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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Απριλίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 17η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 24-04-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρησε στην υπ’ αριθ. 182 απόφαση) και οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση 
αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   

 
 
 

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 : 

Καθορισµός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων στην 
περιοχή του Ιστορικού Κέντρου. 

 
Για το συγκεκριµένο θέµα έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους, εκπρόσωποι:  

1) του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, 
2) της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Καλαµάτας 
3) του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας και 
4) του Οργανισµού Ιστορικού Κέντρου. 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 
 

 
Υπάρχει µία εισήγηση η οποία προσυπογράφεται από τον δηµοτικό αστυνόµο 
κ. Πετρόπουλο και από τον κ. Αλεβίζο από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, είναι πολυσέλιδη γιατί και το θέµα είναι σύνθετο εκεί. Έγινε και µία 
διαβούλευση εκεί µε τους επαγγελµατίες, είναι και εδώ οι επαγγελµατίες. 
 
Καταρχήν δεν πρέπει να έχουµε καµία αντίρρηση ότι πρέπει να τακτοποιηθεί η υπόθεση του 
ιστορικού κέντρου, να ξέρουµε ποιος είναι ο χώρος που θα κινούνται οι επαγγελµατίες και 
ποιος είναι ο χώρος που θα κινούνται οι δηµότες, οι πεζοί. 
 

 
(Αντιπρόεδρος Οργανισµού Ιστορικού Κέντρου): 
Θα θέλαµε να µάθουµε το λόγο που µπήκε ένα τέτοιο θέµα από το ∆ήµο 

από τη στιγµή που ορατά τουλάχιστον δεν έχουµε δει αντιδράσεις για την µέχρι τώρα 
λειτουργία ή κάτι άλλο. Θεωρούµε ότι υπάρχουν πολλές άλλες προτεραιότητες όσον αφορά 
το ιστορικό κέντρο και µας φαίνεται έτσι λίγο, όχι περίεργη, στη συνέχεια έπρεπε να 
ασχοληθούµε µε το θέµα αυτό, αλλά έχουµε την εντύπωση ότι έχει ουσιαστικές 
προτεραιότητες, να µην τα αναφέρω πάλι, τα ξέρετε ποιο καλά εσείς και από µένα γιατί 
συµµετέχετε στις διαδικασίες αυτές και το γνωρίζετε. Αλλά θα ήθελα αν µπορείτε να µας 
πείτε, υπήρχε κάποιος λόγος που εδώ και περίπου 2 µε 3 µήνες ενώ τα όργανα του ∆ήµου 
σωστά, µε την αδειοδότηση των χώρων µπορούσαν να ελέγξουν τους χώρους και ειδικά η 
∆ηµοτική αρχή θα µπορούσε να τους ελέγξει αυτούς τους χώρους, ποια η σκοπιµότητα να 
αποφασίσουµε συγκεκριµένα µέτρα όταν απ΄ ότι ξέρουµε τουλάχιστον εµείς δεν έχουµε 
συγκεκριµένα και τουλάχιστον τεράστια παράπονα από την περιοχή; Σ΄ αυτή την ερώτηση 
θα ήθελα να µας απαντήσετε και είναι των κατοίκων, δεν είναι δικιά µου βασικά. Υπάρχει 
αναρχία στην περιοχή δηλαδή; 
 

 
Απόλυτη. 
 

 
Υπάρχει λέτε. Και δεν την βλέπουµε εµείς που ζούµε στην περιοχή. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 
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∆εν έχετε υπόψη σας επαγγελµατίες που έχουν κλείσει πλήρως το δρόµο και 
δεν µπορεί να περάσει τίποτα; ∆εν σας έχουν διαµαρτυρηθεί ποτέ ότι 

υπάρχουν ζητήµατα ασφάλειας στο ιστορικό κέντρο; Ότι ο κόσµος πρέπει να πηδάει πάνω 
από τραπεζοκαθίσµατα για να µπορέσει να περάσει; 
 

 
Ίσως ακόµα δεν έχει προκύψει τέτοιο πρόβληµα. Να το δεκτό αυτό που 
λέτε, ίσως ακόµα δεν έχει προκύψει τέτοιο πρόβληµα. 

 
 
Όχι, έχει προκύψει. 
 

 
Αλλά πραγµατικά δεν µας έχουν πει και βλέπετε ζω όλη σχεδόν την 
ηµέρα στο ιστορικό κέντρο. 

 
 
Εν πάση περιπτώσει η ευθύνη των κοινόχρηστων χώρων είναι του ∆ήµου. 
 

 
Θα συµφωνήσουµε απόλυτα, δεν υπάρχει περίπτωση. 
 

 
Είναι του ∆ήµου και ο ∆ήµος αν θέλουµε να έχουµε µια στοιχειώδη ευταξία 
πρέπει να λάβει µέτρα. Όπως έλαβε στη µαρίνα, στην παραλία, στο ιστορικό 

κέντρο, στον άξονα που κατεβαίνει προς την παραλία πρέπει να ξέρουµε τους χώρους όπου 
ο καθένας πρέπει να κινείται και να δραστηριοποιείται. Αυτοί είναι οι χώροι για τους 
επαγγελµατίες, αυτοί είναι οι χώροι για το κοινό γι΄ αυτούς οι οποίοι πεζοπορούν. Και 
υπάρχουν ζητήµατα στην πόλη, αν τα λύσουµε αυτά τα ζητήµατα θα είναι για το καλό όλων 
µας. Ασφαλώς στο ιστορικό κέντρο δεν είναι µόνο το ζήτηµα της ευταξίας που είναι 
σηµαντικότατο, υπάρχουν και άλλα ζητήµατα όπως είναι τα ζητήµατα του φωτισµού, τα 
ζητήµατα των οχηµάτων. . .  
 

 
Βεβαίως, βεβαίως, τα έχουµε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τα 
γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. 

 
 
Περιµένετε. Είναι άλλα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την αισθητική του 
χώρου, αλλά πρέπει να τα δούµε ένα προς ένα αυτά τα πράγµατα. Βεβαίως 

κάποιοι µπορεί να χάσουν τη βόλεψή τους διότι απλώνονταν όσο ήθελαν και σε βάρος 
κάποιων άλλων αλλά. . . . 
 

 
Όχι, όχι, το έλεγχε αυτό ο ∆ήµος. Συγνώµη κε ∆ήµαρχε, το έλεγχε αυτό 
ο ∆ήµος µε τις άδειες που έδινε. 

 
 
. . . να υπάρχει µία κατάσταση, να φτάσουµε σε µία κατάσταση συνεννόησης, 
ώστε αυτό το οποίο ισχύει σε κάθε πολιτισµένη χώρα να ισχύει και σε µας ή 

σε κάποιο βαθµό εν πάση περιπτώσει. Να κάνουµε βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή. ∆εν 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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µπαίνει δηλαδή σε διαπραγµάτευση το ζήτηµα εάν πρέπει να τακτοποιηθεί η χρήση των 
κοινόχρηστων χώρων στο ιστορικό κέντρο. ∆εν µπορεί να κάνει ο καθένας ότι θέλει. 
 

 
Συγνώµη για τις διακοπές. Περισσότερο όµως απ΄ όλους τους πελάτες, 
τους περαστικούς και τους διαβάτες και τους πεζούς, τους θέλουµε 

εµείς και γνωρίζουµε εάν εξυπηρετούνται ή όχι και σας ενηµερώνω ότι εξυπηρετούνται 
πάρα πολύ καλά, δεν έχουν εκφράσει κανένα µα κανένα παράπονο. Αυτό έχει σηµασία 
νοµίζω για µας. ∆εν διαφωνώ ότι θα πρέπει πιθανόν κάποιες επιµέρους τακτοποιήσεις να 
υπάρξουν, αλλά το να αφορά όλους και κυρίως τους δύο πεζόδροµους οι οποίοι εν πάση 
περιπτώσει είναι και η οµορφιά της περιοχής και η γραφικότητα και η παράδοση της 
περιοχής. Εγώ θυµάµαι από τόσος δα ότι εκεί έξω βγάζανε, και οι µανάβηδες και οι 
µπακάληδες τα πράγµατα. 
 

 
Κε ∆ήµαρχε επί της διαδικασίας. Να δοθεί ο λόγος στους επαγγελµατίες, 
να αναπτύξουν τις απόψεις τους και εν συνεχεία να πάρουµε το λόγο και 

εµείς. 
 

 
Λοιπόν, θα τα πάρουµε ένα προς ένα, αλλά σας παρακαλώ µη βάζετε 
ζητήµατα αν πρέπει να ελεγχθεί και να τακτοποιηθεί ο χώρος. Μη βάζετε 

τέτοια ζητήµατα. ∆εν είναι δυνατόν να µπαίνουν τέτοια ζητήµατα «αφήστε χύµα και όπως 
βολεύεται ο καθένας». 
 

 
Μα δεν ήταν χύµα κύριε ∆ήµαρχε, αυτό σας λέω. 
 

 
(Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας): 
Το Επιµελητήριο δεν έχει λάβει γνώση αποφάσεων που έχετε πάρει κε 

∆ήµαρχε µε αποτέλεσµα να µην ξέρουµε κι εµείς τι µας γίνεται δηλαδή, να κάνουµε κι εµείς 
τις προτάσεις µας, να κάνουµε τις εισηγήσεις µας κτλ. Ήρθαµε δηλαδή έτσι εντελώς 
ξεκάρφωτοι. Τώρα από κει και πέρα τι να πούµε. . . 
 

 
Σας βεβαιώνω ότι έγινε και συζήτηση στο χώρο, πήγα και εγώ, είδα και τον 
πρόεδρο του Επιµελητηρίου, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρός σας το τι 

γίνεται, άκουσε τις διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν. Όλα αυτά έχουν δηµοσιευθεί στις 
εφηµερίδες και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σήµερα δεν αποφασίζει τελεσίδικα, είναι µία πρώτη 
απόφαση και θα πάµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεθαύριο όπου θα πάρουµε και τη 
τελεσίδικη απόφαση. Θέλετε να το καθυστερήσουµε, να µην πάµε στις 8 Μαϊου, να πάµε 
στις 15 να τα δείτε; 
 

 
Μια ερώτηση. ∆όθηκαν τουλάχιστον στο Επιµελητήριο και στον 
Οργανισµό τα σχέδια για να ξέρουν τελικά τι συζητάµε; 

 
 
∆εν µπορεί να δοθεί τίποτα γιατί αυτό το οποίο έρχεται είναι υπηρεσιακό 
χαρτί έρχεται από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, από υπαλλήλους όπου έκαναν µία 

τεχνική δουλειά, έρχεται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σήµερα, θα πάρουµε µία καταρχήν 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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απόφαση, θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες επισήµως από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, θα το 
λάβετε και εσείς, και θα τοποθετηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σήµερα λοιπόν έχουµε την 
πρώτη ανοικτή συνεδρίαση, θα αποφασίσουµε καταρχήν, ουσιαστικά θα εισηγηθούµε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα λάβει και την απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής και των φορέων. Σήµερα ανοίγει το θέµα επισήµως. 
 

