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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   9/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., 
συνέρχεται στην 9η/2021 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, 
μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45494/31-5-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της 
υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε 
αυτή ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, και από τα τακτικά μέλη του Σώματος  οι κ.κ. 1) Λιάππας Λεωνίδας, 2)  
Μαρινάκης Σαράντος και 3) Φαββατάς Δημήτριος.
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Καραγιάννης Ανδρέας 2) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπαρούνη Μαρία και 5) Φάβας 
Γεώργιος.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής           
κ.κ. Δρούγας Παντελής και Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Μαστραγγελόπουλο Δημήτριο και Μπαρούνη Μαρία, αντίστοιχα. 

Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αντικαλάμου 
κ. Βεργόπουλος Δημήτριος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη 
υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι οποίοι δεν συμμετέχουν. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.



Συνεδρίαση :  9/2021            Παρασκευή 4 / 6 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60bf17b9e910c255f95cdc34 στις 14/06/21 10:54
Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                                        2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο :

Διεύρυνση παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην 
πλατεία Βασ. Γεωργίου (κεντρική πλατεία) Καλαμάτας.

Η έκδοση απόφασης  για το συγκεκριμένο θέμα,  αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 79 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. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 46745/2-6-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
το οποίο είχε αποσταλεί στα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μαζί με τα συνημμένα σ’ 
αυτή έγγραφα, προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στην πλατεία Βασ. 
Γεωργίου (κεντρική πλατεία) Καλαμάτας.

Σχετ: Το αίτημα με αρ.πρωτ. 24283/10-06-19 του καταστήματος “Bistroteca” & το αίτημα με αρ.πρωτ. 
31191/17-07-19 του καταστήματος “Platea”.

  Πρόκειται για μια ενέργεια στήριξης, προκειμένου ο κλάδος των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος να συνεχίσει με  υπευθυνότητα και επαγγελματισμό  την λειτουργιά του στο νέο 
περιβάλλον που καθορίζει η παρούσα υγειονομική κρίση μετά από ένα μεγάλο διάστημα αναστολής 
λειτουργιάς τους.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τα σχετικά αιτήματα των καταστηματαρχών, καθώς και 

 Τα  έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας όπως αυτά καθορίζονται με σχετικές ΚΥΑ (πιο 
πρόσφατη η με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/2021 (ΦΕΚ Β' 2233/29-05-2021) όπου σύμφωνα με το Άρθρο 
1 (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας) για Α/Α Εστίαση (π.χ. 
εστιατόρια [πλην φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, 
catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων)  έχει εφαρμογή η Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων 
και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 3,4 και 5.

      Εισηγούμεθα:

Την διεύρυνση του παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στην πλατεία Βασ. 
Γεωργίου (κεντρική πλατεία). Οι προς παραχώρηση χώροι δεν επιβαρύνουν τον χαρακτήρα της 
πλατείας αλλά απεναντίας εκτιμάται ότι η νέα χρήση τους θα βοηθήσει στην βελτίωση της 
επισκεψιμότητα της. Γενικά με την διεύρυνση του διαθέσιμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
χώρου δεν περιορίζεται ο ελεύθερος χώρος προσπέλασης των πεζών τόσο από τους πεζόδρομους 
δυτικά της όσο επί της πλατείας όπου εκεί ο υφιστάμενος διάδρομος πεζών δεν τροποποιείται ούτε 
επηρεάζεται με εξαίρεση: 

 Το βόρειο άκρο του ΟΤ 568 όπου η κίνηση των πεζών περιορίζεται από την ύπαρξη του 
υφιστάμενου χώρου φύτευσης. Στο σημείο αυτό καθορίζεται ζώνη πλάτους 4.00 μέτρων ελεύθερη  από 
τραπεζοκαθισμάτων. Η ζωνη αυτή ορίζεται παράλληλα με την νότια πλευρά του χώρου φύτευσης 
(αφετηρία μετρησης η εξωτερικη πλευρα του κρασπεδου του χωρου φυτευση).
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 Το βόρειο άκρο του ΟΤ 567 όπου υπάρχει πυροσβεστικός κρουνός με συνέπεια η ζώνη ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων να περιορίζεται κατά 4 μέτρα από το βόρειο άκρο της

   Οι νέοι προς παραχώρηση χώροι για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων αποτυπώνονται στο 
συνημμένο σχετικό σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εισήγησης αυτής.

