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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   3/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   7/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 3η/2017 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7450/17-2-2017 

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. 8 απόφαση), 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) 

Δημόπουλος Δημήτριος και 5) Μαρινάκης Σαράντος.    

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος, 2)  Ντίντα Παναγιώτα και 3) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας την κα 

Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Αλούπης Παναγιώτης, ο οποίος, μετά τη δήλωση (υπ’ αριθμ. πρωτ. 7910/21-2-2017) 

ανεξαρτητοποίησής του από τη δημοτική παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ», δεν μπορεί πλέον να συμμετέχει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 66 του  Ν. 3852/2010.  

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας «Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Καλαμάτας». 

 
Το παρόν θέμα  αφορά σε χρήση κοινόχρηστων χώρων και η λήψη απόφασης σχετικά 
αποτελεί κανονιστική απόφαση την έκδοση της οποίας εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010. 
 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η από 9/2/2017 σχετική υπηρεσιακή εισήγηση 
του Τμήματος Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων & Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομία του Δήμου, μαζί με το αναφερόμενο σε αυτή σχέδιο, η οποία έχει 
αναλυτικά ως εξής: 
 

Υπηρεσιακή εισήγηση 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, «Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων Δήμου Καλαμάτας».  

Σχετ.: 

 

Στο άρθρο 7 «Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων», I Κεντρική Ζώνη: 
 Α Πλατείες, προστίθεται: 

• Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου (από οδό Ξενοφώντος έως οδό 
Δημοσθένους) . 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται 
από τα δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους 
και αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των 

επιχειρήσεων και σε τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

• Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου (από οδό Δημοσθένους έως οδό 
Σόλωνος). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται 
από τα δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους 
και αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των 

επιχειρήσεων και σε τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

• Πλατεία Διοικητηρίου (από οδό Σόλωνος έως οδό Μακεδονίας). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται 
από τα δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους 
και αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των 

επιχειρήσεων και σε τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
 

 Β  πεζόδρομοι, προστίθεται το εδάφιο: 
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10. Οδός Πανταζοπούλου 
Από την οδό Αριστομένους  μέχρι την οδό Αναγνωσταρά, ορίζεται ζώνη 

πλάτους 0,50μ από την οικοδομική γραμμή κάθε πλευράς, για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων.  
 
 Γ πεζοδρόμια, 2 Οδός Αριστομένους, καταργείται «Από την οδό Βασ. 

Γεωργίου έως την οδό Μακεδονίας, παραμένει η ισχύουσα κατάσταση έως την 
ανάπλαση της περιοχής» και προστίθεται το εδάφιο: 

• Από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως την οδό Βασιλίσσης Όλγας, ο 

χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε 
απόσταση 1,00 μ. από την οικοδομική γραμμή. 

• Από την οδό Βασιλίσσης Όλγας έως την οδό Πλάτωνος, ο χώρος 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 

1,40 μ. από την οικοδομική γραμμή. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(Με εντολή) 

 
 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 
(Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

 
 

 

 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Την εισήγηση για την Ποιότητα Ζωής θα την κάνει ο κ. Κουτίβας.  
Κύριε Κουτίβα έχετε τον λόγο. 
 
Καλησπέρα συνάδελφοι.  
Τροποποιείται η 543 κανονιστική απόφαση όσον αφορά τους παραχωρούμενους 

χώρους κοινοχρήστων - τραπεζοκαθίσματα. Όσον αφορά στην παράγραφο 5 που έχει να κάνει 
με τον χώρο που αποδίδεται από την πρόσφυση του κτηρίου και εφόσον οι προϋποθέσεις ως 
οι βασικότεροι από 1,5 μέτρο από το ρείθρο, από 1 μέτρο γίνεται 1,5 .  

 
 Οικοδομική γραμμή. 