 
Εντάξει. ∆ηλαδή κε ∆ήµαρχε είναι προτάσεις κι αυτές οι οποίες θα 
συζητηθούν. ∆εν είναι τελεσίδικες αποφάσεις. Έτσι; 

 
 
Είναι η επίσηµη έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση µιας κανονιστικής 
απόφασης. Το πρώτο βήµα είναι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, θα λάβει την 

δηµοσιότητα που πρέπει και σε τελικό βήµα θα αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Οπότε 
θα κληθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα εκφράσετε και τις απόψεις σας. 
 

 
∆ήµαρχε θα µου επιτρέψετε να πω δυο κουβέντες. ∆ηµήτρη, 1) Αυτό δεν 
είναι τελεσίδικο, 2) Εσύ θέλεις να προδικάσεις ότι όντως θα είναι χειρότερο 

απ΄ ότι είµαστε τώρα; Η πλατεία Αγίων Αποστόλων, 23ης Μαρτίου στην οποία ήρθε και ο 
∆ήµαρχος µαζί µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι επαγγελµατίες, µιλούσα πριν µισή 
ώρα, είναι απόλυτα σύµφωνοι δεδοµένου ότι τους αφήνει περισσότερο χώρο. 
 

 
Συµφωνώ. Να κάνουµε διάλογο; Στους δύο πεζόδροµους όµως 
περιορίζει απόλυτα το χώρο. Αυτό είπα κι εγώ. Η οδός Γερµανού και 

Αµφείας. 
 

 
Εξηγήσαµε το διαδικαστικό µέρος ότι για να εκδοθεί µία κανονιστική απόφαση 
έχουµε τα εξής βήµατα: ∆ίνεται εντολή στην υπηρεσία, η υπηρεσία εκφράζει 

την υπηρεσιακή άποψη, ειδοποιείται ο κόσµος πως πρέπει να κάνουµε αυτό, στη συνέχεια 
ερχόµαστε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή όπου γίνεται το πρώτο βήµα, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
συζητά το θέµα το συγκεκριµένο, παίρνει µία απόφαση την οποία απόφαση την στέλνει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, την στέλνει όµως και στην κοινωνία να την µάθει όλος ο κόσµος και 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη συνέχεια θα έρθουν και οι φορείς να εκφράσουν άποψη και να 
πάρουµε απόφαση. 
 

 
Εντάξει, έγινε κατανοητό. 
 

 
Εποµένως σήµερα δεν αποφασίζουµε τελεσίδικα. Λοιπόν σήµερα είναι το 
πρώτο βήµα και αυτό το πρώτο βήµα θα κοινοποιηθεί. ∆εν µπορούσε αυτό το 

χαρτί να το κοινοποιήσει ούτε ο δηµοτικός αστυνόµος ούτε η διεύθυνση τεχνικών 
υπηρεσιών, έκαναν µία υπηρεσιακή δουλειά. Έρχεται λοιπόν εδώ σήµερα στο φως αυτή η 
υπηρεσιακή δουλειά. 
 
Λοιπόν, προτείνω την εξής διαδικασία: Να πάµε βήµα – βήµα, να δούµε τι προτείνεται από 
την υπηρεσία για τα διάφορα µέρη του ιστορικού κέντρου και θα δοθεί ο λόγος σε κάθε ένα 
µέρος. 
 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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«Μετά την οριοθέτηση των χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και 

λοιπών στοιχείων στην περιοχή τη̋ Μαρίνα̋ και τη̋ οδού Ναυαρίνου, 

συνεχίζουµε την οριοθέτηση στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου. Προκειµένου 

να κάνουµε την απαραίτητη εισήγηση – λέει η υπηρεσία – προ̋ τη ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή, διενεργήσαµε αυτοψία στην παραπάνω περιοχή και µε αρχή του̋ 

κανόνε̋ που αναφέρονται στην υπ΄ αριθµό 21/08 απόφαση ∆ηµαρχιακή̋ 

Επιτροπή̋ ήτοι: 

α) Να διασφαλίζεται η διέλευση των πεζών στα πεζοδρόµια. 

β) Κατά κανόνα να εξασφαλίζεται στα πεζοδρόµια ελεύθερο̋ χώρο̋ 

τουλάχιστον πλάτου̋ 1,00 µ. για τη διέλευση των πεζών. . .»  Ότι και να είναι, 
ένα (1) µέτρο είναι για τους πεζούς. ∆εν υπάρχει παραπάνω από ένα (1) µέτρο, δεν δίνουµε 
σε κανέναν. 
«. . .γ) Να είναι ελεύθερο το 50% τουλάχιστον του πλάτους των πεζοδρόµων. 
δ) Να µην εµποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων στο Ιστορικό 
Κέντρο. 
Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθµ. 429/2006 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. . .» 
Υπάρχει µία απόφαση προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής όσον αφορά των οριοθέτηση των 
χώρων στο ιστορικό κέντρο, απόφαση η οποία είχε καταπατηθεί σε κάποιες περιπτώσεις 
βάναυσα στο ιστορικό κέντρο. Και αυτή η απόφαση λοιπόν λαµβάνεται υπόψη. 

«… Προτείνονται τα παρακάτω:» 
Εδώ τώρα µία - µία πρόταση σας παρακαλώ να την ακούτε και να τοποθετήστε. 

«Α. α) Πλατείε̋:Α. α) Πλατείε̋:Α. α) Πλατείε̋:Α. α) Πλατείε̋:    

ΠΠΠΠλατεία 23λατεία 23λατεία 23λατεία 23η̋η̋η̋η̋    ΜαρτίουΜαρτίουΜαρτίουΜαρτίου.» 

Στη δυτική πλευρά τη̋ πλατεία̋ ο χώρο̋ ανάπτυξη̋ τραπεζοκαθισµάτων να 

καθορίζεται από το µήκο̋ τη̋ πρόσοψη̋ κάθε καταστήµατο̋ και πλάτου̋ 

µέχρι 2,00 µ.» 
 

 
∆ηλαδή γύρω από τα καταστήµατα τα δικά µας δύο (2) µέτρα. 
 

 
Περίµενε Αργύρη. Στην πλατεία 23ης Μαρτίου η δυτική της πλευρά είναι του 
ΓΡΗΓΟΡΗ. 

 
 
Είναι η πλατεία Αγίων Αποστόλων, δεν είναι η 23ης Μαρτίου. 
 

 
 Η πλατεία 23ης Μαρτίου είναι η πλατεία που βρίσκεται το ηρώο. Των Αγίων 

Αποστόλων είναι παραπάνω. Στη δυτική πλευρά είναι του ΓΡΗΓΟΡΗ. «. . .Ο 

χώρο̋ ανάπτυξη̋ τραπεζοκαθισµάτων καθορίζεται από το µήκο̋ τη̋ 

πρόσοψη̋ κάθε καταστήµατο̋ και πλάτου̋ µέχρι 2,00 µ. Ύστερα θα υπάρχει 

µία ελεύθερη ζώνη διέλευση̋ πεζών πλάτου̋ 3,50 µ. και στη συνέχεια ο 

χώρο̋ τραπεζοκαθισµάτων ξαναορίζεται σε βάθο̋ µέχρι 6,00 µ. Στη βόρεια 

πλευρά τη̋ πλατεία̋ ο χώρο̋ ανάπτυξη̋ τραπεζοκαθισµάτων από το µήκο̋ 

τη̋ πρόσοψη̋ κάθε καταστήµατο̋ και πλάτου̋ µέχρι 2,00 µ.» Στη βόρεια 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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πλευρά, όπως και από δω. «Ύστερα θα υπάρχει µία ελεύθερη ζώνη διέλευση̋ των 

πεζών πλάτου̋ 3,00 µ.. .» Εδώ δεν είναι 3,50 είναι 3,00. «… και στη συνέχεια ο 

χώρο̋ τραπεζοκαθισµάτων ξαναορίζεται σε βάθο̋ µέχρι 4,00 µ. Προτείνεται 

επίση̋ σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ να υπάρχει ελεύθερο̋ χώρο̋ γύρω από το 

υπερυψωµένο βάθρο του Ηρώου πλάτου̋ 2,00 µ.»  Γύρω – γύρω από το ηρώο να 

είναι ελεύθερο. «Τα σκίαστρα που θα χρησιµοποιηθούν (όπου προβλέπεται), 

σύµφωνα µε το τοπογραφικό τη̋ Τ.Υ. του ∆ήµου, να είναι οµπρέλε̋ 

διαστάσεων 3,00 Χ 3,00 µ. από λευκό καραβόπανο και µε µεταλλικό σκελετό 

επίση̋ χρώµατο̋ λευκού. Τα τραπέζια να είναι µε απλή µαύρη µαντεµένια 

κολώνα και στρογγυλό λευκό µαρµάρινο καπάκι µέγιστη̋ διαµέτρου 0,80 µ.» 
Αυτά είναι η προηγούµενη απόφαση του 2006. ∆εν είχαν συµµορφωθεί όµως όλοι.  

«Τα καθίσµατα (τέσσερα για κάθε τραπέζι) να είναι τύπου σκηνοθέτη µε πανί 

πράσινου χρώµατο̋.  

Κάθε άλλη κατασκευή µε κατακόρυφα στοιχεία να µην επιτρέπεται.  

Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται µε την πρὁπόθεση ότι στι̋ καταθέσει̋ 

στεφάνων και σε άλλε̋ εορταστικέ̋ εκδηλώσει̋ που γίνονται στο Ηρώο τη̋ 

πλατεία̋, θα αποµακρύνονται τα τραπεζοκαθίσµατα και τα σκίαστρα. 

Η µη συµµόρφωση έστω και µε έναν από του̋ παραπάνω όρου̋ 

παραχώρηση̋, θα αποτελεί λόγο ανάκληση̋ τη̋ χορηγηθείσα̋ άδεια̋ χρήση̋ 

του κοινόχρηστου χώρου.» 
Θα τους σηµάνετε τους χώρους εκεί µε κίτρινη γραµµή.  
Υπήρχε κάποια αντίρρηση επί της πλατείας, από τους επαγγελµατίες; 
 

 
Όχι, δεν υπήρχε ∆ήµαρχε. 
 

 
Υπήρξε συνεννόηση. Ένας ή δύο επαγγελµατίες νοµίζω ότι δεν έχουν 
συµµορφωθεί. Είναι η προηγούµενη απόφαση κατ΄ ουσίαν. Υπέρ των πεζών 

είναι αυτή, είναι περισσότερο υπέρ των πεζών. Κατά βάση όµως είναι η προηγούµενη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αυτή. Κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν συµµορφωθεί, 
πρέπει να συµµορφωθούν, να έχουν καθίσµατα τύπου σκηνοθέτη κλπ, κλπ και να 
περιορίσουν και το χώρο. Αλλά τις διόδους διέλευσης των πεζών θα τις σηµάνουµε µε 
κίτρινες γραµµές, τα 3,00 και τα 3,50 µέτρα.  
Και εγώ δεν διαπίστωσα κάποια αντίρρηση, υπήρξε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες στην 
πλατεία. 
 

