
Συνεδρίαση :  4/2020            Παρασκευή  13 / 3 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   9/2020 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   1

 

 

 

 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   4/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   9/2020 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η  Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 4η/2020 συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9135/9-3-2020 πρόσκληση 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Λιάππας Λεωνίδας, 

2) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Φαββατάς 

Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μαστραγγελόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπαρούνη Μαρία και 3) Φάβας Γεώργιος.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Δρούγας Παντελής, ο οποίος  συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον 

κ. Φάβα Γεώργιο.   

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καλαμάτας κ. Λύρας 

Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος, επειδή στην 

ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη  συνεδρίαση.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. 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 της παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 543/2010 «Γενική 
κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.  

 
Η έκδοση απόφασης  επί  κυκλοφοριακών θεμάτων, όπως είναι και το ανωτέρω θέμα,  
αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73, 75  και 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, την έκδοση δημοτικών κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  

 

Το από 3-3-2020 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το 
οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει αναλυτικά 
ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 5 της της υπ’ αριθ. 543/2010 «Γενική 

κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Καλαμάτας. 

 

Σχετ: Αίτημα Δημοτικής Αστυνομίας και σχετικά αιτήματα καταστηματαρχών 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την 543/2010 σχετική απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας (Γενική κανονιστική 

απόφαση για την χρήση κοινοχρήστων χώρων) όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε, εισηγείται την τροποποίηση της σε: 

 

 

 11. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μη μόνιμου χαρακτήρα διακοσμητικών στοιχείων έως το ύψος 

των 120 εκατοστών και  διάφανων ανεμοφρακτών έως το ύψος των 180 εκατοστών με 

διάταξη που να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. Οι  διάφανοι 

ανεμοφράκτες θα είναι μεταβλητού ύψους έτσι ώστε στο μέγιστο ύψος να παραμένουν όταν 

οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν. Οι ανεμοφρακτες θα κατασκευάζονται με χρήση 

κρυστάλλων ασφαλείας η εναλλακτικά πλεξιγκλάς και θα έχουν ευδιάκριτα όρια. Για να είναι 

δυνατή η χρήση προϊόντων καπνού στους χώρους που οριοθετούν και προστατεύουν  θα 

πρέπει να παραμένουν ως ανοιχτοί χώροι , χωρίς ανεμοφράκτες, τουλάχιστον σε δυο πλευρές 

τους και να έχει εφαρμογή το  άρθρου 3 παράγραφος (β) του Ν.3730/2008 - ΦΕΚ 262 Α’ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4633/2019 - ΦΕΚ 161 Α΄ .  

Τα διακοσμητικά  στοιχεία καθώς οι ανεμοφράκτες που τοποθετούνται εντος του 

παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου αποτελούν μη μόνιμου χαρακτήρα κατασκευές που 

επιβάλλεται να έχουν αντοχή στην ανεμοπίεση και ασφάλεια τοποθέτησης και χρήσης 

τους.  

 

Παρατήρηση 

Για το παραχωρούμενο χώρο ισχύουν οι γενικές αρχές της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση  

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση 

κοινόχρηστων χώρων» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί  και συμπληρωθεί. 
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Καλαμάτα  ..... - .....- 2020 

 

Ο Συντάκτης 

 

Νικόλαος Γιαννακόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc  

Καλαμάτα  17 - 2- 2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προιστάμενος 

του τμήματος Μελετών 

 

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Καλαμάτα  17 -2- 2020 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

α.α. 

Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος  

       

 
 

 

 
 
 
 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Σύμφωνα, συνάδελφοι, με αιτήματα της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία 
διατύπωσε την άποψή της και την εισήγησή της με βάση και αιτήματα 

καταστηματαρχών, έρχεται ως εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υπογεγραμμένη και 
από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και από την αρμόδια Αντιδήμαρχο την κα Ελένη 
Αλειφέρη, σύμφωνα με την οποία εισήγηση προτείνεται να τροποποιηθεί η παράγραφος 11 
του άρθρου 5  της Γενικής Κανονιστικής Απόφασης που έχει εγκριθεί με την 543/ 2010, έτσι 
ώστε τα ανεμοθωράκια  που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους σήμερα να έχουν ύψος 
από 120 εκατοστά στα 180 εκατοστά. Μόνο αυτό υπάρχει ως εισήγηση, κατά τα λοιπά η 
περιγραφή του άρθρου παραμένει ως έχει.  
Τι σημαίνει παραμένει ως έχει; Παραμένει ως έχει με το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται πλαίσια 
προστατευτικά και όλα τα υπόλοιπα. Και ο λόγος, ο σημαντικότερος λόγος της…  
 
