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας με την υπ’ αριθ. 24/2016 Ομόφωνη απόφασή του. 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βεργόπουλε.  

 
Πρόκειται για τη κατάργηση θέσης ενός περιπτέρου λόγω ανάκλησης άδειας 
του, είναι το περίπτερο που βρίσκεται μεταξύ των Goody’s στην οδό 

Μητροπέτροβα και του Bistroteca. Αυτή η άδεια είχε δοθεί σε έναν ανάπηρο πολέμου. Αυτός ο 
άνθρωπος πλέον απεβίωσε, η άδεια αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιον άλλον. Ως εκ 
τούτου ανακλείται η άδεια που έχει στη διάθεσή του.  

 
Η πρώτη ερώτηση. Η μεταφορά του περιπτέρου από την Πλατεία, στο 
συγκεκριμένο σημείο έγινε πρόσφατα.  

 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν ένα χρόνο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσο ζούσε. 

 
Ναι,  όσο ζούσε, ναι εντάξει τώρα, τι να πω ας πούμε  για την  Δημοτική 
Αρχή που αποφάσισε να μεταφέρει ένα περίπτερο, σ’  έναν άνθρωπο ο 

οποίος ήταν μεγάλης ηλικίας, για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα;  
 
ΦΩΝΗ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δηλαδή, πήγαμε βόλτα το περίπτερο και τώρα 
λέμε ανακαλούμε την άδεια. Ένα αυτό.  

Δεύτερον, για τα περίπτερα εντάξει η  Δημοτική Αρχή ξέρω βαδίζει βάσει μιας νομοθεσίας τις 
πιο πολλές των περιπτώσεων και όσο μπορεί, τι θα γίνει για τα περίπτερα που καταργήσαμε και 
είπαμε ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή, το είχε πει και ο κ. Δήμαρχος, θα βάλουμε κάποια κιόσκια 
σε κάποια σημεία της πόλης που θα κάνουν τη δουλειά των περιπτέρων και τα οποία θα είναι 
συγκεκριμένα και με συγκεκριμένη μορφή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά πότε θα 
τα δούμε τα περίπτερα; Γιατί εκείνα τα περίπτερα έχουν ένα ρόλο και η Δημοτική Αρχή έχει 
εξαγγείλει ότι θα φύγουν τα περίπτερα αυτά θα μπει μία τάξη στην πόλη και τα λοιπά και τα 
λοιπά και κάποια στιγμή σε κάποια σημεία επιλεγμένα που έχει η Δημοτική Αρχή, θα μπουν 
αυτά τα κιόσκια, που θα έχουνε το χαρακτήρα του περιπτέρου  και θα κάνουν τη δουλειά 
αυτή, αλλά θα είναι όμως με συγκεκριμένο τρόπο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά πότε θα τα 
δούμε;  
 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Πρώτον, για το αυτό που είπατε σχετικά με τη μετακίνηση του περιπτέρου 
που έγινε περίπου πριν από ένα χρόνο, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό που θα 

πρέπει να πείτε στη Δημοτική Αρχή θεωρώ ότι είναι ενδεχομένως ένα μπράβο για την άμεση 
εργασία την οποία κάνει, γιατί έπρεπε να φύγει εκεί, ώστε να ανοίξει ο χώρος. Το δυστυχές 
γεγονός το ότι απεβίωσε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να το προβλέψει κανένας και βεβαίως δεν 
το ευχόμαστε, δεν το ευχόμασταν ούτε εμείς. Μακάρι ο άνθρωπος να ζούσε και να το 
διατηρούσε για όσα χρόνια ακόμα χρειαζότανε.  
Το δεύτερο γεγονός το οποίο είπατε ότι αφορά κάποια περίπτερα τα οποία θα στήσει ο Δήμος 
στην απομάκρυνση κάποιων άλλων, πράγματι έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκιο, ο Δήμος 
Καλαμάτας έχει απομακρύνει περισσότερα από πέντε περίπτερα τα οποία εμπόδιζαν και με 
έγγραφα της Αστυνομίας δημιουργούσαν πρόβλημα και ήταν σημεία επικινδυνότητας, η 
έλευση των πεζών. Τώρα όσο αφορά για τη τοποθέτησή τους, κάποιων νέων να ξέρετε ότι 
επειδή αυτό που αναφέρατε το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο πλαίσιο κάποιων 
προγραμμάτων, περιμένουμε μήπως βγουν και κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα να μην 
κάνουμε κάτι εμείς σαν Δήμος, ούτως ώστε αυτά τα info kiosks όπως περίπου τα περιγράφετε, 
να είναι ένα προϊόν χρηματοδότησης από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όμως δεν 
γίνει κάτι τέτοιο, θα είμαστε σε θέση κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε αυτά τα σημεία που θέλετε, που αναφέρεστε.  