 
Εγώ έχω σοβαρές επιφυλάξεις και τελικά απ’ ότι αποδεικνύεται 
διώξαµε το καλλίτερο και βάλαµε οµπρέλες. ∆ιώξαµε το περίπτερο 

για να φανεί ο ναός και τώρα εκεί βάζουµε οµπρέλες. Άρα δηλαδή δεν κάναµε τίποτα. Εµείς 
σ’ αυτό διαφωνούµε. Εµείς θέλουµε µία ζώνη η οποία θα είναι ο ναός των Αγίων Αποστόλων 
ορατός. Με αυτή τη λογική δεν είναι ορατός. 
 

 
Θεωρώ, ότι από τη βιοψία που θα διενεργηθεί δεν θα υπάρχει πρόβληµα. 
 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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∆ήµαρχε µου επιτρέπεις; 
 

 
Όταν λέει 2, 3 και 6, δεν υπάρχει ναός, τελείωσε. 
 

 
Παναγιώτη µου επιτρέπεις; Εποµένως νεκρώνονται όλα τα επαγγέλµατα. 
∆ηλαδή από του ΓΡΗΓΟΡΗ πρέπει να φύγουν οι οµπρέλες, από του ΚΑΡΓΑ 

να φύγουν οι οµπρέλες, από του ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ να µείνουν. Αυτό το σηµείο θα είναι νεκρό; 
 

 
Είπα εγώ να είναι νεκρό; 
 

 
Νοµίζω στις δύο οµπρέλες που τους βάζει µένει ένα κενό 4 µέτρων και οι 
Άγιοι Απόστολοι φαίνονται. Το περίπτερο ήταν υπερυψωµένο. Οι οµπρέλες 

του ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ δεν είναι στο περίπτερο, είναι ακριβώς πέρα από το περίπτερο. 
 

 
Εκεί που ήταν το περίπτερο. 
 

 
∆εν είναι οµπρέλα. 
 

 
Εκεί που ήταν το περίπτερο. Τώρα εάν πας να το δεις είναι δύο 
οµπρέλες και δύο, τέσσερις και δύο, έξι. 

 
 
Ιστορικό κέντρο χωρίς τραπεζοκαθίσµατα δεν γίνεται. 
 

 
Εν πάση περιπτώσει. Έχει µία ένσταση ο κ. Ηλιόπουλος εδώ, νοµίζω ότι θα 
διατυπωθεί ακριβώς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη εδώ υπάρχει 

κάποια άλλη τοποθέτηση επί της ενστάσεως; 
 

 
Εάν υπάρχουν εκεί οµπρέλες δεν είναι φυσιολογικό να είναι βάση της απόφασης. 
Εκεί µένει κενό το κοµµάτι. Ίσως έχει κάνει προέκταση. 

 
 
Ποιος; 
 

Ο συγκεκριµένος. 
 

 
∆εν έχει κάνει, είναι πέρασµα. 
 

 
Εν πάση περιπτώσει, καταγράφονται οι απόψεις, δεν αποφασίζουµε εδώ 
τελικά.  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΦΩΝΗ:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Από τους επαγγελµατίες θέλει να παρέµβει κάποιος για την πλατεία 23ης Μαρτίου; 
 

 
Το Επιµελητήριο έχει την άποψη ότι πρέπει να εξασφαλίζεται και η 
βιωσιµότητα των καταστηµάτων. ∆ηλαδή να µπορούν να πουλάνε τους 

καφέδες τους, να πουλάνε τα εµπορεύµατά τους. 
 

 
Θα µπορούν και τώρα. 
 

 
Να µην υπάρχουν διάδροµοι δηλαδή να περνάει ο κόσµος; 
 
 
Να υπάρχουν διάδροµοι. 
 
 
Αλλά; 
 
 
Απλώς ας πούµε όπως είπε ο κ. Ηλιόπουλος να καταργήσουµε όλα τα 
τραπεζοκαθίσµατα. . . 

 
 
∆εν είπα αυτό το πράγµα. 
 

 
∆εν είπε αυτό ο κ. Ηλιόπουλος. 
 

 
Να φαίνονται οι Άγιοι Απόστολοι είπε. 
 

 
Να περιορισθεί όχι σε µέγεθος. Ο διάδροµος ενδιάµεσα συνήθως 
καταπατείται. Να δοθεί στη µέση µεγαλύτερος χώρος για να 

φαίνεται ο ναός. 
 

 
Θα µπει κίτρινη γραµµή στη µέση. 
 

 
Τον ίδιο χώρο να πάρουν. 
 

 
Πάµε παρακάτω. 
 

 
Κε ∆ήµαρχε να κάνω µια γενική τοποθέτηση. 
 

 
Να τα τελειώσουµε όλα και να κάνεις µια γενική. 
 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Τελειώστε τα όλα και όπου έχουν ενστάσεις εδώ οι παριστάµενοι. . . 
 

 

Πλατεία Αγίων ΑποστόλωνΠλατεία Αγίων ΑποστόλωνΠλατεία Αγίων ΑποστόλωνΠλατεία Αγίων Αποστόλων. Ζώνη ανάπτυξη̋ εµπορευµάτων 

πλάτου̋ µέχρι 2,00 µ από την Ο.Γ. στην πρόσοψη των 

καταστηµάτων. Να τους δώσουµε µία δυνατότητα γιατί βγάζουν εκεί πέρα την πραµάτεια 
µέχρι 2,00 µέτρα. Και θα βάλουµε κίτρινη γραµµή µπροστά από τα µαγαζιά τους. ∆ύο 
(2,00) µέτρα από την οικοδοµική γραµµή θα µπει γραµµούλα κίτρινη. Υπάρχει αντίρρηση; 
Στην πλατεία Αγίων Αποστόλων τα µαγαζιά που είναι γύρω – γύρω έχουν τη δυνατότητα αν 
θέλουν να βγάλουν πράγµατα σε πλάτος 2 µέτρων και θα πληρώνουν για τη χρήση του 
χώρου. 
 
Πάµε τώρα 3η πλατεία. 
 

 
Εµπορεύµατα εννοείτε, όχι τραπεζοκαθίσµατα; 
 
 
Όχι, εµπορεύµατα. Μέσα σε δύο µέτρα τι να βγάλει; Εµπορεύµατα θα βγάλει. 
Όποιος βγάζει θα πληρώνει όµως. ∆ιαφορετικά µέσα. 

Το «όλοι» εκπρόσωπε του Επιµελητηρίου αφήστε το. Θέλετε να σας στείλω στο ταµείο να 
δείτε τους όλους; Μιλάµε για εκατοµµύρια ευρώ οφειλές προς το ∆ήµο Καλαµάτας. Και 
βέβαια η χρηµατοδότηση αυτή γίνεται από κάποιους άλλους για τη λειτουργία του ∆ήµου.  
 

 
«Μη έχοντος» λέει. . . 
 
 
Να πληρώνει τότε ο εργάτης που έχει ένα διαµερισµατάκι µε ενοίκιο στην οδό 
Κανάρη για να λειτουργεί η πόλη. Όλοι πρέπει να πληρώνουµε. 

Πλατεία Αµφεία̋.Πλατεία Αµφεία̋.Πλατεία Αµφεία̋.Πλατεία Αµφεία̋. Πάµε στα παπλωµατάδικα. Στη νότια πλευρά τη̋ πλατεία̋ 

ζώνη πλάτου̋ µέχρι 2,00 µ… Στη νότια πλευρά, στου Μπέη που λέγαµε. Στη νότια 

πλευρά τη̋ πλατεία̋ ζώνη πλάτου̋ µέχρι 2,00 µ. για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων, από την Ο.Γ. στην πρόσοψη των 

καταστηµάτων. Να παραµένει ελεύθερη ζώνη πλάτου̋ 3,00 µ. του 

υφιστάµενου πεζόδροµου που οδηγεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Να 

υπάρχει ελεύθερη ζώνη πλάτου̋ 2,00 µ γύρω από το σιντριβάνι, µε εξαίρεση 

την βορινή πλευρά του όπου ο ελεύθερο̋ χώρο̋ να ορίζεται σε 1,00 µ. 

πλάτο̋. 
Από πάνω. Γιατί αν βάλουµε από πάνω 2,00 µέτρα κλείνει το µαγαζί, να είναι 1,00 µέτρο 
µόνο αλλά θα µπουν γραµµές κίτρινες και θα έρχεται ο δηµοτικός αστυνόµος εκεί και θα τα 
κοιτάει.  

Στον υπόλοιπο χώρο τη̋ πλατεία̋ να µπορεί να γίνει ανάπτυξη µόνο 

τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίο̋ θα κατανέµεται ανάλογα µε τη πρόσοψη του 

καταστήµατο̋, σε βάθο̋ µέχρι 5,00 µ. Στον υπόλοιπο χώρο της πλατείας να µπορεί 
να γίνει ανάπτυξη µόνο τραπεζοκαθισµάτων ο οποίος θα κατανέµεται ανάλογα µε την 
πρόσοψη του καταστήµατος, προβολή δηλαδή του καταστήµατος, σε βάθος 5,00 µέτρα. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Και δίνουµε και ελεύθερο χώρο Β.∆. τη̋ πλατεία̋, αυτό που είναι στο σουβλατζίδικο 
νότια, νοτιοδυτικά. Εκεί ακριβώς, όποιος θέλει να πάει να τον νοικιάσει τον χώρο αυτό. Να 
συνεννοηθείτε να πάτε να τον νοικιάσετε τον συγκεκριµένο χώρο. 
Για τα παπλωµατάδικα στη νότια πλευρά ζώνη πλάτους µέχρι 2,00 µέτρων για να βάζετε 
τραπεζοκαθίσµατα και εµπορεύµατα, από την οικοδοµική γραµµή. Θα έχετε στη συνέχεια 
µετά τα 2,00 µέτρα µία ζώνη 3,00 µέτρων για να περπατάει ο κόσµος, µετά θα υπάρχει µια 
ελεύθερη ζώνη 2,00 µέτρων γύρω από το σιντριβάνι. Αλλά στην βόρεια πλευρά 1,00 µέτρο, 
στον υπόλοιπο χώρο µπορείτε να αναπτύξετε τραπεζοκαθίσµατα και να κατανέµονται κατά 
την προβολή του κάθε καταστήµατος σε ένα βάθος 5,00 µέτρων. Και σας δίνουµε και τον 
χώρο εκεί που συνήθως πάνε το βράδυ παρανόµως και αράζουν τα αυτοκίνητα πίσω από το 
σουβλατζίδικο, να αναπτύξετε τραπεζοκαθίσµατα. 
 

 
Το κοµµάτι αυτό από πού πρέπει να το. . .  
 

 
Από το ∆ήµο. 
 

 
Έχουµε κάνει όµως, σας έχουµε κοινοποιήσει. 
 

 
Εµείς θα σας το δώσουµε. Από κει και πέρα σύµφωνα µε την νοµοθεσία, δεν 
λέµε σε πρόσωπα, θα το πάρετε κι αυτό. 

 
 
Υπάρχει και ένα στενό µεταξύ Καραµπάτου και Ο ΚΑΦΕΝΕΣ. Νοµίζω αυτό 
το στενάκι δεν το έχουµε βάλει. 