Παρατήρησεις
   
    Για το παραχωρούμενο χώρο ισχύουν οι γενικές αρχές της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί  και συμπληρωθεί.
   
   Σημειώνεται ότι με την λήξη των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η σχετική απόφαση διεύρυνση του 
παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στην πλατεία Βασ. Γεωργίου 
(κεντρική πλατεία) Καλαμάτας, θα επανεξεταστεί εκ νέου.

Ο Συντάκτης

Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος

του τμήματος Μελετών

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ο Αντιδήμαρχος
Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, 
Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας

Αναστάσιος Σκοπετέας

Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί, προκειμένου να εκφράσει γνώμη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 83 και 84  του Ν. 3852/2010«Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν 
και ισχύουν, στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με την υπ’ αριθμ.  26/2021 
απόφασή του εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά,  με την παρατήρηση ότι μετά τη λήξη 
των μέτρων κατά του covid 19 δεν θα ισχύει η παρούσα παραχώρηση και ο παραχωρούμενος 
θα επανέλθει στη σημερινή κατάσταση. 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι ο κ. Σκοπετέας έχει τον λόγο. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Ναι, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν και σχέδια, έτσι δεν είναι; 

Υπάρχει και το σκαρίφημα μέσα στην εισήγηση, επί της ουσίας είναι η 
οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων, εάν θέλουνε οι επαγγελματίες της 

κεντρικής πλατείας να τα έχουνε.  

Ερώτηση. Τώρα, κ. Αντιδήμαρχε, τα έχουνε ή θα βγάλουνε και άλλα; Τα έχουνε 
τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Αυτή τη στιγμή τα έχουνε, ναι. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Άρα λειτουργούν έτσι. Απλώς τα νομιμοποιούμε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, μην το μπερδεύουμε. Σχετίζεται, κ. Σκοπετέα η παραχώρηση αυτή… 

Δεν είναι τροποποίηση της Κανονιστικής. Δεν είναι τροποποίηση της 
Κανονιστικής όπως στο προηγούμενο θέμα. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 
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Κύριε Σκοπετέα, η ερώτηση είναι: αυτή η παραχώρηση των χώρων στα 
καταστήματα έρχεται στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων για την προστασία 

από τον COVID ή έρχεται για να τροποποιήσει την κανονιστική την παλιά; 

Έρχεται στο πρώτο σκέλος που είπατε, οριοθετούμε τα τραπεζοκαθίσματα λόγω 
της ΚΥΑ του κορωνοϊού, για να μην είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Αυτή τη 

στιγμή όπως ρώτησε ο κ. Φαββατάς υφίσταται αυτή η κατάσταση και λόγω της υγειονομικής… 

Τη νομιμοποιούμε τώρα. Υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχουν αυτά τα 
τραπεζοκαθίσματα έξω στην πλατεία. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Το δικαιούνται βάσει της ΚΥΑ που έχει βγει. 

Εγώ δεν είπα ότι δεν το δικαιούνται. Λέω υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα. 
Απλώς τώρα ερχόμαστε και νομιμοποιούμε τα… 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Σωστό, για να μην είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία. Και αφορά δύο; Δύο…; 

Όλη την πλατεία. Άμα δείτε το σκαρίφημα αφορά τα μαγαζιά της κεντρικής 
πλατείας. Έχει όλο το σκαρίφημα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτοί θα πληρώνουνε τώρα στην επέκταση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ. Εμείς δίνουμε τον χώρο μέχρι όσο… Αν θέλουνε τον 
παίρνουνε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αφού τον έχουνε πάρει τώρα, Αντιδήμαρχε. Υπάρχει αυτή η κατάσταση λέμε. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Ωραία. 

Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, για να μην μπερδευόμαστε. Προφανώς κάποια 
καταστήματα θέλουν να κάνουν χρήση του χώρου. Ενδεχομένως όμως σε κάποιο 

τμήμα από τη δυνατότητα που έχουν να μην την κάνουν, να μην την υλοποιούν. Εντάξει; Άρα 
δυνητικό είναι. Αν θέλουν το κάνουν, αλλά προφανώς όμως το έχουν κάνει, αλλά πρέπει όμως 
σ’ αυτό τον επιπλέον χώρο να βάλουμε κάποιους κανόνες. Η εκτίμηση είναι ότι αυτό κάνει η 
εισήγηση του Αντιδημάρχου που λέει ότι η πλατεία θα λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες στο 
πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων για την υγειονομική προστασία. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση είναι η εξής: αν πληρώνουνε για τον επιπλέον χώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ό,τι προβλέπει η ΚΥΑ. Η ΚΥΑ λέει όχι. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι, αυτό ρώτησα, δεν θα πληρώνουνε για τον επιπλέον χώρο, καθόλου. Ωραία. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Τάσο, θα κάνουμε άλλες παρεμβάσεις, σε άλλες πλατείες, με τα ίδια μέτρα; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Σε πεζόδρομους και σε πεζοδρόμια εξετάζεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΛΙΑΠΠΑΣ: Το έχεις δρομολογήσει. 

Εξετάζεται κατά περίπτωση, επειδή εκεί είναι πιο εύκολο σε συνεργασία με την 
Υπηρεσία. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ωραία, ωραία, εντάξει.

Επειδή η κεντρική πλατεία είναι τεράστια, γι’ αυτό το φέραμε το θέμα και στην 
Κοινότητα χθες και στην Ποιότητα και θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Εγώ δεν έχω αντίρρηση, απλώς μες στην απόφαση να γράψουμε αυτό που 
γράφεται στις παρατηρήσεις, στο κείμενο, ότι συμφωνούμε μετά τη λήξη των 

έκτακτων μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό θα επανεξετάσουμε το θέμα 
αυτό. 

Κύριε Φαββατά, συγνώμη. 
Να πω, μπορώ να έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 

Στην τελευταία παράγραφο μέσα στην εισήγηση είπαμε ότι με το πέρας της 
υγειονομικής κρίσης θα επανεξεταστεί η κατάσταση. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, να γραφτεί αυτό στην απόφαση που την παίρνουμε σήμερα. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Θα επανεξεταστεί, δηλαδή… 

Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. 
Κάποιος θα περίμενε ότι μόλις λήξουν τα μέτρα και παύσει η ισχύς της ΚΥΑ για 

όλα αυτά θα επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό προτάθηκε και από το Τοπικό 
Συμβούλιο, όχι θα επανεξετάσουμε την κατάσταση τότε. Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι άσχετο. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, λέει στις παρατηρήσεις… 

Θέλω να πω το εξής: Όταν η ΚΥΑ που λέει ότι «μπορείτε να αυξήσετε τους 
χώρους», καταργηθεί τη Χ ημερομηνία, τη Χ συν 1 ημέρα, εάν οι 

καταστηματάρχες αφήσουν τα τραπεζοκαθίσματα στη θέση που έχουν σήμερα, είναι 
παράνομοι. Για να είναι νόμιμοι θα πρέπει εμείς να πάμε να τροποποιήσουμε την Κανονιστική 
543 όπως κάναμε και με την Ιατροπούλου. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Σωστό, σωστό, κ. Πρόεδρε, όταν θα λήξουνε τα μέτρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Όχι, θα επανεξετάσουμε την οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων. 

Όχι, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος διατύπωση. Τι θα 
επανεξετάσουμε; Λήγουν τα μέτρα, παύει και η ισχύς αυτή που λέμε τώρα. 

Τέρμα, τελείωσε. Γιατί τώρα παίρνουμε μια απόφαση η οποία τι λέει; Ότι στη λογική της ΚΥΑ 
εμείς παραχωρούμε αυτό τον χώρο και τον οριοθετούμε με αυτό τον τρόπο, για να 
ικανοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει ο Νόμος για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου 
χώρου σας. Εντάξει; Ωραία, στο πλαίσιο της ΚΥΑ. 
Όταν η ΚΥΑ λήξει, λοιπόν, τη Χ ημερομηνία, Χ συν 1 ημέρες παύει αυτή η χρήση του χώρου. 
Επανέρχεται η προηγούμενη άδεια. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Αυτή την απόφαση πήρε χθες η Κοινότητα Καλαμάτας. Άλλαξε την εισήγηση και 
έγραψε ότι θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. 