 
Ευχαριστούμε κ. Βεργόπουλε.  
Τοποθετήσεις έχουμε; Όχι. 

Ψηφίζουμε.  
Η πλειοψηφία «Υπέρ». 
Εσείς;  

 
Εγώ διαφωνώ, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν έπρεπε να μετακινήσει το 
περίπτερο, γιατί δεν εμπόδιζε εκεί που ήτανε, εκεί που το βάλατε εμποδίζει 

πιο πολύ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τώρα που πέθανε θα πηγαίναμε να ξηλώναμε την πλατεία, να …...  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο σας λέω, δεν εμπόδιζε εκεί που ήτανε, και εκεί……  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εμπόδιζε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Όχι, γιατί δεν έχει σχέση με την Αστυνομία που είπε ο κ. Βεργόπουλος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια Αστυνομία;  
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ήτανε για το δεύτερο μην το μπερδέψουμε, για το πρώτο είπα εγώ… 

 
Μιλάμε για το συγκεκριμένο περίπτερο, για το συγκεκριμένο λοιπόν 
περίπτερο που αναφερθήκατε στο έγγραφο σης Αστυνομικής Διεύθυνσης, 

δεν μιλάει για το περίπτερο αυτό. Έτσι δεν είναι;  
 
Κύριε Αντωνόπουλε, χίλια συγγνώμη, κ. Αντωνόπουλε, να ξέρετε ότι ο 
Δήμος Καλαμάτας έχει εγκεκριμένες θέσεις όπου χωροθετούνται τα 

περίπτερα. Η θέση η οποία είχε παραμείνει το περίπτερο εκ παραδρομής και λόγω του 
ενδεχομένου αυτού του θανάτου είχε παραμείνει εκεί. Όμως ως όφειλε ο Δήμος Καλαμάτας 
σωστά το μετακίνησε στη θέση την οποία ήτανε καταγραμμένη στο σχέδιο. Δηλαδή να 
συνεχίσει να παραμένει εκτός σηματοδοτηθείσας θέσης; Αυτό λέτε; Πήγε στη σωστή του θέση 
λοιπόν και αυτό που πρέπει να απαντήσετε είναι, να ανακληθεί η άδεια ή όχι;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η σωστή θέση ήταν στην Μητροπέτροβα που πήγε, εκεί; 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί είναι αποτυπωμένη, εκεί είναι αποτυπωμένη.  

 
Μισό λεπτό, μισό λεπτό, στη πόρτα του, στη πόρτα του που μπαίνει ο 
άλλος στο σπίτι του, είναι η σωστή θέση; 

 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί είναι αποτυπωμένη η θέση στο σχέδιο της ανάπλασης της Πλατείας.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Μιχάλη, θες να σου πω κάτι; Μιχάλη, επειδή την ξέρω την ιστορία του 
περιπτέρου.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). Να πω ένα τελευταίο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, άκου με, να σε βοηθήσω, μην κάνεις λάθος Μιχάλη.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν είναι να φτιάξεις...  

 
Το περίπτερο αυτό ξέρεις από πού περπάτησε Μιχάλη και έφτασε στη Πλατεία; 
Στο Ποντίκι ήτανε Μιχάλη, πήγε στην άλλη γωνία, Χρυσάνθου Παγώνη και 

Μητροπέτροβα και από εκεί ήταν μπροστά στη Σιδηροδρομικού Σταθμού, περπάτησε και πήγε 
επάνω στη Πλατεία, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά, ήμουνα νιος και 
γέρασα και το ξέρω τα βήματα του περιπτέρου αυτού. Πες το ρε δημοσιογράφοι το έχετε 
γράψει στις εφημερίδες.   
Ψηφίζουμε λοιπόν όλοι.  

 
Συγγνώμη, η απόφαση αυτή, συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, είναι 
μονόδρομος, απεβίωσε ο άνθρωπος ο δικαιούχος, ανακαλείται η άδεια, βάσει 

νόμου, δηλαδή και να πούμε κάτι διαφορετικό δεν γίνεται να το πούμε, δηλαδή δεν 
νομιμοποιούμαστε να πούμε κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη που το λέω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να πείτε κάτι κ. Μάκαρη;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω  εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση της θέσης περιπτέρου που 
βρίσκεται στην οδό Μητροπέτροβα του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και την  
απομάκρυνση του κουβουκλίου του από τη θέση που καταλαμβάνει, με ευθύνη των 
οικείων του αποθανόντος, εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης και σε 
περίπτωση που οι τελευταίοι δεν προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, η 
απομάκρυνση του κουβουκλίου θα γίνει από τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, 
βάσει των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών (ΚΥΑ 46597/2003, ΦΕΚ 1611 
Β΄, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18342/06-05-2016 εισήγηση του Τμήματος 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Κουτίβας Ηλίας  

  6. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

  7. Μαρινάκης Σαράντος  

  8. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 30 Μαΐου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