ΦΩΝΗ: Η απόφαση αυτό αφορά;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την 543/2010 …  

 
Πήραμε και άλλη μία μετά όταν φτιάξαμε την πλατεία, μήπως είναι πιο 
επικαιροποιημένη;  

 
Όχι, όχι, τα έχω ψάξει όλα, δεν υπάρχει για ανεμοθωράκια. Δεν έχω, 
τουλάχιστον έχω εδώ πέρα, έχω μαζέψει καμιά δεκαπενταριά, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10, 10 αποφάσεις δεν αφορά καμία το άρθρο 5.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει. 

 
Το πιο σημαντικό είναι πρώτα απ’ όλα γι’ αυτούς που κάθονται απέξω και πίνουν 
τον καφέ τους που τουρτουρίζουν με 1.20.  

 
Αυτό  επειδή λόγω της απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους 
έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των θαμώνων των υπαιθρίων χώρων.  

 
Συμπλήρωσέ το κ. Πρόεδρε, πλέον υπάρχουν και αυτοί φοβούνται τον κορωνοϊό και 
βγαίνουν έξω.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι πρόσκαιρο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πρόσκαιρο.  

Η Αντιδήμαρχος 

Τοπικής Ανάπτυξης,  

Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας 

Ελένη Αλειφέρη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΥΡΑΣ:  
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Λέμε τώρα γι΄ αυτούς που καπνίζουν, εμείς που καπνίζουμε πίνουμε τον καφέ μας 
απέξω.  

 
 Όμως υπάρχουν οι περιορισμοί που ισχύουν με την παράγραφο 11 όπου λέμε: 
δεν θα υπάρχουν πλαίσια, το τονίζω αυτό, δεν υπάρχουν πλαίσια, υπάρχουν 

μόνο υαλόφραχτα σε ύψος 1.80, δεν υπάρχει πλαίσιο, κορνίζα δηλαδή, τα υπόλοιπα είναι δικά 
τους, και ότι όλο αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί κατά κάποιο τρόπο και η χρήση των χώρων 
λόγω της απαγόρευσης του καπνίσματος. Αυτά από εμένα.  
Ο κ. Φαββατάς.  

 
Καταρχήν, κ. Αντιδήμαρχε, θα ήθελα να δω τα αιτήματα που υπάρχουν από τη 
Δημοτική Αστυνομία και τα αιτήματα των καταστηματαρχών. Δεν υπάρχει 

κανένα αίτημα τέτοιο μέσα. Ούτε αριθμός πρωτοκόλλου αναφέρεται, ούτε τίποτα. Και από 
πότε η Δημοτική Αστυνομία κάνει τέτοια αιτήματα; Με ποια λογική η Δημοτική Αστυνομία, μια 
Υπηρεσία του Δήμου, ειδικά αυτή την εποχή…  

 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το κάνει αυτό, δεν το κάνει… Η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών δέχθηκε αιτήματα της Δημοτικής Αστυνομίας και των 

καταστηματαρχών.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θα ήθελα να δω τα αιτήματα αυτά, έπρεπε να είναι κανονικά μέσα στο …  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Προφορικά.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Μπάκα … 

 
Εγώ, εγώ προσωπικά κάθομαι έξω και καπνίζω. Επειδή καπνίζω κάθομαι έξω. Μαζί 
με μένα χιλιάδες κόσμος. Αυτό ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)    

 
Κύριε Μπασακίδη, μπορείτε να κρατήσετε ένα επίπεδο στην Επιτροπή Ποιότητα 
Ζωής;   

 
ΜΠΑΚΑΣ: Επίπεδο, κύριε, έχουμε, μεγάλο και υψηλό. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μπορείτε να κρατήσετε ένα επίπεδο να συζητήσουμε;   

 
Τα επιχειρήματά μας δεν αναιρούνται. Τα κρατάμε για την ώρα τους. Κάτσε, ας 
αφήσουμε να μας… Ελάτε, κ. Φαββατά.  
 