 
Οποιοσδήποτε θέλει να κάνει χρήση του κοινόχρηστου χώρου με μια υπεύθυνη 
δήλωση θα μπορεί να το κάνει και θα είναι υπεύθυνος μετά για αυτή την 

υπεύθυνη δήλωση. Το κίτρινο χρώμα των γραμμών το οποίο μέχρι σήμερα το όφειλε να το 
κάνει  η Δημοτική Αστυνομία θα είναι πλέον υποχρέωση των καταστηματαρχών που θέλουν να 
ορίσουν τα μέτρα αυτά μετά από δική μας επιβεβαίωση.  
Προστίθεται μέσα δεν αναγραφόταν ότι απαγορεύεται σε καταστήματα στα πλαϊνά να 
υπάρχουν σκίαστρα ή πλαστικές τέντες να πέφτουν, ανεξάρτητα αν κρέμονται  ή αν πιάνονται 
στο βάθος κάτω στο ρείθρο με γάντζο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καταστήματα τα οποία 
βάζουν διαφημιστικά, αυτά τα μικρά πανό με την ομπρέλα θαλάσσης  τύπου wind surfing , τα 
οποία κυματίζουν , όπως καθώς επίσης και ηχεία τα οποία θέλουν ειδική άδεια.  
Υπάρχουν οι αλλαγές με το καινούργιο έργο που γίνεται  στην ανάπλαση από την οδό Βασ. 
Ολγας μέχρι την Μακεδονίας, το οποίο υπάρχουν και τα σχέδια, θα τα έχετε διαβάσει 
φαντάζομαι, το οποίο παραχωρούμε τραπεζοκαθίσματα σε βάθος 4,5 μέτρων δυτικά της 
Αριστομένους. Όπως θα δούμε και σε μια παρακάτω απόφαση απαγορεύεται πλέον η 
στάθμευση των οχημάτων δυτικά της Αριστομένους , μόνο ανατολικά θα επιτρέπεται και σε 
παράλληλη σειρά με το ρείθρο όχι σε υπό γωνία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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Επιτρέπεται να δώσουμε πλέον χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από την οδό Βασ. 
Γεωργίου έως την οδό Σόλωνος , που δεν υφίσταται αυτό στο παλαιό, και δίνουμε και επιπλέον 
χώρο στον πεζόδρομο της οδού Πανταζοπούλου , μισό μέτρο εκατέρωθεν των κτηρίων.  
Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές. Αν θέλετε κάποια ερώτηση είμαι στην διάθεσή σας.  

 
Εισηγείται η υπηρεσία ή….  
 

Η υπηρεσία. 
 
Που; Δεν βλέπω εδώ πέρα εισήγηση της υπηρεσίας.  
 

Η υπηρεσία εισηγείται. 
 
Που το λέει; Εγώ βλέπω ο Δήμαρχος, λέει,  Κουτίβας  εντεταλμένος 
σύμβουλος κλπ, στην εισήγηση εδώ πέρα.  

 
Πάντα η υπηρεσία, πάντα η υπηρεσία….   

 
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λέει εδώ υπηρεσιακή εισήγηση, λέει υπηρεσιακή 
εισήγηση  και από κάτω βλέπω υπογραφή δικιά σου.  

 
Πάντα ο εντεταλμένος …… (δεν ακούγεται) με βάση την υπηρεσία. 

 
Ποιος από την  υπηρεσία …. 
 

Η υπηρεσία…. η Δημοτική Αστυνομία …  
 
Ωραία, εντάξει, εντάξει … 
 

… η Δημοτική Αστυνομία…. 
 
Θα το πω διαφορετικά. Εσείς με ποιον συνάδελφό σου από την υπηρεσία 
του Δήμου έχετε συνεννοηθεί, δηλαδή εσείς έχετε κουβεντιάσει τα 

θέματα αυτά και έχετε καταλήξει; 
 
Τι εννοείτε; 

 
Δηλαδή εσείς μιλήσατε με τους συναδέλφους που έχουν επεξεργαστεί 
αυτές τις τροποποιήσεις; Και βάσει ποιας κυκλοφοριακής μελέτης τα 

συνδέσατε για  να ξέρετε ότι αυτά ας πούμε θα έχουν κάποια απήχηση και θα είναι συμβατά 
με αυτά που γίνονται στην πόλη μας; Με ποιον υπάλληλο εσείς μιλήσατε δηλαδή; Κάνατε μια 
συνεργασία, προκειμένου να έρθει σήμερα εδώ πέρα…. 