Όχι, έτσι είναι το σωστό, εγώ δεν ήξερα τι έχει πάρει η Κοινότητα, αλήθεια το 
λέω. Αλλά αυτό λέει η λογική όμως. 

Κύριε Πρόεδρε.
Εγώ πιστεύω ότι ορθά το θέτει ο κ. Πρόεδρος το ζήτημα. Επανερχόμαστε στην 

προηγούμενη κατάσταση και αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά ή κάτι έχει ανακύψει κάποιο 
πρόβλημα, τότε ερχόμαστε και επεμβαίνουμε σ’ αυτό το θέμα. 

Είναι άσχετη η επανεξέταση. Είναι άσχετη η επανεξέταση με την ημερομηνία 
λήξης. Είναι διαφορετικά πράγματα, μην τα συνδέουμε αυτά. 

Άρα, η απόφασή μας, κ. Πρόεδρε, για να το καταλάβουμε όλοι, λέει ότι απ’ τη 
στιγμή που βγει η ΚΥΑ και σταματήσουνε τα μέτρα για τον COVID επανέρχονται 

κανονικά τα πάντα. Δεν χρειάζεται ούτε εμείς να το αποφασίσουμε, ούτε κανένας, επανέρχεται 
πάλι …(δεν ακούγεται) 

Ναι, αυτό είναι το σωστό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς, διότι τη Χ 
συν 1 ημέρα για να παραμείνουν τα τραπεζοκαθίσματα στις θέσεις που σήμερα 

τους παραχωρούμε θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τροποποίηση της 543. Δεν μπορούμε εμείς 
να λέμε ότι «ναι, κρατήστε τα εκεί μέχρι να την επανεξετάσουμε», χωρίς να έχουμε 
τροποποιήσει την 543. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Σωστό, σωστό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι είναι το σωστό. 

Αν θέλουμε να παραμείνουν ως έχουν θα φέρουμε σε επόμενη Κοινότητα, 
Ποιότητα και Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση της 543 του ’10, να παρθεί 

απόφαση. 

Κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό το είπα εγώ, γιατί λέει εδώ στις παρατηρήσεις ότι θα 
επανεξετάσουμε εκ νέου το θέμα. Δεν μπορεί να το επανεξετάσουμε, δεν μπορεί 

να τροποποιήσει η Ποιότητα Ζωής την 543 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Εντάξει; 

Όχι, συγνώμη. Η Ποιότητα Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
τροποποίηση της 543. 

Ναι, ναι, δεν μπορεί να το ακυρώσει όμως. Ναι, συμφωνούμε. Εγώ Συμφωνώ με 
το θέμα αυτό, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, είναι διαδικαστικό αυτό, είναι διαδικαστικό και έχει και μια σειρά νομική. 

Συμφωνώ με το θέμα, κ. Πρόεδρε, αυτό, όμως θέλω με αφορμή το θέμα αυτό, 
πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή και εσείς προσωπικά με τις Υπηρεσίες, γιατί 

υπάρχει ένα θέμα και με τη δεξιά μεριά του πεζοδρομίου στην κεντρική πλατεία, που κάποιοι 
βγάζουνε - κάποιοι δεν βγάζουνε τραπέζια, πρέπει αυτό να το δούμε. Είναι παράνομοι αυτοί 
όλοι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που είπες;

Στη δεξιά μεριά του πεζοδρομίου στο κέντρο, στην κεντρική πλατεία, στη δεξιά 
μεριά όπως ανεβαίνουμε το πεζοδρόμιο επάνω, κάποιοι βγάζουνε… 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:
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Στην Αριστομένους λες; Στην Αριστομένους, στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού 
Αριστομένους.

Στο ανατολικό πεζοδρόμιο της Αριστομένους. Κάποιοι έχουν βγάλει τραπέζια, 
καθίσματα, αυτά. Αυτά είναι παράνομα ή είναι νόμιμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σκοπετέας. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Να το δω με την Υπηρεσία. 