Επαναλαμβάνω, κ. Αντιδήμαρχε και ρωτώ: Γιατί δεν είναι μέσα στο θέμα τα 
αιτήματα της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως λέει εδώ, και τα αιτήματα των 

καταστηματαρχών; Δεν υπάρχει κανένα αίτημα.  
Δεύτερον: Με την απόφαση αυτή, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα καταστήματα στην πλατεία εδώ 
και καιρό το έχουνε κάνει αυτό το πράγμα.  
Τρίτον: Την στιγμή αυτή που όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να αερίζονται οι χώροι και πρέπει 
να μην υπάρχει πρόβλημα, εμείς θέλουμε να σηκώσουμε στο 1.80 τις διαδικασίες αυτές.  
Και τέταρτον: Στην ουσία καταστρατηγείται ο Νόμος που προβλέπει για τους καπνίζοντες, γιατί 
ο Νόμος αυτός λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να είναι οι δύο πλευρές ανοιχτές, και οι δύο πλευρές 
ανοιχτές, ενώ στην ουσία δεν είναι οι δύο πλευρές ανοιχτές, είναι Π. Είναι Π, δεν είναι οι δύο 
πλευρές και όπως γνωρίζουμε όλοι γιατί ζούμε σ’ αυτή την πόλη κατεβάζουν και τις τέντες πιο 
κάτω, έχουνε βάλει και νάιλον και δυστυχώς…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θερμοκήπιο.  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Ακριβώς, είναι θερμοκήπιο. Και απορώ, δηλαδή, απορώ με το θέμα που φέρνει 
σήμερα η Δημοτική Αρχή, για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ θα έπρεπε 

τουλάχιστον, τουλάχιστον λέω αυτή τη στιγμή να το αναβάλλουμε, να το αναβάλλουμε, 
έχουμε καλοκαίρι, έχουμε 15 Μαρτίου, να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα και αυτό 
έτσι κι αλλιώς τους ενδιαφερόμενους, τα καταστήματα, τους ενδιαφέρει η χειμερινή περίοδος, 
και το Σεπτέμβρη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να ’ρθούμε εδώ και να το συζητήσουμε.  
Και το τελευταίο,  η εισήγηση της Κοινότητας. Η εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας.  

 
Την απόφαση την οποία έλαβαν εχθές, δεν ήταν στο φάκελο γιατί δεν μπορούσε 
να είναι μέσα. Να μας πει πρώτα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας για 

την…  
 
Πριν απ’ όλα πρέπει να πω ότι πρωτοπορήσαμε και χθες έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο 
η συνεδρίαση, διότι έχουμε και εμείς τα θέματά μας, της υγείας μας και θέλαμε να 

ήμασταν …  
 
ΦΩΝΗ:  Ευπαθή ομάδα είσαστε; 
 
ΛΥΡΑΣ: Έχουμε και ευπαθείς … 

 
Δεν είναι πρωτοπορία αυτό, κ. Πρόεδρε, μην μας το λέτε έτσι.  
 

Συγκριτικά με σας, της δικιάς σας. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάνει πάρα πολλά τηλεφωνικά Συμβούλια.  
 
Με e-mail την κάναμε, κ. Πρόεδρε. Μέσω e-mail την κάναμε.  
Λοιπόν, η αλήθεια είναι το ότι και εμείς έχουμε και ερωτήματα και όσον αφορά τη 

συγκεκριμένη διάταξη και ξεκινάει κυρίως από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να 
αερίζονται οι χώροι ακόμα περισσότερο. Όσον αφορά το θέμα αυτό καθαυτό πρέπει για να 
πάρουμε μία απόφαση, η οποία να είναι δίκαιη όχι μόνο όσον αφορά τους καπνίζοντες και τους 
μη καπνίζοντες, αλλά όσον αφορά γενικώς ότι θα πάρουμε μία απόφαση που θα ισχύει μόνο 
για την πλατεία και δεν θα ισχύει και για την παραλία …. Αφορά το Λιμενικό Ταμείο. Μισό 
λεπτό. Πόλη όμως είναι και η παραλία, πόλη όμως είναι και η πλατεία. Καταστηματάρχες είναι 
και κει, πελάτες είναι και εδώ και καταναλωτές.  
Η εισήγηση της Κοινότητας είναι θετική, παρόλα αυτά εάν κριθεί ότι πρέπει να αναβληθεί λόγω 
κορωνοϊού, ο καλύτερος αερισμός ή οτιδήποτε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.  

 
Λοιπόν, να πω στον Πρόεδρο το εξής: Ότι αυτή η διάταξη αφορά όλους τους 
χώρους του Δήμου που περιγράφονται αναλυτικά στην 543 Γενική Κανονιστική.  

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

 
Εκεί παρεμβαίνει.., για το λιμάνι υπάρχει ο Κανονισμός από το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο. Στοπ.  