 
 
«Κε ∆ήµαρχε σε συνέχεια της προτροπής σας ως. . . . επί της Αµφείας 34 σας 
υποβάλουµε συνηµµένα την πρότασή µας. Σας ευχαριστούµε Χρήστος 

Κάτσαρης – Ιωάννης Κοροµηλάς». Είναι άλλο θέµα αυτό.  
Εµείς εδώ θα εκδώσουµε την κανονιστική απόφαση για το τι παραχωρούµε σε σας και το τι 
θα έχουν οι πεζοί.  
Θέλει να µιλήσει κανείς για την τακτοποίηση στην πλατεία Αµφείας από σας; 
 

 
Στην πάροδο Αµφείας, στο στενό που ανεβαίνει, εκεί τι γίνεται; 
 

 
Στου ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ την πίσω πλευρά. 
 

 
Στην πλατεία Αµφείας, βορειοανατολικά υπάρχει µία σούδα, ένα στένεµα το 
οποίο ανεβαίνει επάνω. Θα πάτε να το δείτε αυτό. ∆εν ξέρω, µήπως 

χρειάζεται να περάσει κάτι εκεί πέρα, κανένα πυροσβεστικό το βράδυ; 
 

 
Είναι στενό ∆ήµαρχε, πυροσβεστικό δεν περνάει.  
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Προ χρονών η πυροσβεστική µπροστά στο µαγαζί και το µεταφέρανε 
πίσω.  

 
 
Γιατί δεν έµπαινε µέσα. Μήπως είναι κατοικίες και περνάνε; 
 

 
Εγώ δεν το χρησιµοποιώ αλλά πληρώνω ενάµισι µέτρο. Εγώ ρωτάω. 
∆εν θέλω να το χρησιµοποιήσω αλλά θέλω να ξέρω τι γίνεται. 

 
 
Κε Αλεβίζο θα πάτε µε τον δηµοτικό αστυνόµο και θα το δείτε κι αυτό και σας 
παρακαλώ να συµπληρωθεί η πρόταση µε αυτή την παράµετρο η οποία θα 

πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

 
Και θα υπάρχει και ελεύθερος χώρος για τους πεζούς. Έτσι; 
 

 
Εννοείται. 
 

 
Γιατί περνάει πολύς κόσµος από κει. 
 

 
Γι΄ αυτό είπα να πάνε να το δούνε. Μήπως δεν µπορεί ο άλλος να περάσει να 
πάει στο σπίτι του το βράδυ.  

Θέλει κάποιος να παρέµβει για την πλατεία Αµφείας; 
 

 
(Επαγγελµατίας): 
Να ρωτήσουµε κάτι κε ∆ήµαρχε; Την ηµέρα στην πλατεία Αµφείας είναι κλειστά 

τα µαγαζιά δεν ενοχλούνε. Το βράδυ αυτά τα 5 µέτρα που τους δίνετε, συνήθως µετά τις 
10 η ώρα το βράδυ ο κόσµος αυτός που έρχεται εκεί έρχεται γι΄ αυτά τα µαγαζιά για να 
ακούσει τη µουσική και να πιεί τα ποτά του. Εάν µετά τις 10 τους δίνατε και άλλα µέτρα. 
∆ηλαδή εάν πιάσουν οι πελάτες τους 6 µέτρα παραδείγµατος χάρη. Το βράδυ δεν 
ενοχλούνε. Αυτό είναι για 4 µήνες µόνο. 
 

 
∆εν υπάρχουν ούτε εγκαταστάσεις, ούτε οµπρέλες, τίποτα. 
 

 
Θέλω να σας πω µία κουβέντα. Πρέπει να τακτοποιήσουµε τους 
κοινόχρηστους χώρους και να τους τακτοποιήσουµε µε ένα πνεύµα 

κατανόησης και συνεργασίας µαζί σας. ∆ηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας ελεύθερος 
διάδροµος 2 µέτρων για να κυκλοφορεί ο κόσµος. Ένα πέρασµα. Το καλοκαίρι θα έχουµε 
τουρίστες. ∆ηλαδή µη µου ζητάτε να καταλαµβάνεται ολόκληρο. Πουθενά δεν γίνεται αυτό. 
Τώρα εάν τύχει να υπάρξει µία απόκλιση µια βραδιά που έχετε κόσµο κλπ κλπ, δεν θα έρθει 
ο δηµοτικός αστυνόµος. . . Ότι θα έρχεται τα βράδια, θα έρχεται. Όµως δεν θα έρχεται 
ποτέ µε διάθεση να εισπράξει, να σας κυνηγήσει, πολίτες είσαστε αυτής της πόλης αλλά την 
τάξη θα την τηρείτε. Εντάξει; Εάν υπάρχει µια παρέκκλιση κλπ, αλλά να µην γίνεται κατά 
σύστηµα κατάληψη των διαδρόµων. 
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Όχι να βάλουµε στο διάδροµο, να βάλουµε στο µέτρο της πλατείας. 
 

 
Ο διάδροµος θα υπάρχει βρε παιδιά, καθίσµατα µην βάλτε. Προχθές που 
ήταν 1000 άτοµα, βεβαίως θα την καταλάβουν.  Χίλια άτοµα ήταν ∆ήµαρχε 

προχθές, είχε κλείσει η πλατεία. 
 

 
Θέλω να κάνω µία επισήµανση επί της πλατείας Αµφείας. ∆εν υπάρχει 
∆ηµοτική αρχή µέχρι τώρα από τότε που κατασκευάστηκε το έργο που 

να µην έχει ξοδέψει ένα σωρό χρήµατα για να αποκαταστήσει τις ζηµιές που έχουµε από τη 
στάθµευση των αυτοκινήτων. Η εικόνα του να σταθµεύουν επάνω - παρότι µπήκαν 
κολωνάκια συνεχίζεται η στάθµευση - αυτοκίνητα αµαυρώνει τους πάντες, κυρίως την 
ιστορικότητα του χώρου. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος ούτε ρόδα δικύκλου να µην 
ανεβαίνει επάνω στο χώρο. 
 

 
Όχι µόνον τις πρωινές ώρες αλλά και τις βραδινές ώρες. 
 

 
Πάντοτε. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, δεν συµφωνείτε µ΄ αυτό; Νοµίζω 
πρώτοι εσείς οι επαγγελµατίες συµφωνείτε να µην παρκάρει κανένας. 

∆ηλαδή θα τον κουράσει να πάει 50 µέτρα ποιο πάνω να παρκάρει το αυτοκίνητό του; 
 

 
Είναι γενικότερο το θέµα αυτό. 
 

 
∆εν είναι γενικότερο, εγώ το βάζω µέσα εκεί στα µέτρα. 
 

 
Γι΄ αυτό το λόγο η υπηρεσία προτείνει ο χώρος που είναι πλάτη µε το 
σουβλατζίδικο να δοθεί στα καταστήµατα διότι αυτός ο χώρος 

χρησιµοποιείται κάθε βράδυ από 4 – 5 αυτοκίνητα. 
 

 
Και αυτός ο χώρος. 
 

 
Και µόνιµα. 
 

 
Ανακοίνωσα την πρόταση, θα πάµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Πάµε στην Πλατεία Όθωνο̋. Στο ανατολικό τµήµα τη̋ πλατεία̋ ο 

χώρο̋ τοποθέτηση̋ τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων να καθορίζεται 

σε απόσταση 2,80 µ. από την Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια) και σε όλο το µήκο̋ 

αυτή̋. Ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων καθορίζεται σε 

απόσταση 2,80 µέτρων. ∆ηλαδή αυτά να είναι για τους πεζούς. Ύστερα θα υπάρχει µια 
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ζώνη διέλευση πεζών πλάτου̋ 5,00 µ. και στη συνέχεια να µπορεί να γίνει 

ανάπτυξη µόνο τραπεζοκαθισµάτων όπου ο χώρο̋ θα κατανέµεται ανάλογα 

µε την πρόσοψη του κάθε καταστήµατο̋ σε βάθο̋ µέχρι 7,00 µ. και όπου αυτό 

είναι εφικτό. Άρα έχουν όσο χώρο θέλουν εκεί. Στο νότιο τµήµα τη̋ πλατεία̋ . . . 

εκεί που έχουν τα τσαντίρια . . . ο χώρο̋ τοποθέτηση̋ τραπεζοκαθισµάτων 

καθορίζεται µετά το πεζοδρόµιο πλάτου̋ 2,00 ανάλογα µε την πρόσοψη του 

κάθε καταστήµατο̋ και σε βάθο̋ 7,00 µ. Ένα πεζοδρόµιο 2,00 µέτρων να περπατάει 

ο κόσµος και 7,00 µέτρα τα καθίσµατα. Στο βορινό τµήµα τη̋ πλατεία̋ λόγω τη̋ 

διαµορφωµένη̋ υπάρχουσα̋ κατάσταση̋ να εξετάζεται κατά περίπτωση. Η 

σκίαση να γίνεται µόνο µε οµπρέλε̋. 
Λοιπόν, για την πλατεία Όθωνος. 
 

 
Μία ξύλινη πέργκολα που έχει στήσει ο ∆ήµος θα φύγει ή θα 
χρησιµοποιηθεί κάπως; Το γνωρίζουµε αυτό; 

 
 
Είναι στο σχεδιασµό; 
 

 
Αυτό δεν το γνωρίζω, είναι πολύ παλιά γι΄ αυτό το λέω. ∆εν έχει ποτέ 
αξιοποιηθεί, είναι σκέτη, δεν έχει τίποτα επάνω. 

 
 
Ένα «Π» είναι, τίποτε άλλο. 
 

 
Απλώς το ρώτησα µήπως και προβλέπεται να αφαιρεθεί, δεν το είπα για 
άλλο λόγο. 

 
 
Εσείς που θα νοικιάσετε το χώρο που είναι δίπλα στο σουβλατζίδικο στην 
πλατεία Αµφείας θα φροντίσετε να βάλετε και κάποια φυτά στο τοίχο, κάτι να 

κάνετε για να βελτιώσετε και την εικόνα. 
 
Πάµε στους πεζόδροµους. 

Πεζόδροµος στη Γερµανού όπου έχουµε υφιστάµενο πλάτο̋ του πεζόδροµου 

από 5,00 – 5,30 µ. προτείνεται ελεύθερη λωρίδα στο κέντρο του πεζόδροµου 

πλάτου̋ 3,00 µ. Και τα υπόλοιπα 2,00 ή 2,30 για τα τραπεζοκαθίσµατα. Τρία (3,00) 
µέτρα θα τραβήξετε κίτρινη γραµµή να περπατάνε µόνο οι πεζοί. 
 

