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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   55/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., 
συνέρχεται στη 14η/2021 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, 
μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90051/29-9-2021 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. 643/69472/24-9-2021 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) Καραγιάννης Ανδρέας,        
2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 55 απόφαση), 5) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 
51 απόφαση) και 6) Φαββατάς Δημήτριος.
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μπάκας Ιωάννης και          
2) Μπαρούνη Μαρία. 

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

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 
καθώς και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης 
Γεώργιος.  

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινοχρήστων 

χώρων».

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, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η υπ’ αριθμ. πρωτ. 74919/16-8-2021  σχετική 
υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει αποσταλεί 
στα μέλη της Επιτροπής προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 543/2010 «Γενική κανονιστική απόφαση για την 
χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Σχετ: Αίτημα Δημοτικής Αστυνομίας

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 η τροποποίηση του άρθρου 7. «Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων» με την προσθήκη 
νέας θέσης. 
Η θέση αυτή αφορά την παραχώρηση χώρου  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο νότιο τμήμα 
του ΟΤ 736 του σχεδίου πόλης της Καλαμάτας .Οι προς παραχώρηση χώροι δεν επιβαρύνουν τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου απεναντίας εκτιμούμε ότι η νέα χρήση του θα βοηθήσει στην 
βελτίωση της επισκεψιμότητα του και στην γενικότερη αναβάθμιση του. 
    Η προς παραχώρηση χώροι για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων αυτού καθορίζεται στο 
σχέδιο του χώρου, το οποίο προσαρτάτε στην συνέχεια του εγγράφου. και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής, ήτοι:

•  χώρος Ε1 = 10,10 Χ 1,60 =    16,16 τ.μ.
•  χώρος Ε2 = 15,70 Χ 0,60 =      9,42 τ.μ.

Επομένως το άρθρο 7 τροποποιείται καθώς προστίθεται:

 V. Κοινόχρηστοι χώροι
1. Στον κοινόχρηστος χώρο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του ΟΤ 736 του σχεδίου πόλης της 
Καλαμάτας ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ορίζεται σε επαφή με τον διαμορφωμένο 
χώρο φύτευσης στην οδό Αριστοφάνους

• χώρος Ε1 = 10,10 Χ 1,60 =    16,16 τ.μ.
• χώρος Ε2 = 15,70 Χ 0,60 =      9,42 τ.μ.

και αποτυπώνεται στο σχέδιο του χώρου, το οποίο προσαρτάτε στην απόφαση.
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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»

   ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ - Σχέδιο καθορισμού του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΟΥ - Χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

Το εν λόγω θέμα με την παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσιακή εισήγηση τέθηκε προς συζήτηση  
και στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με την υπ΄ αριθμ. 45/2021 ομόφωνη 
απόφασή του:  

i. Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 74919/16-8-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη 
γνώμη του  για τροποποίηση του άρθρου 7. «Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων» με την 
προσθήκη νέας θέσης, ως εξής:

V. Κοινόχρηστοι χώροι

1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του ΟΤ 736 του σχεδίου πόλης της 
Καλαμάτας ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ορίζεται σε επαφή με τον διαμορφωμένο 
χώρο φύτευσης στην οδό Αριστοφάνους
• χώρος Ε1 = 10,10 Χ 1,60 =    16,16 τ.μ.
• χώρος Ε2 = 15,70 Χ 0,60 =      9,42 τ.μ.
και αποτυπώνεται στο σχέδιο του χώρου, το οποίο προσαρτάται στην απόφαση.

ii. Προτείνει – Ζητεί:

a.  να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί ή θα 
παραχωρηθούν, βάσει της υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας (Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινοχρήστων χώρων) 

Συντάκτης

Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Αντιδήμαρχος 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και 
Εθελοντισμού 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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b.  να επικαιροποιηθεί στο σύνολό της η υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας (Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινοχρήστων 
χώρων) και να συμπληρωθεί και με άλλους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι ανάγκες ώστε να παραχωρηθούν για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σκοπετέας έχει τον λόγο. 

Ναι, κ. Πρόεδρε. 
Για την πλατεία Πλεύνας αφορά ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ακριβώς όπως 

βλέπετε στην εισήγηση στο σκαρίφημα. Καθορισμός κοινοχρήστου χώρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην πλατεία Πλεύνας η οποία είναι νότια… 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Νότια της Αθηνών. 

Νότια της πλατείας Ομήρων Γερμανίας. 
Συμφωνούμε; ΟΜΟΦΩΝΑ. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.

Ήρθε η Δημοτική Αστυνομία και έκανε αίτημα; Η Δημοτική Αστυνομία κάνει τα 
αιτήματα αυτά; Απλώς έτσι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σκοπετέας θα το απαντήσει αυτό. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Είχε γίνει αίτημα στη Δημοτική Αστυνομία το οποίο… 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Από ποιόνε; Από ποιόνε, κ. Σκοπετέα; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Από τον επιχειρηματία. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πώς λέγεται ο επιχειρηματίας; Ποιος είναι; Αυτός, δεν πρέπει να ξέρουμε; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Ο επιχειρηματίας; Μανουσιώτης Ηλίας. 

Ωραία, αυτό λέω, δεν πρέπει να το αναφέρετε μέσα στην εισήγησή σας; Η 
Δημοτική Αστυνομία δεν κάνει τέτοια αιτήματα. Δεν ασχολείται η Δημοτική 

Αστυνομία… 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Μα δεν το έχει κάνει, ο επιχειρηματίας έχει κάνει το αίτημα. 

Ναι εμείς δεν το βλέπουμε, κ. Αντιδήμαρχε. Δεν το βλέπουμε κάπου. Το 
βλέπουμε κάπου; Η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει λόγο να κάνει τέτοια αιτήματα, 

να βάλουμε τραπεζοκαθίσματα σε έναν επιχειρηματία. Μην πουλάμε εκδούλευση παντού. 

Καλά, δεν είναι έτσι, Δημήτρη. 
Λοιπόν, συμφωνούμε; ΟΜΟΦΩΝΑ. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:



Συνεδρίαση :  14/2021            Δευτέρα 4 / 10 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   55/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d3e21d855be984c674002 στις 07/10/21 07:20
Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                                        6

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, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
543/2010 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
«Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαμάτας», ως προς το άρθρο 
7 «Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων» με την προσθήκη νέας θέσης, ως εξής:

V. Κοινόχρηστοι χώροι

1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του ΟΤ 736 του σχεδίου πόλης της 
Καλαμάτας ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ορίζεται σε επαφή με τον διαμορφωμένο 
χώρο φύτευσης στην οδό Αριστοφάνους
• χώρος Ε1 = 10,10 Χ 1,60 =    16,16 τ.μ.
• χώρος Ε2 = 15,70 Χ 0,60 =      9,42 τ.μ.
και αποτυπώνεται στο σχέδιο του χώρου, το οποίο προσαρτάται στην απόφαση.

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74919/16-8-2021 υπηρεσιακή εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

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

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Φάβας Γεώργιος

8. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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