 
Συνάδελφε… 

 
 Με ποιον μίλησες εσύ; Πες μας. 
 

Παρακαλώ. 
 
Ναι παρακαλώ. 
 

 
Αυτά που εισηγούμεθα δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει το ρου της 
Αριστομένους. Πρώτον.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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Σωστό.  
 

Σημαντικό αυτό.  

Καταρχήν οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν στο κομμάτι που έχει να κάνει από 
Βασ. Γεωργίου μέχρι την Μακεδονίας ούτως ή άλλως για να εναρμονιστούμε με την υπόλοιπη 
ανάπλαση. Υπάρχουν και σχέδια.  

 
Ναι τα βλέπω. 
 

Τα γνωρίζετε αυτά. Άρα λοιπόν αυτά εκ του πρακτέου πρέπει να γίνουν. Δεν 
αλλάζουν κάτι.  

 
Τα σχέδια  …….… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

Μην κολλάτε στις υπογραφές. Τα σχέδια της υπηρεσίας κ. Αντωνόπουλε.  
 
Εντάξει ωραία… 
 

Εδώ υπάρχει  το  σχέδιο  αυτό  έγχρωμο  αν  θέλετε κ.  Αντωνόπουλε, αν 
θέλετε. 

 
Ναι εσείς με ποιον υπάλληλο συνεργαστήκατε στις υπηρεσίες … 
 

Εφόσον υπάρχει ανάπλαση…. 
 
Μιχάλη σε παρακαλώ, δεν είναι ερωτήσεις αυτές. Υπάρχει, αριστερά στο  
έγγραφο, ένας που το έχει φτιάξει. Το βλέπεις τι λέει εκεί πάνω ; 

 
Λέει πληροφορίες … 
 

Αριστερά, πληροφορίες. Οι πληροφορίες τι είναι; Μπορεί να δώσει, παράδειγμα, 
εκείνος ο οποίος είναι άσχετος;  

 
Μισό λεπτό. 
 

Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ υπήρξε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας που 
έχει τα σχέδια της … 

 
…….… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

Σε παρακαλώ αν αυτή είναι η ερώτησή σου, σου απάντησε ο συνάδελφος. 
Να πάμε παρακάτω.  

 
Εντάξει απλώς επειδή εδώ πέρα … 
 

Επειδή και εσείς δηλώσατε ότι τα θέματα είναι εύκολα  
 
 Α εντάξει, άμα θέλετε για να μην σας δυσκολεύω σταματάω.  
 

Όχι όχι εσείς το δηλώσατε. Εσείς το δηλώσατε. 
 
Μίλα πιο ξεκάθαρα, τι θες να μάθεις να το πούμε. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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Να σου πω κάτι, σωστή η παρατήρηση του συναδέλφου.  
 

Ξεκάθαρα Μιχάλη … 
 
Ναι, ναι, εντάξει ωραία.  
 

Ξεκάθαρα, ωμά, λαϊκά.  
 
 Όχι άκου, αυτά πρέπει να συζητηθούνε. 
 

Όχι ¨αυτά¨, συγκεκριμένα …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
Να σου εξηγήσω.  Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο εισηγητής του θέματος, 
π.χ. εσύ στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να έχεις κάνει μια 

διαβούλευση με τις υπηρεσίες σου, να έχεις συγκριμένα τέτοια δηλαδή να ξέρεις που το 
στηρίζουν κλπ, δεν θα φέρεις εδώ πέρα αυτά τα σχέδια και θα πεις γενικά και αόριστα αυτά. 
Έχουν κουμπώσει αυτά όλα με την κυκλοφοριακή μελέτη; Τα έχετε κοιτάξει; 

 
Δεν είναι γενικά και αόριστα. Με συγχωρείς …. 
 
