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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  9/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  26/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:15 μ.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 9/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

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,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

44766/28-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2)  

Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  4)  Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Διασάκος 

Σπυρίδων, 6) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 7) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 8) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 

9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) Αλεξόπουλος  

Ιωάννης, 3)  Καλογεροπούλου Παναγιώτα και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  κ. Σκοπετέας Αναστάσιος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

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

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 46715/2-6-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία, μαζί με το συνημμένο σε 
αυτή σχέδιο, είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και 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). 

 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 
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   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 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στην οποία συμμετέχει και ο Αντιδήμαρχος κ. Σκοπετέας 
Αναστάσιος. 

 
Ουσιαστικά είναι μια ενέργεια που έχει σχέση με τις κατευθύνσεις που υπάρχουν 
από την ΚΥΑ αλλά και τη στήριξη του κλάδου των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους πιο υπεύθυνα και εν πάση 
περιπτώσει με μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πελάτες τους.  
Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που έχουν καθορισθεί με τις ΚΥΑ και έρχεται εδώ ο 
Δήμος, η Υπηρεσία, να διευθετήσει ουσιαστικά τον υπάρχοντα χώρο στα συγκεκριμένα 
καταστήματα.  
Υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες πιστεύω τις έχετε δει στην εισήγηση και ουσιαστικά 
μιλάμε για μια έκτακτη ρύθμιση για τις έκτακτες συνθήκες ζωής που ζούμε. 
Προφανώς ο χώρος θα επανέλθει όταν τελειώσει όλο αυτό το δράμα που ζούμε στη σημερινή 
του μορφή. 
Αντιδήμαρχε εάν θέλετε κάτι να προσθέσετε. 

 
Καλά τα είπατε Πρόεδρε.  
Οριοθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα λόγω covid αυτή την περίοδο και μετά το 

πέρας της υγειονομικής κρίσης θα επανεξετασθεί εάν γυρίσουν ως ήταν ή  όπως είναι τώρα. 
Υπάρχει και το σχετικό σκαρίφημα και λέει αναλυτικά τι μπορεί να πάρει  το κάθε μαγαζί. 

 
Μιλάμε για όλο το κομμάτι της πλατείας και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα δύο 
καταστήματα που αναφέρονται στην εισήγηση. Σωστά; 

 
ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Σωστά. Είναι όλο το κομμάτι της πλατείας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. Ο κ. Διασάκος. 

 
Εμείς διαφωνούμε σε σχέση με αυτό το ζήτημα.  
Κατ’ αρχάς, τι πλατεία θα μείνει τελικά για τον κόσμο της Καλαμάτας και σαν 

πρόταση αυτό που έχουμε εμείς να πούμε είναι, αναλογικά, με βάση και τις ημέρες λειτουργίας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΜΠΑΜΠΑΛΗ: 

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: 
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ή μη των καταστημάτων, να μειωθούν οι φόροι, να μειωθεί το ενοίκιο  και νομίζω πάντως, εάν 
θέλετε τη γνώμη μου, ότι και στα πλαίσια αυτών που συζητάμε τόσο καιρό, δηλαδή στα 
πλαίσια ανοίγματος του τουρισμού, κλπ, κλπ, έχουμε κάνει πάρα πολύ πίσω στις ανάγκες μας 
σε κάποια πράγματα και τώρα πάμε να δώσουμε μια ολόκληρη πλατεία την ώρα που λέμε ότι 
υπάρχει covid και ο συνωστισμός αντικειμενικά μπορεί και να μεγαλώσει στο χώρο που 
περπατάει ο κόσμος που κάνει τη βόλτα του. 
Σαν πρόταση λοιπόν εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι να μειωθούν αναλογικά τέλη, 
ενοίκια, κλπ,  και ως έχει η πρόταση αυτή εμείς θα την καταψηφίσουμε. 

 
Άμα δείτε το σκαρίφημα έχουν οριοθετηθεί ακριβώς, το κάθε κατάστημα, όσον 
αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Τώρα, υπάρχει ικανοποιητικός χώρος διέλευσης 

πεζών και στους τρεις πεζόδρομους, Μητροπέτροβα,  Αντωνοπούλου και Ιατροπούλου. Δύο 
ενστάσεις που ίσως υπήρχαν επιλύθηκαν. Υπάρχει ικανοποιητικός χώρος παντού για τη 
διέλευση πεζών. Δηλαδή, αυτό που ορίζουν τα τρεισήμισι μέτρα και στο πάνω κατάστημα που 
υπάρχει το φυτώριο, καθώς και επί της οδού Αντωνοπούλου ο χώρος κρίνεται ικανοποιητικός. 
Έχουν γίνει σχετικές συναντήσεις και συζητήσεις. 
Τώρα όσον αφορά για τους χώρους που είπε ο κύριος  πριν, έχει βγάλει σχετική ΚΥΑ η 
κυβέρνηση για τα δημοτικά τέλη και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου  υπάρχουν σχετικές 
ανακοινώσεις. Σας παραπέμπω να τις δείτε. 