Εγώ σας λέω, κ. Σκοπετέα, και εσείς έξω στην πλατεία είστε, καθημερινά και 
αυτά και εμείς, ότι στο πεζοδρόμιο… 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Συναντιόμαστε, συναντιόμαστε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και συναντιόμαστε φυσικά. Λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί γυρνάτε, δηλαδή, γι’ αυτό μου κάνετε πόλεμο; 

Εντάξει, Νίκο, δεν μου φωνάζει όπως φωνάζεις εσύ, γι’ αυτό. Άμα δεν φώναζες 
έτσι και με σένα θα συναντιόμουνα. 

Λοιπόν, στη δεξιά μεριά του  πεζοδρομίου επαναλαμβάνω υπάρχουνε, κάποιοι έχουνε βγάλει, 
κάποιοι δεν έχουνε βγάλει, κάποιοι δεν τους αφήνουνε. Ό,τι ισχύει να ισχύει για όλους. Εγώ 
δεν λέω να βγουν ή να μην βγουν. Αλλά ό,τι ισχύει να ισχύει για όλους. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.  

Εντάξει; Θα ήθελα, κ. Σκοπετέα, να το δείτε αυτό το θέμα και να μας 
ενημερώσετε στην επόμενη Επιτροπή. 

Εντάξει. 
Ανακεφαλαιώνουμε, λοιπόν, και συμπληρώνουμε, τροποποιούμε καταρχάς κατά 

κάποιο τρόπο την εισήγηση και λέμε ότι σταματάει η ισχύς εκεί, όχι θα το επανεξετάσουμε. 
Σταματά η ισχύς των μέτρων της παραχώρησης του χώρου μέχρι να λήξει η ΚΥΑ. 
Έτσι είναι το νόμιμο, δηλαδή, εντάξει;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την προαναφερόμενη υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 
3463/2006 και των άρθρων 73, 75 και 65  του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, καθώς και την υπ’ αριθμ. 26/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Καλαμάτας,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη διεύρυνση του παραχωρούμενου 
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βασ. Γεωργίου 
(κεντρική πλατεία), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 46745/2-
6-2021 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
στο συνημμένο σε αυτή σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  9/2021            Παρασκευή 4 / 6 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60bf17b9e910c255f95cdc34 στις 14/06/21 10:54
Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                                        8

Οι προς παραχώρηση χώροι δεν επιβαρύνουν τον χαρακτήρα της πλατείας αλλά 
απεναντίας εκτιμάται ότι η νέα χρήση τους θα βοηθήσει στην βελτίωση της 
επισκεψιμότητα της. Γενικά με την διεύρυνση του διαθέσιμου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων χώρου δεν περιορίζεται ο ελεύθερος χώρος προσπέλασης των 
πεζών τόσο από τους πεζόδρομους δυτικά της όσο επί της πλατείας όπου εκεί ο 
υφιστάμενος διάδρομος πεζών δεν τροποποιείται ούτε επηρεάζεται με εξαίρεση: 
 Το βόρειο άκρο του ΟΤ 568 όπου η κίνηση των πεζών περιορίζεται από την 

ύπαρξη του υφιστάμενου χώρου φύτευσης. Στο σημείο αυτό καθορίζεται ζώνη 
πλάτους 4.00 μέτρων ελεύθερη  από τραπεζοκαθισμάτων. Η ζώνη αυτή ορίζεται 
παράλληλα με την νότια πλευρά του χώρου φύτευσης (αφετηρία μέτρησης η 
εξωτερική πλευρά του κρασπέδου του χώρου φύτευσης).

 Το βόρειο άκρο του ΟΤ 567 όπου υπάρχει πυροσβεστικός κρουνός με συνέπεια 
η ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων να περιορίζεται κατά 4 μέτρα από το 
βόρειο άκρο της

Σημειώνεται ότι με την λήξη των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η σχετική απόφαση 
διεύρυνσης του παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  
στην πλατεία Βασ. Γεωργίου (κεντρική πλατεία) Καλαμάτας θα πάψει να ισχύει.

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. Λιάππας Λεωνίδας

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Σκοπετέας Αναστάσιος

5. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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