 Συγγνώμη  …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
 Όχι, όχι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. 

 
 Ωραία, ας έρθει ο αρμόδιος υπάλληλος εδώ να μας τα πει, να κάνω 
ερωτήσεις.  

 
 Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει το όνομά 
του και επειδή λοιπόν τον ξέρεις πολύ καλά … 

 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) κάποιος άλλος … 
 

Ορίστε; 
 
Ο κ. Φειδάς είναι τεχνικός;  
 

Την εισήγηση κάνει Μιχάλη μου ο κ. Φειδάς.  
 
Την εισήγηση όσον αφορά την όλη ιστορία που λέγεται καθίσματα.  

 
Πληροφορίες λέει Φειδάς δεν λέει … 
 

Πληροφορίες, αυτό σημαίνει.  
 
Λοιπόν, εντάξει εντάξει …  
 

Εδώ συνεργάστηκαν όλοι τώρα. Η τεχνική υπηρεσία να δώσει τα σχέδια, να 
δώσει το ένα να δώσει το άλλο, για να μπορέσουμε να πάμε …. (δεν ακούγεται) 

 
…… άλλη ερώτηση, δεν έχω  …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 

Κύριε Πρόεδρε  μου επιτρέπετε; Μου επιτρέπετε παρακαλώ, αν θέλετε;  

Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε αυτά τα 5-6 θεματάκια των αλλαγών που 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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επικεντρώνεις την προσοχή; Μπορεί να έχεις κάποιο δίκιο, να το δούμε το θέμα … 

 
Εγώ θεωρώ … 
 

 Όχι δεν θεωρείς θα πεις συγκεκριμένα ποιο θέμα από όλα.  
 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 

 Ναι σε ποιο απ΄όλα; 
 
Δεν κουμπώνουν αυτά με την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου 
Καλαμάτας και με  …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  
 
Ποιο από όλα τα θέματα αυτά που σου διάβασα, αν το έχεις διαβάσει, την 
εισήγηση…  

 
 Πώς δεν το διάβασα. 
 

Ποιο σε χαλάει πες μου, ένα συγκεκριμένα. 
 
Αυτές οι ρυθμίσεις που κάνετε εσείς όσον αφορά τους χώρους που 
καταλαμβάνονται… Να σας φέρω ένα παράδειγμα, να σας φέρω ένα 

παράδειγμα να ξέρετε λοιπόν. 

Υπάρχουνε χώροι και συγκεκριμένα στην Αρτέμιδος που υπάρχουν καταστήματα τα οποία 
παραβιάζουν αυτά τα οποία λέτε εσείς εδώ πέρα μέσα στις καινούριες ρυθμίσεις και τα οποία 
μέχρι σήμερα … 

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Μου επιτρέπετε; Μου επιτρέπετε; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) γιατί με μπερδεύεις;  

 
Σε άλλα σημεία της Καλαμάτας βρε αδερφέ. Υπάρχουν σημεία της πόλης 
στα οποία … 

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Συγκεκριμένα πες το μου.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σου είπα… 
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Συγκεκριμένα θα μου πεις, εκεί. Που;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Σου είπα. Θα πάμε να στο δείξω τώρα.  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Να το δούμε …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 

 
Και έχει πέσει πάνω και αυτοκίνητο, φορτηγό.  
Προσέξτε λίγο λοιπόν Αυτό το οποία εσείς εισηγείστε εδώ …. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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(διακοπή – πρόβλημα στην ηχογράφηση)  

 
 Λοιπόν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις; 
 
Ερωτήσεις επιτρέπονται;   
  
 Ε ως πολίτης, ναι Παναγιώτη μου! Ως δημοτικός σύμβουλος.   
  
Και ως πολίτης, όπως θέλετε.  
Κατά πρώτον, υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη που έχει γίνει όλο αυτό, οι 

επεμβάσεις στο κέντρο; Ή γίνονται πρώτα οι επεμβάσεις και η κυκλοφοριακή μελέτη θα έρθει 
εκ των υστέρων. Και προφανώς φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή μελέτη ….. (δεν ακούγεται) από 
τις επεμβάσεις που εσείς επιβάλετε τελείως αυθαίρετα γιατί είναι τελείως παράνομο να κάνετε 
εργασίες, επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς ύπαρξη κυκλοφοριακής μελέτης.   