Σε ό,τι αφορά και την ερώτηση του κ. Φαββατά, το Π εμείς δεν έχουμε για Π. Εμείς δεν 
είπαμε…, ό,τι προβλέπει ο Νόμος. Ό,τι προβλέπει. Ό,τι είναι παράνομο να φύγει. Και να φύγει, 
να κινητοποιηθούνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να το διώξουνε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι 
αυτό που επιτρέπεται, το οποίο είναι το ανεμοθωράκιο να είναι χωρίς πλαίσια στο 1.80. Αυτή 
είναι η απόφαση που παίρνουμε και το λέω ξεκάθαρα. Ανεμοθωράκιο 1.80 ύψος αντί 1.20 ως 
υπήρχε μέχρι τώρα. Αυτή είναι η εισήγηση, αυτή είναι η απόφαση που θέλουμε να πάρουμε. 
Το Π δεν επιτρέπεται απ’ ό,τι γνωρίζετε.  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΛΥΡΑΣ:  

ΛΥΡΑΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Άρα, από τη στιγμή που παίρνουμε μία απόφαση διευκόλυνσης στους 
καταστηματάρχες να πάρουμε ταυτόχρονα και την απόφαση, όχι απόφαση γραπτή 

εννοώ, να την περιφρουρήσουμε, να την προστατεύσουμε.  
 
Αυτό έχει να κάνει με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή αυτό επιβάλλεται, 
εξυπακούεται. Και όσον αφορά, και εγώ μαζί σου είμαι, όσον αφορά τα νάιλα 

που κατεβάζουνε από τις τέντες προφανώς αυτό το πράγμα είναι παράνομο. Αυτό, εγώ έχω 
μιλήσει με τη Δημοτική Αστυνομία, έχω πει στη Δημοτική Αστυνομία να τηρεί αυστηρά τον 
Κανονισμό. Αυστηρά τον Κανονισμό. Αυστηρά. Και είμαι απ’ αυτούς που το λέω με θάρρος. 
Αυστηρά τον Κανονισμό. Απαγορεύεται το θερμοκήπιο στην πλατεία.  
 
ΦΩΝΗ: ……….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ε φυσικά. Το 1.20   1.80. Είναι μία κίνηση καλής θέλησης. 1.20    1.80. Εντάξει; 
Και όλα μπορεί να γίνουν. Όλα μπορεί να γίνουν. Και ούτε μπορούμε να έχουμε 

τον εξωτερικό χώρο ίδιο με έναν εσωτερικό. Γι’ αυτό και λέμε 1.80, 1.80 προστατεύεσαι πάρα 
πολύ καλά.  
Προστατεύεσαι πάρα πολύ, αλλά να μην το παρακάνουμε και να μην κάνουμε καταχρήσεις, 
διότι οι καταχρήσεις οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά προσβάλλουν και την αισθητική 
και μειώνουν την ελκυστικότητα της περιοχής και της πόλης κατ’ εξακολούθηση. Έτσι 
λειτουργούσε η πόλη τόσα χρόνια και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και όταν πρωτοβγήκε αυτή η 
απόφαση, το 2010, είχε βγει με συζήτηση, γιατί εγώ την επέβλεπα όταν συντάχθηκε αυτή, ως 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος εκείνης της εποχής, το 2010, είχε βγει μέσα από διαβούλευση και 
συζήτηση με όλους τους καταστηματάρχες.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ισχύει για όλη την Αριστομένους ή ισχύει μόνο για την πλατεία;  

 
Ισχύει για όλο τον Κανονισμό, το ανεμοθωράκιο αυτού του…  
 

……. για την πλατεία Όθωνος ……….. και για τα πεζοδρόμια ….  (δεν ακούγεται – 
εκτός μικροφώνου) 

 
 Για τα πάντα, είναι γενική, το άρθρο 5 είναι γενικό και δεν εξειδικεύεται, είναι 
γενικό και ισχύει για όλες τις περιοχές. Δεν εξειδικεύει περιοχή-περιοχή.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είναι για όλη την πόλη, για όλο το Δήμο.  

 
 Όχι, ό,τι προβλέπεται για τους χώρους που περιγράφει η Κανονιστική, όχι την 
Άνω Βρομόβρυση. Εντάξει; Για την Καλαμάτα.  