 
Εγώ νομίζω ότι επειδή πρόκειται επί ελαχίστων παρεμβάσεων ουσιαστικά επί του 
υπάρχοντος χώρου και ουσιαστικά, ας γραφτεί στα πρακτικά δεν πειράζει, είναι 

και οι χώροι που συνήθως υπερβαίνουν τον εαυτό τους τα καταστήματα, προτιμότερο είναι 
αυτή την υπέρβαση να την κάνουμε νόμιμη να μπορέσει να διευθετηθεί καλύτερα ο χώρος, για 
να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη και, εν πάση περιπτώσει, μένω στην εξήγηση ότι είναι μια 
προσωρινή έκτακτη λύση για τις έκτακτες συνθήκες που ζούμε.  
Δεν μπορεί να είναι πάντοτε όλα υπέρ των καταστημάτων. Προφανώς, προηγούνται στις 
πλατείες οι πεζοί και κυρίως   τα παιδιά που καλώς ή κακώς χαίρονται και απολαμβάνουν την 
πλατεία σε όλο το εύρος της και σε αυτά ανήκει η πλατεία, όχι στον κάθε επιχειρηματία. Ο 
επιχειρηματίας σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα παιδιά μας θέλουμε να εξυπηρετούνται 
περισσότερο. 
Παρ’ όλα αυτά όμως μιλάω από τη θέση της έκτακτης διευθέτησης. 
Η άποψη η δική μου είναι υπέρ. 

 
Να πω κάτι κύριε Πρόεδρε. 
Στο τέλος της εισήγησης εάν δείτε λέμε ότι μετά το πέρας του κορωναϊού θα  

επανεξεταστεί. Δηλαδή θα έρθουμε πάλι στα αρμόδια όργανα και θα το ξανασυζητήσουμε. 
Εάν δείτε το σκαρίφημα δεν κάνουμε επέκταση τραπεζοκαθισμάτων προς την πλευρά της 
πλατείας αλλά κατά  πλάτος. Υπάρχει ικανοποιητικός χώρος τόσο για τους ποδηλάτες όσο και 
για τους πεζούς, οι οποίοι προφανώς έχουν την προτεραιότητα. 

 
Επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ψηφίζουμε ένας – ένας. 
Καλαμουδάκου. 

 
ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ: Εάν είναι όπως το είπατε μόνο λόγω covid υπέρ. 

 
Συγνώμη, αυτό που λέει ο Αντιδήμαρχος δεν είναι ότι μετά covid θα επανέλθει, 
λέει ότι θα επανεξετασθεί το ζήτημα. 

Χωρίς να θέλω να πω κάτι, αυτό αντικειμενικά αφήνει και την πλευρά που λέει ότι στην 
επανεξέταση του ζητήματος μπορεί να πάμε να το μονιμοποιήσουμε. Ενέχει ένα παράθυρο εκεί 
πέρα που πρέπει να το προσέξουμε κατά τη γνώμη μου.  
Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα που είπα πριν δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά ήθελα να τονίσω 
αυτό, γιατί εσείς κε Λύρα λέτε ότι είναι προσωρινό, ενώ αυτό που λέει ο κ. Αντιδήμαρχος είναι 
ότι θα επανεξετασθεί μετά. 
 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΙΑΣΑΚΟΣ:  
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Κι εγώ να συμπληρώσω ότι εάν δεν το φέρει η δημοτική αρχή θα το φέρουμε 
εμείς. Τόσο απλά. Ή οι επόμενοι από εμάς, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει η ιστορία 

με τον covid. 
Θεσμικά όταν ένα αρμόδιο όργανο έχει το δικαίωμα της γνώμης έχει και το δικαίωμα να 
επανέλθει. Δεν μπορεί να στο στερήσεις ούτε ο σημερινός ούτε ο αυριανός Αντιδήμαρχος.   
Μπάμπαλη. 

 
Είμαι υπέρ, απλά ήθελα μια παρατήρηση «ουδέν μονιμότερον του 
προσωρινού». Σαφώς θα πρέπει να επανεξετασθεί μετά τον  covid.   

 
Συγνώμη, να πω κάτι; 
Διατύπωσε ο Σπύρος την άποψή μας αλλά θα μπορούσε η εισήγηση να λέει ότι με 

τη λήξη των μέτρων κατά του covid θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση κι αν θέλουν τα 
καταστήματα περισσότερο χώρο να επανέλθουν και το ξαναβλέπουμε. Για να μην έχει την 
εντύπωση κανείς ότι έρχεται κάτι εκ του πονηρού. 

 
Σε αυτό συμφωνώ.  
Άρα να συμπληρώσουμε ότι συμφωνούμε με τη διεύρυνση του παραχωρούμενου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βασ. Γεωργίου (κεντρική πλατεία) 
και ταυτόχρονα εισηγούμαστε ότι μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων να επανέλθει η 
πλατεία στη σημερινή κατάσταση. 
Σε αυτό συμφωνούμε όλοι μας; 
Φώτη Γαϊτάνη; 
 
ΓΑΪΤΑΝΗΣ: Εμείς έχουμε άλλη θέση, απλά το είπα για να διευκολύνω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Οι υπόλοιποι: 
 
ΦΩΝΕΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα κατά πλειοψηφία. 
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 
τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
και την καταψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Γαϊτάνη Φωτίου, Διασάκου Σπυρίδωνα και 
Κουφαλάκου Ευαγγελίας, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για τη 
διεύρυνση του παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην 
πλατεία Βασ. Γεωργίου (κεντρική πλατεία), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 46715/2-6-2021 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. 
 
Προτείνει όπως η εν λόγω διεύρυνση του παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων  στην πλατεία Βασ. Γεωργίου (κεντρική πλατεία) Καλαμάτας να 
ισχύει κατά το διάστημα εφαρμογής  των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μετά δε τη 
λήξη αυτών να  πάψει να ισχύει και να επανέλθει η πλατεία στη σημερινή κατάσταση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΜΠΑΛΗ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ: 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης   1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Διασάκος Σπυρίδων 

  5. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  6. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 9 Ιουνίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 



 