 
Εγώ δεν είμαι, μπορεί να απαντήσει ο κ. Δημόπουλος για να σας πει το 
κυκλοφοριακό, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, δυστυχώς  δεν έχω την εμπειρία 

αυτή να σας απαντήσω. Θεωρώ ότι η κυκλοφοριακή μελέτη έχει να κάνει πιο πολύ με τον 
αυτοκινητόδρομο. Είναι το κομμάτι αυτό και όχι τόσο με τον πεζό. Δεν ξέρω αν λανθάνω να 
μου το πει κάποιος από τους πολιτικούς μηχανικούς. Το λέω καλά κ. Αλούπη που είστε και 
εσείς μηχανικός; Όλα αυτά που κάνουμε εδώ είναι για να διευκολύνουμε κατά πρώτον τα 
καταστήματα, όλης της πόλης, και κατά καιρούς τα αλλάζουμε. Δεν φωτογραφίζουμε…. Να 
σας προλάβω.  

 
Για τη συγκεκριμένη περιοχή …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
Θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω. Κύριε Αλούπη … 
 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) συγκεκριμένη. 
 
Κύριε Αλούπη αν με αφήσετε θα σας απαντήσω. Αν θέλετε να ακούσετε. 
 
 Για τη συγκεκριμένη. 
 
Καταρχήν το 80% των αλλαγών που υποτίθεται φέρνουμε εδώ, ήδη 
προϋπάρχουν κατά το μήκος από τα Ψαράκια τα παλαιά μέχρι τη Μακεδονίας, 

απλά τώρα γίνονται πιο εμπεριστατωμένα λόγω της ανάπλασης.  
 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
Με όλο τον σεβασμό στους πολιτικούς μηχανικούς και πάλι γιατί δεν τα ξέρω τα 
θέματα αυτά, Οι μικροαλλαγές που γίνονται δεν ενέχουν κίνδυνο που να 

χρειάζεται κυκλοφοριακή μελέτη, το να δώσουμε ένα μέτρο σε κάποια καταστήματα σε κάποια 
Καφέ κατά το μήκος της Αριστομένους. Αυτό δεν εννοείτε?  

 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
 Αυτά είναι τα θέματά μας.  
 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
Τα θέματά μας αυτά είναι. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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Αυτό προκύπτει … 
 
Μην ξεφεύγουμε όμως, για την όλη την πόλη. 
 
Μα δεν ξεφεύγουμε.  
 
Θα το δούμε σε άλλο θέμα αν θέλετε. 
 
Δεν είναι σε άλλο θέμα, αυτό προκύπτει μέσα από μια επέμβαση που ήδη 
φτιάχνεται,  διότι δεν είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος … 
 
Δεν αλλάζουμε κάτι όμως κ. Αλούπη. 
 
Γιατί δεν αλλάζετε, δεν αλλάξατε το πεζοδρόμιο; Δεν το έχετε αλλάξει; Εκεί …….. 
(δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
Άρα λοιπόν έχετε θέμα με την ανάπλαση εσείς. Το πρόβλημά σας είναι η 
ανάπλαση  μάλλον. Εδώ μπορεί να σας απαντήσει ο κ. Πρόεδρος.  
 
Για το σύνολο, γιατί το ένα είναι αλληλένδετο, δεν είναι κανένα ανεξάρτητο γιατί 
άμα δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο δεν  …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου) 
 
Πρόεδρε θέλεις να απαντήσεις σαν πολιτικός μηχανικός; 
 
Δεν έχω να απαντήσω επί του θέματος. Θεωρώ όμως ότι όπως γνωρίζετε από το 
Πράσινο Ταμείο ήδη ο Δήμος… 

 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου)   

 
Συγγνώμη λίγο κύριε … 
 
Κύριε Τζαμουράνη, σας παρακαλώ.  