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

 
Επειδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, το έχω πει πολλές φορές, και 
επειδή μένουμε όλοι στην πόλη της Καλαμάτας, γνωρίζουμε ότι αυτή η απόφαση 

έχει καταστρατηγηθεί με ευθύνη του Δημάρχου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εδώ και πάρα πολύ 
καιρό, απ’ όταν ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος, οι επαγγελματίες έχουν πάει στο 1.80 και στο 
1.90 την περίφραξη στην πλατεία της Καλαμάτας.  
Γι’ αυτό έχει μια μεγάλη ευθύνη ο Δήμαρχος, αποκλειστικά ο Δήμαρχος, γιατί ο Δήμαρχος απ’ 
ό,τι λένε οι επαγγελματίες, με τον Δήμαρχο συνεννοηθήκανε και έχουνε ανεβάσει το χώρισμα 
αυτό, τέλος πάντων, στο 1.80 και ερχόμαστε τώρα εμείς να καλύψουμε αυτό που έχει 
καταστρατηγήσει ο Δήμαρχος.  
Εγώ δεν έχω αντίρρηση με την έννοια αυτή, απλώς όμως ότι ισχύει πρέπει να ισχύει για όλους 
και πρέπει να το δούμε και για την παραλία και για όλη την πόλη της Καλαμάτας. Δεν πρέπει να 
υπάρχουνε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλλά από κει και μετά όμως, επαναλαμβάνω την 

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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πρότασή μου, είμαστε σε ένα καίριο σημείο αυτή τη στιγμή, ζούμε στην Καλαμάτα, η 
θερμοκρασία ανεβαίνει, δεν έχουν θέμα οι επαγγελματίες απ’ αυτή την απόφαση, όλοι 
γνωρίζουμε ότι τώρα και να πάρουμε την απόφαση αυτή οι επαγγελματίες δεν θα την 
χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τώρα. Άρα να μην δώσουμε τη δυνατότητα να μην γίνει αυτό 
το πράγμα, ας περιμένουμε λίγο καιρό και ας έρθουμε τον Σεπτέμβρη να το ξαναδούμε απ’ την 
αρχή.  
Και να ζητήσω ότι αυτή η απόφαση θα πάει και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βέβαια.  

 
Εντάξει; Να ζητήσω να πάει και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η απόφαση. Έτσι; 
Δεν θα είναι…  

 
(Γραμματέας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής): Την Τετάρτη, ένα από τα 
θέματα. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Ωραία, ωραία.  

 
Καλό είναι να μην αναβάλλουμε γιατί η διοίκηση όταν αναβάλλει θα τα βρει όλα 
μπροστά της. Είναι μία απόφαση που μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά, μπορεί 

να έχει επιχειρήματα όπως τα λες αρνητικά ή θετικά κτλ.-κτλ. αλλά να μην είμαστε υπέρ των 
αναβολών. Εγώ λέω να πάρουμε την απόφαση …  

 
Εγώ για να εξηγήσω, κ. Πρόεδρε, ζητώ την αναβολή, δεν παίρνω θέση σ’ αυτή 
τη φάση, θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν Συνδυασμός και σαν 

παράταξη και ζητώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο φάκελο μέσα να είναι και 
η απόφαση της Κοινότητας.   

 
Ναι, προφανώς θα είναι, γιατί έγινε χθες.  
Ο κ. Μπάκας έχει το λόγο.  

 
Πρώτα απ’ όλα, δεν είναι αίτημα των επαγγελματιών, είναι αίτημα των πολιτών. 
Εσείς οι μη καπνίζοντες μπορείτε να πάτε μέσα στη ζέστα, εμείς οι καπνίζοντες θα 

πρέπει να είμαστε απέξω σεβόμενοι το Νόμο. Έτσι, ακριβώς. Θα τρώμε το κρύο.  
Δεύτερον: Στην Αριστομένους είναι 1.80, στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία. Σε άλλα σημεία 
είναι 1.20. Εκεί τι γίνεται; Δεν πρέπει, λοιπόν, να τους αντιμετωπίζουμε ίσα μέτρα – ίσα 
σταθμά; Και η πλατεία, η κεντρική πλατεία 1.80 αλλά και στα άλλα σημεία όπου ήταν 1.20. 
Έχω φάει εγώ το κρύο της ζωής μου γιατί πρέπει να κάτσω και σ’ αυτό το μαγαζί και σε εκείνο 
και στο παράλλο, με 1.20. Με 1.20 το κεφάλι είναι απέξω. Ό,τι και να κάνεις θα κρυώσεις. Ένα 
είναι βέβαιο  και η Αριστομένους και όλα τα άλλα σημεία στο 1.80. Και δεν ικανοποιούμε 
αίτημα των καταστηματαρχών, αίτημα των πολιτών που είναι στην κατηγορία καπνίζοντες. 
Αυτό είναι το αίτημα.  
Θέλεις να πας κόντρα, Δημητράκη; Μπορείς να πας αλλά μην τα βάζεις, είναι χιλιάδες ο κόσμος 
που θέλει να κάτσει απέξω. Να καπνίσει, να απολαύσει το ποτό του, τον καφέ του και ούτω 
καθεξής. ¨Να αναβληθεί το θέμα¨. Εσύ όλα τα θέματα θέλεις να αναβάλλονται. Νομίζεις έτσι 
ότι καθυστερεί η διοίκηση στις αποφάσεις της και στις ενέργειές της. Μα δεν καθυστερεί.  