 
∆εν χρησιµοποιεί ο κόσµος. Μα χρησιµοποιείται τώρα από 1,30 εκεί 
πέρα;  

 
 
Υπάρχουν κάποια σταν τα οποία τα είχαµε συζητήσει και µε τα παιδιά 
της δηµοτικής αστυνοµίας που µας είχαν ρωτήσει. Τα σταν έχουν ένα 

συγκεκριµένο µήκος από 1,30 έως 1,40. Αυτό δεν φτάνει µε τα 3,00 µέτρα κενό. Τώρα τα 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ: 



Συνεδρίαση :  17/2008 Τετάρτη 30/04/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   181/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   15 

3,00 µέτρα τα θεωρούµε αρκετά µε ποια έννοια. Ότι οι αποστάσεις µεταξύ των δρόµων που 
τέµνουν την οδό Γερµανού είναι ανά 30 µέτρα περίπου και ούτε πρόβληµα ασφαλείας 
υπάρχει, ούτε πυροσβεστικά. . . Θα περάσουν από τους δρόµους τους κανονικούς που είναι 
βαθύς δρόµοι. Και σκεφτήκαµε ότι τα 3,00 µέτρα µάλλον είναι υπερβολικά. Ας το σκεφτεί ο 
∆ήµος. ∆εν µας λέει τίποτα, απλώς νοµίζω πως είναι πάρα πολλά τα 3,00 µέτρα για ένα 
τόσο µικρό δρόµο και έναν τόσο παραδοσιακό δρόµο. Μη ξεχνάτε ότι η εµπορικότητα του 
δρόµου είναι πάρα πολύ υψηλή άρα σηµαίνει ότι δεν έχει λειτουργήσει αρνητικά η ως τώρα 
η κατάσταση. Αυτό έλεγα και στην αρχή, ότι δεν υπάρχει αναρχία η οποία να µειώνει. . . 
Πρόταση να µικρύνει το κενό που αφήνει στο δρόµο, τα 3,00 µέτρα είναι πάρα πολλά. 
 

 
Ένα (1) µέτρο; 
 

 
Αυτοί µιλάνε για 2,00 µέτρα. 
 

 
∆εν θέλουµε κι εµείς 1,00 µέτρο. ∆εν είναι δυνατόν να το θέλουµε 1,00 
µέτρο. Πως θα περνάνε οι άνθρωποι, πως θα περνάνε οι πελάτες µας; 

 
 
Προσπαθούµε να ισορροπήσουµε εδώ µια κατάσταση. ∆ηλαδή τις ανάγκες 
του εµπορικού κόσµου αλλά και τις ανάγκες των πεζών και των τουριστών. 

Πρέπει να τα συνδυάσουµε αυτά. Έχεις ένα δρόµο 5,00 µέτρων, άντε φτάνει στο 5,30. 
Λέµε για τον κόσµο ο οποίος κυκλοφορεί, αυτός ο δρόµος δεν έχει καφενεία, δεν έχει 
τραπεζοκαθίσµατα. Όταν λέµε πεζόδροµος, είναι δρόµος για τους πεζούς. Τι πεζόδροµος 
είναι τότε; Η πρόταση είναι 3,00 µέτρα. 
 

 
Επιµένω ότι στα ιστορικά κέντρα όλου του κόσµου κε ∆ήµαρχε τόσα 
µεγάλα κενά σε τόσο µικρούς δρόµους δεν υπάρχουν. Πηγαίνετε στο 

Ναύπλιο, πηγαίνετε στην Πλάκα, πηγαίνετε όπου θέλετε αλλά δεν υπάρχουν. Είναι δηλαδή 
πρακτικό το θέµα. Νοµίζω ότι είναι υπερβολικό τα 3,00 µέτρα σε ένα δρόµο, σε 
εµπορικότατο σηµείο. 
 

 
Να καταθέσω µια παρατήρηση. Οι πεζόδροµοι είναι πρώτα απ΄ όλα για 
τους πεζούς. Ωστόσο όµως ιστορικό κέντρο χωρίς µαγαζιά δεν µπορεί να 

λειτουργήσει. Πρέπει να βρεθεί µια χρυσή τοµή. Τα 2,00 µέτρα είναι λίγα. Και κυρίως πρέπει 
να σεβόµαστε τον επισκέπτη, κυρίως τον επισκέπτη γιατί ο επισκέπτης της πόλης είναι και 
πελάτης σας. 
 

 
Μα εµείς και αν τον σεβόµαστε. 
 
 
Νοµίζω η χρυσή τοµή, το 5,40 να γίνει 2,70 και 2,70. Νοµίζω εκεί πέρα 
πάει καλά. 

 
 
Θα το δούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτή είναι η πρόταση η υπηρεσιακή, 
θα το δούµε όµως. Βάζω ένα ερωτηµατικό να το δούµε στο ∆ηµοτικό 
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Συµβούλιο. Είναι και το µήνυµα που στέλνουµε, να προχωράµε σε πεζοδρόµους και να µην 
δίνουµε στους πεζοδρόµους το 50%; 
 

 
Υπάρχουν ιδιαιτερότητες κε ∆ήµαρχε. 
 

 

Στην Αµφεία̋ µε µεταβλητό πλάτο̋ του πεζόδροµου από 6,50 µ 

έω̋ 7,50 µ περίπου, προτείνεται ελεύθερη ζώνη στο κέντρο του 

πεζόδροµου πλάτου̋ 3,50 µ.  Τριάµισι (3,50) µέτρα είναι το 50% ή και λιγότερο. 
 

 
Μου επιτρέπεται και σ΄ αυτό µια παρατήρηση; Στην Αµφείας έχουµε και 
καταστήµατα τα οποία έχουν είδη εστίας, τα τραπεζοκαθίσµατα. Αυτά 

σε 1,50 µέτρο δεν µπορούν να βγάλουν τίποτα. Θα τους στείλουµε αδιάβαστους. ∆ηλαδή 
πρέπει να το λάβουµε κι αυτό υπόψη. ∆ηλαδή δεν θα τον πειράξει τον πελάτη, του πελάτη 
εν πάση περιπτώσει του αρέσει να βλέπει µια κίνηση να γίνεται µέσα στο δρόµο. 
 

 
Το 50 – 50 νοµίζω δεν διαφωνεί κανείς. 
 

 
Είναι λιγότερο από 50. 
 

 
Στο 1,5 µέτρο όµως δεν χωράει να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσµατα. 
 

 
Αυτή είναι η πρόταση. Πάµε παρακάτω. Ας νοικιάσουµε και κάποιους χώρους 
να έχουµε και τις αυλές µας, τις προσωπικές µας αυλές να κάνουµε ότι 

θέλουµε εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι χώροι του λαού δεν είναι χώροι ούτε των 
µαγαζιών. . . 
Πάµε παρακάτω. 

Στη Μπενάκη από την πλατεία Αγίων Αποστόλων έω̋ την οδό Παπάζογλου – 

πεζόδροµος κι αυτός - µε µεταβλητό πλάτο̋ του πεζόδροµου από 5,90 µ. έω̋ 

6,50 µ. προτείνεται ελεύθερη ζώνη… Ξέρετε η ελεύθερη ζώνη τα 3,00 µέτρα είναι να 
µπορεί να περάσει και ένα όχηµα, να περάσει ένα περιπολικό, να µπορεί να περάσει ένα 
ασθενοφόρο στην κρίσιµη στιγµή. Αν δεν έχουµε 3,00 µέτρα τι κάνουµε τότε; Θα βάλουµε 
τη ζαρντινιέρα και την πολυθρόνα και το τραπέζι και θα αρχίσουµε να σηκώνουµε τον 
κόσµο. ∆εν επιτρέπεται. ∆ηλαδή είναι υποχρέωση να κάνουµε αυτά τα πράγµατα. Λοιπόν η 

Μπενάκη είναι από 5,90 µέχρι 6,50 µέτρα και προτείνεται µία ελεύθερη ζώνη 

πλάτου̋ 3,00 µέτρα από την οικοδοµική γραµµή.  
 

 
Από την οικοδοµική γραµµή; Γιατί στους άλλους δρόµους είναι στο 
µέσον. 

 
 
Από την οικοδοµική γραµµή. 
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Εντάξει, το ίδιο είναι. 
 

 
Όχι δεν είναι το ίδιο. Βοηθάµε τους επαγγελµατίες από τη οικοδοµική γραµµή. 
 

 
Είναι το µουσείο από εκεί οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει µαγαζί. 
 

 
∆ηλαδή εάν συµβεί αυτό το πράγµα θα δηµιουργήσουµε προβλήµατα. 
 

 
Συµφωνώ απόλυτα. 
 

 
Και αν θα λειτουργήσει το µουσείο θα έχουµε πρόβληµα. 
 

 

Σε όποιον άλλο πεζόδροµο του Ιστορικού Κέντρου όπου υπάρχει 

εµπορική δραστηριότητα, ο ελεύθερο̋ χώρο̋ να είναι τουλάχιστον 

στο 50% του πλάτου̋ του πεζόδροµου. Αυτή την αρχή να την δούµε και στη 
περίπτωση της Γερµανού. Εδώ που έλαβα το ερωτηµατικό να δώσουµε κι εκεί το 50%. 
Αυτός ο κανόνας για να µην µπερδεύουµε και τον κόσµο. Το 50% τουλάχιστον. Θα γίνει 
2,70 µέτρα. 
Πάµε παρακάτω. Πάµε στα πεζοδρόµια. 

Στα πεζοδρόµια τη̋ οδού 23η̋ Μαρτίου όπου υπάρχουν διαµορφωµένε̋ στοέ̋, 

να παραµείνει ελεύθερο όλο το πλάτο̋ των στοών και ο χώρο̋ ενοικίαση̋ 

από τα καταστήµατα να περιορίζεται ανάµεσα στα υποστυλώµατα των 

στοών. Όλη η στοά ελεύθερη και µόνο ανάµεσα στα υποστυλώµατα. Έχετε αντίρρηση; 
 

 
Καµία αντίρρηση. 
 

 
Θα βγάζουν µπροστά στην οικοδοµική γραµµή; 
 

 
Όχι, τίποτε δεν θα βγάζουν. Όλος ο χώρος θα είναι ελεύθερος. Όλο το 
πλάτος της στοάς. Καθίσµατα θα βάζουν στο ενδιάµεσο.  

 
 
Στη νότια πλευρά της; 
 
Λέει: Στα πεζοδρόµια της οδού 23ης Μαρτίου όπου υπάρχουν διαµορφωµένες 
στοές. 

 
 
Στοές υπάρχουν και από κάτω όπως είναι το σούπερ µάρκετ υποδηµάτων 
κλπ. 
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Βέβαια, λέει στα πεζοδρόµια της 23ης Μαρτίου. Και από πάνω και από κάτω, 
όπου υπάρχουν στοές. Όπου υπάρχει στοά, η στοά θα είναι ελεύθερη. 

 
 
Εάν κάποιος την έχει κλείσει την στοά τώρα, θα πρέπει να την ανοίξει; 
 

 
Βεβαίως. 
 
 
∆ήµαρχε, η στοά όµως του Επιµελητηρίου είναι ένα πεζοδρόµιο 10 µέτρων. 
Στοές που είναι στην νότια πλευρά όπως είναι το σούπερ µάρκετ. . .  

 
 
Εκεί θα υπάρχει πρόβληµα γιατί το ΠΑΝΘΕΟΝ πάντα 
χρησιµοποιούσε την στοά. 

 
 
Κοιτάξτε, η στοά να περνάει ο κόσµος και µπροστά ανάµεσα στις 
καµάρες να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσµατα. Αλλά να περνάνε 

τουλάχιστον, να περνάει ο κόσµος. 
 