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Καλαμάτας  χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο 
80.000 ευρώ και είμαστε στη διαδικασία τώρα να μπορέσουμε να κάνουμε μια μελέτη για το 
κυκλοφοριακό γενικότερα και έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε, και οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουνε 
γίνει και αυτές που υπάρχουν, να γίνει πλέον το καταλληλότερο για να μπορούμε να λέμε ότι 
έχουμε και μια επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη. Όμως όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες 
έχουν γίνει στα έργα του Δήμου εκτιμώ ότι δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα και 
λειτουργούνε μια χαρά γιατί όπως γνωρίζετε και αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη που έγινε, εγώ 
ήμουνα φοιτητής και νέος  και δούλευα τότε στον Δήμο, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα 
από τότε γιατί απευθυνόταν σε 10 αυτοκίνητα και τώρα έχουμε 50, και γενικότερα έχει αλλάξει 
η πόλη αυτή από τότε που πρωτοξεκίνησε αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη.  

Θεωρώ όμως ότι όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται δεν είναι σημειακές, είναι σημαντικές και 
ενοποιούν ολόκληρο κομμάτι που αφορά την πλατεία , όπως είναι η ανάπλαση η συγκεκριμένη, 
που φτάνει μέχρι το πάρκο Σιδηροδρόμων και αυτό θα το δούμε επί της πράγμασι. Όταν σε 
λίγους μήνες , σε 3 μήνες 4 μήνες, θα τελειώσει το έργο θα δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα όλων 
αυτών των παρεμβάσεων, ότι ο κόσμος θα τις έχει αγκαλιάσει σε όλο το επίπεδό τους και μέσα 
από την φιλοσοφία του μελετητή την οποία είχε και έφτιαξε αυτή την μελέτη. …….. (δεν 
ακούγεται)   

Αυτό έχω να πω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εάν έχουμε τοποθετήσεις… Για να προχωρήσουμε  

 
 Άρα συμφωνείτε με αυτά που λέω και εγώ ότι έχετε κάνει σημαντικές 
παρεμβάσεις αυθαίρετα, γιατί πρώτα κάνετε τις παρεμβάσεις και μετά κάνετε την 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ : 
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κυκλοφοριακή μελέτη. Ευχαριστώ που συμφωνούμε.  
  
ΦΩΝΗ: …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου)   
 
ΦΩΝΗ: …….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου)   

 
 Εντάξει, εντάξει.  
Πάμε ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία υπέρ… 
 
Κύριε Πρόεδρε να πω κάτι και να μου επιτρέψετε να φύγω γιατί έχω 
κάποια κοινωνική υποχρέωση. Εμείς το θέμα αυτό δεν το ψηφίζουμε  για 

τους εξής λόγους: Επειδή εδώ προκύπτουνε κάποιες αυθαιρεσίες και επειδή αυτό έχει μπει 
στην λογική του κ. Δημάρχου πώς θα εισπράξουμε πιο πολλά χρήματα από αυτούς τους 
δρόμους ,τους πεζόδρομους τέλος πάντων, και πιστεύω και η λογική των αναπλάσεων έχει 
μπει στην λογική της εισπραξιμότητας και δευτερευόντως έχει μπει στην λογική του 
εξυπηρετούμε την πόλη μας και έχουμε μια  βιώσιμη πόλη, διότι αν είχε μπει στη λογική αυτή 
θα υπήρχε προφανώς και μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα συνέδεε όλα αυτά και θα είχε ένα 
αποτέλεσμα. Και αυτό δεν αποδεικνύεται από οτιδήποτε άλλο αλλά αν κοιτάξετε την 
προηγούμενη εισήγηση, για το σοβαρό θέμα των απορριμμάτων αγαπητέ συνάδελφε, θα δείτε 
ότι εκεί … 

 
Μην πας πίσω σε παρακαλώ.  