 
Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα, γιατί εντάξει, τώρα αυτά που λέει ο κ. Μπάκας δεν 
έχουνε καθόλου λογική.  

 
ΜΠΑΚΑΣ: Λογική δεν έχουνε αυτά που λέω εγώ;  

 
Καταρχήν, αν κάποιος καθυστερεί δεν είμαι εγώ. Έχει υπογράψει η κα Αλειφέρη 
από τις 17/2ου και φέρνετε το θέμα στις 12/3ου.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΜΠΑΚΑΣ: Αφού αναβλήθηκε ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Συγνώμη, κ. Μπάκα.  
Δεύτερον: Εγώ δεν λέω κάτι διαφορετικό. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα την εισήγηση 

της Υπηρεσίας. Την εισήγηση τη δική σας διαβάζω. Την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Αίτημα 
Δημοτικής Αστυνομίας και σχετικό αίτημα των καταστηματαρχών. Αυτό λέει η εισήγηση.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Ε εντάξει, και των πολιτών και των ……..  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Κύριε Πρόεδρε, αυτό λέει η εισήγηση. Αυτό διάβασα και εγώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχετικό λέει, αυτό είναι σχετικό.  

 
Ναι, δεν υπάρχει όμως κανένα αίτημα τέτοιο, ούτε της Δημοτικής Αστυνομίας, 
ούτε εδώ. Αν ήταν θα ήταν μες στο φάκελο κατά τη γνώμη τη δικιά μου.  
 
Η εισήγηση είναι συγκεκριμένη και περιγράφεται με απλά ελληνικά ακριβώς από 
κάτω: Λαμβάνοντας υπόψη … 

 
ΜΠΑΚΑΣ: Δεν ξέρεις ότι οι πολίτες που κάθονται απ΄ έξω θέλουν να καλύπτονται; 

 
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω και λέω ότι εδώ μες στο φάκελο δεν υπάρχει 
καμία τέτοια … Εντάξει;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δυο λεπτά κ. Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω κάτι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο.  

 
Είπα πάλι ότι όταν φτιάξαμε την πλατεία μετά το ’11 φτιάξαμε άλλη απόφαση 
κανονιστική.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σου λέω όχι και επιμένεις, που  αφορά τα ανεμοθωράκια.  

 
Νομίζω ναι. Ειδικά για τα ανεμοθωράκια γιατί θυμάμαι τον τότε Δήμαρχο 
έλεγε: … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σου ξαναλέω ότι δεν υπάρχει αυτή η απόφαση. 

 
… Φτιάξαμε την καινούργια πλατεία, να διώξουμε απέξω…¨, πώς τα ’λεγε (;), 
τα σπίτια τα έτσι που ήταν φτιαγμένα.., ¨…τα ξώσπιτα¨. Και πήραμε μια 

απόφαση να είναι με ομπρέλες και τα ανεμοθωράκια να είναι και εκείνα μέχρι το 1.20. Έχει 
γραφτεί απόφαση άλλη. Δεν ξέρω, κ. Γραμματέα, ήσουνα Γραμματέας τότε. Ή ήτανε η 
συνέχεια εκείνης που υπήρχε η παλιά;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ξέρω, εντάξει.  

 
Δεν υπάρχει. Η μόνη τροποποίηση του άρθρου 5 αφορά την προσθήκη 
παραγράφου 17 η οποία λέει: ¨Δύναται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών να περιορίζεται ο χώρος 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου με σκοπό την εξυπηρέτηση των πεζών¨. Στο άρθρο 5 
της Κανονιστικής προστέθηκε η παράγραφος 17 με την απόφαση 94/ 2015, η οποία αναφέρει 
όλα αυτά που σας διάβασα πριν από λίγο.  
 