 
Εάν υπάρχει κάποια λεπτοµέρεια που δεν έχετε δει, ακούτε κε Αλεβίζο να την 
δείτε.  

Στο πεζοδρόµιο τη̋ οδού Νέδοντο̋τη̋ οδού Νέδοντο̋τη̋ οδού Νέδοντο̋τη̋ οδού Νέδοντο̋ από την 23η Μαρτίου ω̋ την οδό 

Ηφαίστου, η ζώνη τοποθέτηση̋ τραπεζοκαθισµάτων να ορίζεται σε 

απόσταση 1,60 µ. από την πρόσοψη των καταστηµάτων, λαµβάνοντα̋ υπόψη 

το πλάτο̋ του πεζοδροµίου που κυµαίνεται από 3,50 – 4,00 µ.  - και  εδώ το 

50% δίνεται περίπου – καθώ̋ τα τεχνικά και φυσικά εµπόδια που υπάρχουν 

κοντά στο ρείθρο του πεζοδροµίου. Από την οδό Ηφαίστου έω̋ την οδό 

Ιθώµη̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη ότι το πλάτο̋ του πεζοδροµίου κυµαίνεται από 

3,10 µ. – 6,00 µ., καθώ̋ τα τεχνικά και φυσικά εµπόδια που υπάρχουν κοντά 

στο ρείθρο του πεζοδροµίου, να εξετάζεται κατά περίπτωση ο 

παραχωρούµενο̋ χώρο̋, που θα κυµαίνεται από 1,00 µ. έω̋ 3,50 µ. 
 

 
Το ίδιο, 50% περίπου είναι. 
 

 

Στην οδό Σπάρτη̋, από την Πλατεία Όθωνο̋ έω̋ την οδό Τζάνε µε 

πλάτο̋ πεζοδροµίου 8,00 µ., προτείνουµε ζώνη για την ανάπτυξη 

των τραπεζοκαθισµάτων πλάτου̋ µέχρι 4,00 – το 50% - από   την Ο.Γ. 

(υφιστάµενα κτίρια). Από την οδό Τζάνε έω̋ την οδό Ντάβου µε 

µεταβαλλόµενο πλάτο̋ πεζοδροµίου από 9,00 µ. έω̋ 4,50 µ. προτείνεται 
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ζώνη ανάπτυξη̋ εµπορευµάτων από 4,00 µ. έω̋ 2,00 µ. από την Ο.Γ. 

(υφιστάµενα κτίρια). 
 

 
Το 50% βάλε για να µην µπερδευόµαστε. 
 

 
Πρέπει να υπάρχουν εκεί και τεχνικά και φυσικά εµπόδια. Αυτό είναι το θέµα. 
 

 
Μισό – µισό κε ∆ήµαρχε. 
 

 

Από την οδό Ντάβου έω̋ την οδό Πολίτη µε πλάτο̋ πεζοδροµίου 

4,50 µ. και λαµβάνοντα̋ υπόψη την ιδιοµορφία του συγκεκριµένου 

πεζοδροµίου, προτείνεται ελεύθερη ζώνη πλάτου̋ 1,50 µ. από το ρείθρο του 

πεζοδροµίου. Εδώ τους δίνει περισσότερα, κάτι συµβαίνει εκεί. Και από την οδό 

Πολίτη έω̋ την οδό Βιλεαρδουίνου, µε  πλάτο̋ πεζοδροµίου 5,00 µ., 

προτείνεται ελεύθερη ζώνη πλάτου̋ 2,50 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 

Από την οδό Βιλεαρδουίνου έω̋ το Ο.Τ. 442Α σε πεζοδρόµιο πλάτου̋ 5,30 µ., 

προτείνουµε ελεύθερη ζώνη πλάτου̋ 2,00 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 

Στο υπόλοιπο πεζοδρόµιο τη̋ οδού Σπάρτη̋ λόγω τη̋ ιδιοµορφία̋ του και 

τη̋ εµπορικότητα̋ τη̋ περιοχή̋ να εξετάζεται κατά περίπτωση ο 

παραχωρούµενο̋ χώρο̋ και να ισχύει πάντοτε το κριτήριο τουλάχιστον 1,00 µ 

για του̋ πεζού̋. Αυτό το κριτήριο ισχύει, τουλάχιστον 1,00 µέτρο. Στη Σπάρτης 
τουλάχιστον 1,00 µ. για τους πεζούς. Είναι µεταβαλόµενα τα πεζοδρόµια γι΄ αυτό κάνει 
πρόταση αναλυτική, βήµα – βήµα. 
 

 
Αν θα πεις µισό – µισό είσαι καλυµµένος σε όλα. 
 

 
Αν θα πεις µισό – µισό, σε κάποιες περιπτώσεις θα έχεις λιγότερο από 1,00 µ. 
για τους πεζούς. 

 
 
Εντάξει, αν είναι το 1,80 , 0,90 – 0,90. 
 

 
Θα έχεις λιγότερο. Η βάση 1,00 µ. για τους πεζούς. . . ∆ηλαδή 1,00 µ. για 
τους πεζούς τι είναι, ένα καρότσι να περάσει. 

 
 
Πάµε στη λογική του µισού – µισού και τελείωσε. 
 

 

Στο πεζοδρόµιο τη̋ οδού Υπαπαντή̋τη̋ οδού Υπαπαντή̋τη̋ οδού Υπαπαντή̋τη̋ οδού Υπαπαντή̋ από την πλατεία Αµφεία̋ 

έω̋ την οδό Παπάζογλου, - όπως ανεβαίνουµε αριστερά - µε 
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µεταβλητό πλάτο̋ από 11,00 µ. έω̋ 6,50 µ., να ορίζεται ελεύθερη ζώνη 

πλάτου̋ από 4,00 µ. έω̋ 3,30 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου. Λιγότερο από 
50%, αλλά 4,00 µ. έως 3,30 µ. για µία περιοχή που έχει καφενεία είναι χώρος 

ικανοποιητικός. Από την οδό Τζάνε έω̋ την πλατεία Υπαπαντή̋ του οποίου το 

πλάτο̋ είναι 3,50 µ., ο ελεύθερο̋ χώρο̋ να είναι 2,00 µ. από το ρείθρο του 

πεζοδροµίου. Από την πλατεία 25η̋ Μαρτίου έω̋ την οδό Μπούτση µε 

µεταβλητό πλάτο̋ πεζοδροµίου 4,60 µ. έω̋ 7,60 µ, να ορίζεται ελεύθερη 

ζώνη πλάτου̋ 3,00 µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου. Κάτω από 50% και εδώ. 

Σε οποιοδήποτε άλλο πεζοδρόµιο του Ιστορικού Κέντρου, να εξετάζεται κατά 

περίπτωση και µε βασικό κανόνα, όπω̋ προαναφέραµε να υπάρχει ελεύθερο̋ 

χώρο̋ πλάτου̋ τουλάχιστον 1,00 µ. Πάντα το 1,00 µ. να είναι κανόνα̋ όσο 

στενό και αν είναι το πεζοδρόµιο, το 1,00 µ. να διασφαλίζεται έστω και σε 

βάρο̋ του επαγγελµατία. 

Σηµείωση: Τα παραπάνω µπορεί τοπικά να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, 

αν υπάρχει τεχνικό ή φυσικό εµπόδιο, κατά τη διάρκεια τη̋ οριοθέτηση̋, 

καθώ̋ και εάν υπάρξει οποιαδήποτε µεταβολή τη̋ υφιστάµενη̋ κατάσταση̋. 
Θα δώσουµε δηλαδή µία ευελιξία στην υπηρεσία όταν πάει να κάνει τις διαγραµµίσεις να 
έχει µία δυνατότητα. Τις κίτρινες διαγραµµίσεις, γιατί παντού θα υπάρχει η κίτρινη γραµµή. 

Κάθε κατασκευή µε κατακόρυφα στοιχεία δεν επιτρέπεται. Πέργκολες, σπιτάκια, 
νάυλον και τέτοια πράγµατα, απαγορεύονται. 

Η παραχώρηση θα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και έκδοση 

των απαραίτητων αδειών και υπό την πρὁπόθεση τη̋ τήρηση̋ των όρων και 

πρὁποθέσεων υγιεινή̋, ασφάλεια̋ και πυρασφάλεια̋ που προβλέπονται 

από αυτέ̋. 

Μετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να γίνει διαγράµµιση µε κίτρινη 

γραµµή ώστε να οριοθετείται ο χώρο̋ κίνηση̋ των πεζών. 
 
Αυτή είναι η εισήγηση που υπογράφεται από τον δηµοτικό αστυνόµο κ. Πετρόπουλο και τον 
κ. Αλεβίζο που είναι εκπρόσωπος της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, είναι υπάλληλος. 
Έχουν εργασθεί περίπου δύο µήνες.  
Αυτή είναι η πρόταση η οποία θα δηµοσιοποιηθεί κατά τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία, 
παρακαλώ πάρα πολύ µετά την ψηφοφορία αυτό να σταλεί στο Επιµελητήριο, στον 
Εµπορικό Σύλλογο, στο Σύλλογο Επαγγελµατοβιοτεχνών, στον Οργανισµό του Ιστορικού 
Κέντρου φυσικά, να κληθούν και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκφράσουν τις απόψεις τους 
γιατί είναι και πάρα πολλές οι λεπτοµέρειες. Και να µπούµε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, 
να το δούµε σε σύνολο αυτό, οπότε να ψηφίσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΛΕΥΚΟ εάν υπάρχουν κάποιες 
επιφυλάξεις. 
 

 
Εµείς βασικά για θέµατα τακτοποίησης του χώρου έχουµε θετική 
άποψη. Βέβαια δεν έχουµε λάβει µέρος, δεν έχουµε πάρει ούτε τα 

σχέδια τα οποία συζητάµε για να κάνουµε µία εµπεριστατωµένη ανάλυση των µέτρων. Θα 
τοποθετηθούµε βεβαίως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Καταρχήν θα ψηφίσουµε µε επιφυλάξεις 
και θα τοποθετηθούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Λοιπόν, ΝΑΙ µε επιφύλαξη. 
Ο κ. Μπάκας. 