 
 Όχι λέω, υπάρχει υπογραφή και εισήγηση από τον κ. Σπυρόπουλο  από 
τον κ. Τζαμουράνη, από τον κ. …., ο προϊστάμενος Μελετών, υπάρχει 

δηλαδή  μια σειρά εισηγήσεων και υπογραφών, για το συγκεκριμένο αυτό σοβαρό θέμα των 
απορριμμάτων από όλο το τεχνικό επιτελείο, όπως προβλέπεται από την διαδικασία του Δήμου. 
Για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι δευτερεύων για τον Δήμο και από πού 
ξεκινάει αυτή η φιλοσοφία και ποιος προωθεί τέτοια θέματα στην πόλη μας, δεν υπάρχει καμία 
εισήγηση  τεκμηριωμένη από κάποιον τεχνικό υπεύθυνο, μόνο πληροφορίες…  

 
Να σου απαντήσω  στο …. 

 
Μισό λεπτό. Μόνο πληροφορίες.  
Ευχαριστώ και …. 

 
…….. (δεν ακούγεται  - εκτός μικροφώνου)  αύριο το βράδυ. 

 
 Ναι περίμενε. Αύριο το βράδυ έχουμε πολλά να πούμε. 
 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ  
 
Και εγώ ευχαριστώ. 
 

Δεν ψηφίζετε  λοιπόν.  
 
Όχι. Τα άλλα θέματα που έχετε είναι βατά.  
 

Ωραία. Λοιπόν … 
 

Καταψηφίζει ή ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) τι γίνεται; 
 
Τίποτα, δεν ψηφίζει, απών, αποχωρεί λέει.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  3/2017 Τετάρτη  22 / 02 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   7/2017 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   11 

 
Είπα κατά ψηφίζω και φεύγω.  
 

Κατά. Το είπαμε αυτό. Για τα άλλα είσαι απών, είπα, αποχωρεί.   
 
………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) μην παρεξηγηθώ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συμφωνήσει αύριο το βράδυ, δεν λέει τίποτα.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντος του κ. 
Αντωνόπουλου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την τροποποίηση - συμπλήρωση 
της υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Γενική 
κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων»  σύμφωνα με την από 
9/2/2017 καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής σχετική υπηρεσιακή 
εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων & 
Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομία του Δήμου Καλαμάτας και το 
αναφερόμενο σε αυτή σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτή, ως εξής: 
 
Στο άρθρο 7 «Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων», I Κεντρική Ζώνη: 

 

 Α Πλατείες, προστίθεται: 

• Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου (από οδό Ξενοφώντος έως οδό 
Δημοσθένους) . 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα 

δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων και σε 
τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 

• Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου (από οδό Δημοσθένους έως οδό Σόλωνος). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα 

δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων και σε 
τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 

• Πλατεία Διοικητηρίου (από οδό Σόλωνος έως οδό Μακεδονίας). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα 

δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων και σε 
τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 
 

 Β  πεζόδρομοι, προστίθεται το εδάφιο: 

10. Οδός Πανταζοπούλου 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Από την οδό Αριστομένους  μέχρι την οδό Αναγνωσταρά, ορίζεται ζώνη πλάτους 
0,50μ από την οικοδομική γραμμή κάθε πλευράς, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
και εμπορευμάτων.  

 
 Γ πεζοδρόμια, 2 Οδός Αριστομένους, καταργείται «Από την οδό Βασ. 

Γεωργίου έως την οδό Μακεδονίας, παραμένει η ισχύουσα κατάσταση έως την 
ανάπλαση της περιοχής» και προστίθεται το εδάφιο: 

•  Από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως την οδό Βασιλίσσης Όλγας, ο χώρος 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 1,00 

μ. από την οικοδομική γραμμή. 

•  Από την οδό Βασιλίσσης Όλγας έως την οδό Πλάτωνος, ο χώρος ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 1,40 μ. από την 
οικοδομική γραμμή. 

 
 

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. Μαρινάκης Σαράντος 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Φεβρουαρίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  