ΛΥΡΑΣ: Όχι για τα ανεμοθωράκια, μόνο για την …  

 
 Μόνο για την προσθαφαίρεση των τετραγωνικών  των εμβαδών, με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των πεζών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα αυτά είχαν προβλεφθεί 

γιατί η κατασκευή της πλατείας μπορεί να ολοκληρώθηκε το ’12 αλλά η μελέτη της είχε 
ξεκινήσει από το 2009 και είχαν ήδη παρθεί τότε αποφάσεις και αρκετά καταστήματα …  

 
Κάτι άλλο τώρα, Πρόεδρε. Αυτή η απόφαση έχει σχέση και με τα πεζοδρόμια; 
Που πίνουνε καφέ και είναι δυο μέτρα που βγάζουν έξω τα τραπέζια;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό αφορά το περίκλειστο, αφορά…  

 
Δυο λεπτά, δυο λεπτά. Τώρα τι γίνεται; Κατεβάζουν από την οροφή της 
βεράντας ένα…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το νάιλον, το οποίο απαγορεύεται.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έχουν από κάτω προς τα πάνω 1.80, έχουν από πάνω προς τα κάτω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό απαγορεύεται.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σε όλα τα πεζοδρόμια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό απαγορεύεται.  Να διαβάσω το κανονικό. Το άρθρο 5…  
 
ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ¨άλλη ιστορία¨ Γιάννη; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διαβάσω το κανονικό…   
 
ΜΠΑΚΑΣ: Άλλο το 1,80 ανεμοθωράκιο κι  άλλο αν ανεβάζει ένα πλαστικό … 
 
ΦΩΝΕΣ: ……… (διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Όχι, στην πλατεία τώρα έχουνε κάνει αυτό που είπε ο Δημήτρης. Έχουν 
κατεβάσει νάιλον κάτω.  

 
ΦΩΝΗ: Παράτυπο και παράνομο. 

 
Αντρέα, το άρθρο 5 είναι συγκεκριμένο, είναι συγκεκριμένο και λέει, έχει 16 και 
μία που προστέθηκε 17 παραγράφους και λέει για όλες αυτές τις περιπτώσεις 

πώς θα πρέπει εμείς…  
 
ΛΥΡΑΣ: Το ανεμοθωράκιο λέει ότι θα πρέπει να στηρίζεται από το έδαφος προς τα πάνω ενώ…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1.20. Είναι παράνομο αυτό.…  
 
ΛΥΡΑΣ: Ενώ ο Αντρέας λέει το άλλο, από τη μαρκίζα και κάτω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι παράνομο.  
 
Τάκη, ξέρεις τι θέλω εγώ; Να πίνω τον καφέ μου απέξω, να καπνίζω και να είναι 
1.80, όχι 1.20 και να πηγαίνω με πονοκέφαλο σπίτι. Όχι μόνο εγώ, χιλιάδες κόσμος. 

Έτσι; Αυτό το πράγμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας;  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Ναι, βέβαια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιάππας;  
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Συμφωνούμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία;  

 
Απλώς η Υπηρεσία πρέπει να αναλάβει ρόλο και να είναι ομοιόμορφα όλα.  
 

ΦΩΝΗ: Όχι ομοιόμορφα, νόμιμα. 
 
Δηλαδή, ό,τι ισχύει για το ένα μαγαζί να ισχύσει και για το άλλο. Δηλαδή θα 
φύγουν αυτές οι τέντες, αυτό το τσαντίρ μαχαλά που υπάρχει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι οι τέντες, τα νάιλα.  
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Τα νάιλα, ναι αυτά. 

 
Τα νάιλα είναι ευθύνη της Αστυνομίας, είναι ευθύνη της Αστυνομίας να 
εφαρμόζει αυστηρά τον Κανονισμό, είναι δεδομένο αυτό.  

Δεν έφτασα από κει, τώρα θα γυρίσω από δω. Ναι θα ψηφίσει και ο κ. Φαββατάς απ’  ό,τι 
κατάλαβα. Ο κ. Φαββατάς είπε θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, εγώ επαναλαμβάνω τι είπα. Ζητάω την αναβολή του θέματος, 
δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρουμε αυτή την απόφαση τώρα και ενόψει των 

δεδομένων με τον κορωνοϊό και όλα αυτά, θα τοποθετηθούμε σαν παράταξη στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, από κει και μετά νομίζω ότι το θέμα πρέπει να πάρει αναβολή και να προσθέσω και 
κάτι άλλο ακόμα, ότι εδώ μιλάει η εισήγηση για ¨μη νόμιμου χαρακτήρα¨. ¨Μη νόμιμο 
χαρακτήρα¨. Αν αυτό που έχει κάνει η κατασκευή κάτω δεν είναι νόμιμο τότε ποιο είναι το 
νόμιμο;  
Γι’ αυτό…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μόνιμο, όχι μη νόμιμο. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε πώς θα το στηρίξει; Μα πώς θα το στηρίξει κάτω;   

 
Πηγαίνετε να δείτε και να ρωτήσετε πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα. Τέλος 
πάντων.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα πώς θα το στηρίξει;  
 
ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΛΙΑΠΠΑΣ:  

ΛΙΑΠΠΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ¨Μη μόνιμο¨. Όχι, λάθος, ναι εντάξει.  
 