 
 
Όπως είπα και νωρίτερα, οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ανήκουν πρώτα 
απ΄ όλα στους πεζούς, σε καµία περίπτωση βέβαια στα τροχοφόρα και 

κατά δεύτερο λόγο στους επαγγελµατίες. Επαγγελµατίες βέβαια που αν δεν υπάρχουν οι 
επαγγελµατίες δεν θα υπάρξει και ζωή στο Ιστορικό Κέντρο. Και χρειάζονται όλοι οι 
επαγγελµατίες και τα εµπορικά καταστήµατα και τα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. Πλην όµως πρέπει να ληφθούν κάποια µέτρα για να µην υπάρχουν 
παρεξηγήσεις, για να µην κάνει ο καθένας ότι θέλει, για να µπορεί έτσι να λειτουργήσει 
εύρυθµα το Ιστορικό Κέντρο, ένα Ιστορικό Κέντρο που πρώτα απ΄ όλα θέλουµε να δέχεται 
τους επισκέπτες, κυρίως αυτούς. Και θα προσβάλει την εικόνα της Καλαµάτας στον 
επισκέπτη ένα Ιστορικό Κέντρο όπου υπάρχει ένα αλαλούµ. Εµείς δεν θέλουµε λοιπόν το 
αλαλούµ, θέλουµε να µπει µια τάξη. Και νοµίζω ότι αν µπούµε στη λογική του µισού – 
µισού, δηλαδή όταν έχουµε έναν κοινόχρηστο χώρο 5,00 µέτρων, νοµίζω µε 2,50 µέτρα 
µπορούν όλοι να λειτουργήσουν. Και οι πεζοί να λειτουργήσουν, αλλά και οι επαγγελµατίες 
να λειτουργήσουν. Κυρίως κε ∆ήµαρχε να ληφθούν µέτρα για να µην σταθµεύουν 
αυτοκίνητα, τροχοφόρα, επάνω στο έργο της ανάπλασης, είτε είναι πεζόδροµος είτε είναι 
πλατεία. Αυτό προσβάλει κυρίως το µνηµείο. Έχουµε τους Αγίους Αποστόλους, ένα ιστορικό 
µνηµείο. 
 

 
Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει έρθει η απόφαση για το κλείσιµο της πλατείας. 
 

 
Και εκεί σταθµεύουν όλες τις ώρες της ηµέρας, δεν κάνουν διακρίσεις. 
Όλες τις ώρες της ηµέρας σταθµεύουν τροχοφόρα. Αυτό είναι ανάθεµα, 

κυριολεκτικά είναι ανάθεµα, πέραν του γεγονότος ότι προκαλούνται ζηµιές, φθορές. Και εγώ 
θυµάµαι από τότε που έγινε το έργο, κάθε ∆ηµοτική αρχή να ξοδεύει χιλιάδες ευρώ για την 
αποκατάσταση αυτών των ζηµιών. Ε, νοµίζω ότι δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγµα 
και δεν συµφέρει και τους ίδιους τους επαγγελµατίες πρώτα απ΄ όλα. 
Στη λογική λοιπόν του µισού – µισού, εγώ θα συµφωνήσω µε την πρόταση. Τη δέχεστε τη 
λογική αυτή; 
 

 
Σχεδόν µισό – µισό είναι. 
 

 
Για το µισό – µισό θα σας πω σε λίγο. 
Ο κ. Πολίτης. 

 
 
∆εν έχω να προσθέσω τίποτα σχετικά µε την πρόταση της υπηρεσίας. 
 

 
Ο κ. Κουδούνης. 
 

 
Με την πρόταση της υπηρεσίας αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι 
επαγγελµατίες, τουλάχιστον της πλατείας Αγίων Αποστόλων και της 23ης 

Μαρτίου είναι σύµφωνοι και είναι και ευχαριστηµένοι τολµώ να πω. Μιλάω γι΄ αυτά τα δύο 
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κοµµάτια στα οποία ήρθα σε επαφή. Από κει και πέρα συµφωνώ στη οδό Γερµανού να γίνει 
κάποια ρύθµιση καλλίτερη διότι υπάρχει µια εµπορική κίνηση και οµολογουµένως είναι 
πληθώρα καταστηµάτων. Είναι επαγγελµατίες οι οποίοι είναι µε παράδοση και βαστάνε την 
εµπορική κίνηση της αγοράς. 
 

 
Ο κ. Γιαννακούλας. 
 

 
Συµφωνώ µε την εισήγηση. 
 

 
Να πω κι εγώ δυο κουβέντες. Κε Μπάκα τι ψηφίσατε; 
 

 
Εσείς συµφωνείτε µε τη λογική του µισού – µισού; Αν συµφωνείτε, 
συµφωνούµε. 

 
 
Πρώτα – πρώτα για τη λογική του µισού – µισού. Εάν µπορούσε να 
λειτουργήσει αυτή η λογική δεν χρειαζόταν να πάει η υπηρεσία να παιδεύεται. 

Θα βγάζαµε µία απόφαση γενική και θα έκλεινε το θέµα. ∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα. 
Στο Ιστορικό Κέντρο υπάρχουν ιδιαιτερότητες τις οποίες πρέπει να τις δούµε, δεν µπορείς 
να βγάλεις µια απόφαση µισό – µισό γιατί τότε µπορεί να δηµιουργήσεις καταστάσεις οι 
οποίες να οδηγηθούν σε αδιέξοδα. Γι΄ αυτό πήραν δρόµο – δρόµο και περίπτωση – 
περίπτωση και φτάσαµε σε µία αρχή η οποία δίνει προτεραιότητα στον πεζό, προσεγγίζει 
αυτή τη γενική αρχή, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και καλλίτερες οι ρυθµίσεις από το µισό – 
µισό. 
Λοιπόν, εγώ θεωρώ µελετηµένη τη δουλειά τη οποία έκανε η υπηρεσία, την ευχαριστώ 
πάρα πολύ. Εξυπακούεται ότι µε τους επαγγελµατίες είµαστε σύµµαχοι, άλλωστε οι 
επαγγελµατίες στηρίζουν σε σηµαντικό βαθµό και οικονοµικά το ∆ήµο Καλαµάτας µε το 2 &ι 
5%, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι είναι τακτικοί. Εµείς θέλουµε να βοηθήσουµε το Ιστορικό 
Κέντρο. Η τακτοποίηση του Ιστορικού Κέντρου είναι η βασικότερη προϋπόθεση ώστε να 
ελκύσει και περισσότερο κόσµο απ΄ όσο εκλύει σήµερα εκτός από το βράδυ που πράγµατι 
είναι εξαιρετικά καλή η κατάσταση, αλλά το Ιστορικό Κέντρο δεν µπορεί να ζήσει µόνο από 
το βράδυ, το ζητούµενο είναι να προσεγγίσουµε κόσµο και την ηµέρα. Υπάρχουν κάποιες 
συγκεκριµένες ενέργειες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα βοηθήσουν το Ιστορικό 
Κέντρο. ∆εν αναφέροµαι µόνον στο περίπτερο, όσο και αν φαίνεται εύκολο είχε τις 
δυσκολίες του, χρόνια προσπαθούσαν, ξέρετε το ανέκδοτο µε τα περίπτερα στην Ελλάδα. 
Μετακινείται από τη ∆ευτέρα και η αφετηρία των αστικών συγκοινωνιών, δεν θα έχουµε 
τους δύο – τρεις αυτούς τεράστιους όγκους να κλείνουν και το µνηµείο και το ναό των 
Αγίων Αποστόλων. Ολοκληρώθηκε και η µελέτη για τον ηλεκτροφωτισµό της οδού 23ης 
Μαρτίου, µε την πρώτη ευκαιρία θα µπει κι αυτό στη διαδικασία, θα ολοκληρωθεί µέσα στο 
2008. Ακολουθεί ο ηλεκτροφωτισµός της οδού Σταδίου. Είναι κάποια ζητήµατα αυτά 
εξαιρετικά σοβαρά. Και µέχρι το καλοκαίρι θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το θέµα 
του αποκλεισµού των οχηµάτων από το Ιστορικό Κέντρο. 
Επειδή τώρα έχουµε µόνον δύο δηµοτικούς αστυνόµους, ο τρίτος δεν έχει ουσιαστικά 
αναλάβει υπηρεσία και από το Σεπτέµβριο θα έχουµε γύρω στους δώδεκα µε δεκατρείς, η 
∆ηµοτική αρχή θα αναλάβει βεβαίως και η ∆ηµοτική αστυνοµία και το έργο της 
κυκλοφορίας στην πόλη, οπότε πλέον θα έχουµε και την ευθύνη της ευταξίας και σ΄ αυτό 
το τοµέα διότι έχουµε δυσκολίες συνεργασίας µε την τροχαία εξαιτίας της έλλειψης ανδρών 
όπως µας λένε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Λοιπόν εµείς ζητούµε τη συνεργασία σας αγαπητοί επαγγελµατίες, εκπρόσωποι του 
Επιµελητηρίου, του Οργανισµού Ιστορικού Κέντρου που µοχθείτε ειλικρινά, το λέω αυτό για  
να υπάρξει έτσι καλλίτερη κατάσταση σε ένα χώρο που δεν είναι όλα καλά αλλά πρέπει να 
βοηθήσετε και εσείς διότι δεν βοηθούν κάποιοι επαγγελµατίες, οι περισσότεροι προσπαθούν 
ώστε ο χώρος να έχει την εικόνα την οποία πρέπει να έχει. Ένας χώρος στον οποίο έχει 
ξοδέψει η ∆ηµοτική αρχή και το κράτος πάρα πολλά χρήµατα δεν επιτρέπεται να έχει 
καταστήµατα που να καταλαµβάνουν υπαίθριους χώρους και να τους τυλίγουν µε νάυλον. 
∆εν είναι εικόνα αυτή µιας πόλης που θέλει να λέγεται ελκυστική ή κάποια άλλα ζητήµατα, 
δεν είναι µόνον τα αυτοκίνητα, και να βοηθήσετε και εσείς σ’  αυτό το τοµέα να τα 
αντιµετωπίσουµε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η συναδελφικότητα, τα συνδικαλιστικά και το 
ένα και το άλλο αλλά πρέπει να «σπάµε και αυγά» και εµείς ως ∆ηµοτική αρχή και εσείς ως 
επαγγελµατίες ώστε κάποια πράγµατα να γίνονται καλλίτερα. 
Κε Μπάκα τι ψηφίζετε; 
 

 
Εγώ µίλησα µισό – µισό για πεζόδροµους και πεζοδρόµια. Εφόσον η 
πρόταση αυτή δεν γίνεται δεκτή, δεν την καταψηφίζω, ψηφίζω ΛΕΥΚΟ. 

 
 
Κατά πλειοψηφία λοιπόν πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για οριστική απόφαση 
όπου θα κληθείτε και οι εκπρόσωποι των επαγγελµατιών, θα δείτε την 

εισήγηση µε λεπτοµέρεια και θα κάνετε και εκεί προτάσεις. Και αν µάλιστα υπάρχει και ένας 
– δύο εκπρόσωποι, θα βοηθήσουν και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει γρηγορότερα την 
απόφαση. 
 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 
3463/2007, µειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας την λήψη απόφασης καθορισµού 
χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων στην περιοχή του 
Ιστορικού Κέντρου, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 9529/24-4-2008 κοινή 
εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών και της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, η οποία αναλυτικά αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής και όπως τελικά διαµορφώθηκε ως προς το πλάτος της 
ελεύθερης λωρίδας στο κέντρο του πεζόδροµου της οδού Γερµανού που ορίζεται 
στα 2,70 µ. και έχει στο σύνολό της ως εξής: 
 
 
Α.   α) Πλατείες:   

I. Πλατεία 23ης Μαρτίου.  

Στη δυτική πλευρά της πλατείας ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων να 
καθορίζεται από το µήκος της πρόσοψης κάθε καταστήµατος και πλάτους 
µέχρι 2,00µ. Ύστερα θα υπάρχει µία ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών πλάτους 
3,50 µ και στη συνέχεια ο χώρος τραπεζοκαθισµάτων ξαναορίζεται σε βάθος 
µέχρι 6,00µ. Στη βόρεια πλευρά της πλατείας ο χώρος ανάπτυξης 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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τραπεζοκαθισµάτων να καθορίζεται από το µήκος της πρόσοψης κάθε 
καταστήµατος και πλάτους µέχρι 2,00µ. Ύστερα θα υπάρχει µία ελεύθερη 
ζώνη διέλευσης πεζών πλάτους 3,00 µ και στη συνέχεια ο χώρος 
τραπεζοκαθισµάτων ξαναορίζεται σε βάθος µέχρι 4,00µ. Προτείνεται επίσης 
σε όλες της περιπτώσεις να υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από το 
υπερυψωµένο βάθρο του Ηρώου ,πλάτους 2,00µ.  

Τα σκίαστρα που θα χρησιµοποιηθούν (όπου προβλέπεται), σύµφωνα µε το 
τοπογραφικό της Τ.Υ. του ∆ήµου,  να είναι οµπρέλες διαστάσεων  3,00µ. χ 
3,00µ. από λευκό καραβόπανο και µε µεταλλικό σκελετό επίσης χρώµατος 
λευκού. 

Τα τραπέζια να είναι µε απλή µαύρη µαντεµένια κολώνα και στρογγυλό λευκό 
µαρµάρινο καπάκι µέγιστης διαµέτρου 0,80µ. 

Τα καθίσµατα (τέσσερα για κάθε τραπέζι) να είναι τύπου σκηνοθέτη µε πανί 
πράσινου χρώµατος. 

Κάθε άλλη κατασκευή µε κατακόρυφα στοιχεία να µην επιτρέπεται.   

Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται µε την προϋπόθεση ότι στις καταθέσεις 
στεφάνων και σε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηρώο της 
πλατείας, θα αποµακρύνονται τα τραπεζοκαθίσµατα και τα σκίαστρα. 

Η µη συµµόρφωση έστω και µε έναν από τους παραπάνω όρους 
παραχώρησης, θα αποτελεί λόγο  ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας 
χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. 

 

II. Πλατεία Αγίων Αποστόλων. 

Ζώνη ανάπτυξης εµπορευµάτων πλάτους µέχρι 2,00 µ από την Ο.Γ. στην 
πρόσοψη των καταστηµάτων. 

 

III. Πλατεία Αµφείας.  

Στη νότια πλευρά της πλατείας ζώνη πλάτους µέχρι  2,00 µ. για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων, από την Ο.Γ. στην 
πρόσοψη των καταστηµάτων. Να παραµένει ελεύθερη ζώνη πλάτους 3,00µ. 
του υφιστάµενου πεζόδροµου που οδηγεί στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων .   Να υπάρχει ελεύθερη ζώνη πλάτους 2,00 µ  γύρω από το 
σιντριβάνι, µε εξαίρεση την βορινή πλευρά του όπου ο ελεύθερος χώρος να 
ορίζεται στο 1,00 µ πλάτος . Στον υπόλοιπο χώρο της πλατείας να µπορεί να 
γίνει ανάπτυξη µόνο τραπεζοκαθισµάτων , ο οποίος θα κατανέµεται ανάλογα 
µε τη πρόσοψη  του καταστήµατος, σε βάθος µέχρι 5,00µ.                                                                                                                                                             

∆ίδεται  ο ελεύθερος χώρος Β.∆. της πλατείας στους επαγγελµατίες που 
προβλέπεται από τη Νοµοθεσία.  

 

IV. Πλατεία Όθωνος.  

Στο ανατολικό τµήµα της πλατείας ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων 
και εµπορευµάτων να καθορίζεται σε απόσταση 2,80µ. από την Ο.Γ. 
(υφιστάµενα κτίρια) και σε όλο το µήκος αυτής. Ύστερα θα υπάρχει µια ζώνη 
διέλευσης πεζών πλάτους 5,00 µ και στη συνέχεια να µπορεί να γίνει 
ανάπτυξη µόνο τραπεζοκαθισµάτων, όπου ο χώρος θα κατανέµεται ανάλογα 
µε την πρόσοψη του κάθε καταστήµατος, σε βάθος µέχρι 7,00µ. και όπου αυτό 
είναι εφικτό. 
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Στο νότιο τµήµα της πλατείας ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων  
καθορίζεται µετά το πεζοδρόµιο πλάτους 2,00µ. ανάλογα µε την πρόσοψη             
του κάθε καταστήµατος και σε βάθος 7,00µ. 

Στο βορινό τµήµα της πλατείας λόγω της διαµορφωµένης υπάρχουσας    
κατάστασης να εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Η σκίαση να γίνεται µόνο µε οµπρέλες.   

 

    β)  Πεζόδροµοι:      

I. Στη Γερµανού όπου έχουµε υφιστάµενο πλάτος του πεζόδροµου από 5,00 – 
5,30 µ. προτείνεται ελεύθερη λωρίδα στο κέντρο του πεζόδροµου πλάτους  
2,70 µ.   

II. Στην Αµφείας µε µεταβλητό πλάτος του πεζόδροµου από 6,50 µ έως 7,50 µ 
περίπου, προτείνεται ελεύθερη ζώνη στο κέντρο του πεζόδροµου πλάτους 
3,50 µ.   

III. Στη Μπενάκη από πλατεία Αγίων Αποστόλων έως την οδό Παπάζογλου µε 
µεταβλητό πλάτος του πεζόδροµου από  5,90 µ. έως 6,50 µ.  προτείνεται 
ελεύθερη ζώνη πλάτους 3,00 µ. από την Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια) . 

Σε όποιον άλλο πεζόδροµο του Ιστορικού Κέντρου όπου υπάρχει εµπορική 
δραστηριότητα, ο ελεύθερος χώρος να είναι τουλάχιστον στο 50 % του 
πλάτους του πεζόδροµου και θα εξετάζεται κατά περίπτωση .    

  

    γ) Πεζοδρόµια:   

I. Στα πεζοδρόµια της οδού 23ης Μαρτίου όπου υπάρχουν  διαµορφωµένες  
στοές, να παραµένει ελεύθερο όλο το πλάτος των  στοών  και ο χώρος 
ενοικίασης από τα καταστήµατα να περιορίζεται ανάµεσα στα υποστυλώµατα 
των στοών.   

II. Στο πεζοδρόµιο της οδού Νέδοντος, από την οδό 23ης Μαρτίου έως την οδό 
Ηφαίστου, η ζώνη τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων να ορίζεται σε 
απόσταση 1,60µ.από την πρόσοψη των καταστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη 
το πλάτος του πεζοδροµίου που κυµαίνεται από 3,50-4,00µ. ,καθώς τα τεχνικά 
και φυσικά εµπόδια που υπάρχουν κοντά στο ρείθρο του πεζοδροµίου. Από 
την   οδό Ηφαίστου έως την οδό Ιθώµης, λαµβάνοντας υπόψη ότι το πλάτος 
του πεζοδροµίου κυµαίνεται από 3,10µ.–6,00µ.,καθώς τα τεχνικά και φυσικά 
εµπόδια που υπάρχουν κοντά στο ρείθρο του πεζοδροµίου, να εξετάζεται 
κατά περίπτωση ο παραχωρούµενος χώρος, που θα κυµαίνεται από 1,00 µ 
έως 3,50 µ . 

III. Στην οδό Σπάρτης, από την Πλατεία Όθωνος έως την οδό Τζάνε µε πλάτος 
πεζοδροµίου 8,00µ., προτείνουµε ζώνη για την ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισµάτων πλάτους µέχρι 4,00µ. από την Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια). 
Από την οδό Τζάνε έως την οδό Ντάβου µε µεταβαλλόµενο πλάτος 
πεζοδροµίου από 9,00µ. έως 4,50µ. προτείνεται ζώνη ανάπτυξης 
εµπορευµάτων από 4,00µ. έως 2,00µ. από την Ο.Γ.(υφιστάµενα κτίρια). 

Από την οδό Ντάβου έως την οδό Πολίτη µε πλάτος πεζοδροµίου 4,50µ. και 
λαµβάνοντας υπόψη την ιδιοµορφία του συγκεκριµένου πεζοδροµίου, 
προτείνεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 1,50µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 
Από την οδό Πολίτη έως την οδό Βιλεαρδουίνου, µε πλάτος πεζοδροµίου 
5,00µ., προτείνεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 2,50µ. από το ρείθρο του 
πεζοδροµίου. Από την οδό Βιλεαρδουίνου έως το Ο.Τ. 442Α  σε πεζοδρόµιο 
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πλάτους 5,30µ, προτείνουµε  ελεύθερη ζώνη πλάτους 2,00µ. από το ρείθρο 
του πεζοδροµίου. Στο υπόλοιπο πεζοδρόµιο της οδού Σπάρτης λόγω της 
ιδιοµορφίας του και την εµπορικότητα της περιοχής να εξετάζεται κατά 
περίπτωση ο παραχωρούµενος χώρος. 

IV. Στο πεζοδρόµιο της οδού Υπαπαντής από την πλατεία Αµφείας έως την οδό 
Παπάζογλου, µε µεταβλητό πλάτος από 11,00 µ έως 6,50 µ , να ορίζεται  
ελεύθερη ζώνη πλάτους από 4,00µ. έως 3,30 µ. από το ρείθρο του 
πεζοδροµίου . Από την οδό Τζάνε έως την Πλατεία Υπαπαντής του οποίου το 
πλάτος είναι 3,50 µ ,ο ελεύθερος χώρος να είναι 2,00 µ από το ρείθρο του 
πεζοδροµίου. Από την Πλατεία 23ης Μαρτίου έως την οδό Μπούτση µε 
µεταβλητό πλάτος πεζοδροµίου 4,60µ έως 7,60µ, να ορίζεται ελεύθερη ζώνη 
πλάτους 3,00µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου.    

V. Σε οποιοδήποτε άλλο πεζοδρόµιο του Ιστορικού Κέντρου, να εξετάζεται κατά 
περίπτωση και µε βασικό κανόνα, όπως προαναφέραµε να υπάρχει 
ελεύθερος χώρος πλάτους τουλάχιστον 1,00 µ.   

Σηµείωση : τα παραπάνω µπορεί τοπικά να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, αν 
υπάρχει τεχνικό ή φυσικό εµπόδιο, κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης, καθώς και εάν 
υπάρξει οποιαδήποτε µεταβολή της υφιστάµενης κατάστασης. 

 

Β.      Κάθε  κατασκευή µε κατακόρυφα στοιχεία δεν επιτρέπεται. 

 

Γ.     Η παραχώρηση θα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και έκδοση 
των απαραίτητων αδειών και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων και 
προϋποθέσεων υγιεινής, ασφάλειας και πυρασφάλειας που προβλέπονται από 
αυτές.    

     

Μετά την λήψη της σχετικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να γίνει 
διαγράµµιση µε κίτρινη γραµµή ώστε να οριοθετείται ο χώρος κίνησης των πεζών.         
 

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 
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  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
   
 
                                          

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