Ναι, γιατί αν αφαιρείται δεν είναι μόνιμο. Δηλαδή, μην βάλει μπετό, μην βάλει 
τέτοια πράγματα. Αυτό εννοούσε. 
 
Λοιπόν, ¨μη μόνιμο¨ λέω. Τέλος πάντων, από κει και μετά, εγώ τοποθετήθηκα 
και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο θα ήθελα να 

παρακαλέσω…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ¨Λευκό¨ είσαι σήμερα;  

 
Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Γραμματέα, τα λεγόμενα της Επιτροπής να έρθουν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αν προλάβουμε να τα γράψουμε … 

 
Να έρθουν γιατί είναι θέμα σοβαρό. Τα λεγόμενα της Επιτροπής. Εντάξει;  
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τα ίδια μέλη είσαστε και εσείς, δεν είναι κάποιος άλλος. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είναι και άλλοι, είναι και άλλοι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά τι ψηφίζεις;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Την πρότασή μου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έχουμε μια εισήγηση.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Την αναβολή.  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Άρνηση ψήφου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρνηση ψήφου, άρνηση ψήφου. Ομόφωνα, επομένως. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό  τότε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ είπα Ναι και να κάνουμε καμιά αστυνόμευση. Τίποτα άλλο.  

 
ΛΕΥΚΟ ο κ. Φαββατάς.  
ΝΑΙ ο κ. Καραγιάννης,  

ΝΑΙ ο κ. Λιάππας.  
ΝΑΙ η πλειοψηφία.  
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την προαναφερόμενη υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 73, 75 και 
65  του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  και 79 & 82 του Ν. 3463/2006, 
και  τη δήλωση Λευκής ψήφου από τον κ. Φαββατά,  
 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την τροποποίηση της παραγράφου 
11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων», η οποία 
διαμορφώνεται ως εξής:  
 
 Άρθρο 5 : Γενικές Αρχές 

…………………………….. 

…………………………….. 
 

11. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μη μόνιμου χαρακτήρα διακοσμητικών στοιχείων έως το ύψος 

των 120 εκατοστών και  διάφανων ανεμοφρακτών έως το ύψος των 180 εκατοστών με 

διάταξη που να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. Οι  διάφανοι 

ανεμοφράκτες θα είναι μεταβλητού ύψους έτσι ώστε στο μέγιστο ύψος να παραμένουν όταν 

οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν. Οι ανεμοφρακτες θα κατασκευάζονται με χρήση 

κρυστάλλων ασφαλείας η εναλλακτικά πλεξιγκλάς και θα έχουν ευδιάκριτα όρια. Για να είναι 

δυνατή η χρήση προϊόντων καπνού στους χώρους που οριοθετούν και προστατεύουν  θα 

πρέπει να παραμένουν ως ανοιχτοί χώροι , χωρίς ανεμοφράκτες, τουλάχιστον σε δυο πλευρές 

τους και να έχει εφαρμογή το  άρθρου 3 παράγραφος (β) του Ν.3730/2008 - ΦΕΚ 262 Α’ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4633/2019 - ΦΕΚ 161 Α΄ .  

Τα διακοσμητικά  στοιχεία καθώς οι ανεμοφράκτες που τοποθετούνται εντος του 

παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου αποτελούν μη μόνιμου χαρακτήρα κατασκευές που 

επιβάλλεται να έχουν αντοχή στην ανεμοπίεση και ασφάλεια τοποθέτησης και χρήσης 

τους.  

 

Παρατήρηση 

Για το παραχωρούμενο χώρο ισχύουν οι γενικές αρχές της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση 

κοινόχρηστων χώρων» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί  και συμπληρωθεί. 

 

 

 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπασακίδης Νικόλαος  1. Δρούγας Παντελής 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Λιάππας Λεωνίδας 

  4. Μαρινάκης Σαράντος  
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  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 18 Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


