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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 22η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 05-06-2008 
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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

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

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 

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



Συνεδρίαση :  22/2008 ∆ευτέρα 09/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   245/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και 
εµπορευµάτων, στους πεζόδροµους Βαλαωρίτου, Ανδρέα Σκιά, καθώς και στους 

υπό ανάπλαση πεζόδροµους των οδών Ιατροπούλου και Χρ. Κουµάντου.  

 
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 και 
3) του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας  

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 
 
Ο προϊστάµενος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών φέρνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την εξής εισήγηση: 
 

Θέµα: Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και 
εµπορευµάτων, στους  πεζόδροµους  Βαλαωρίτου, Ανδρέα Σκιά,  καθώς και στους  
υπό ανάπλαση πεζόδροµους  των  οδών Ιατροπούλου και Χρ. Κουµάντου  

 
 

Αφού λάβαµε υπόψιν: 
   ● Την υπάρχουσα διαµορφωµένη κατάσταση στους πεζόδροµους Βαλαωρίτου και 

Ανδρ.Σκιά. 
   ● Τις εγκεκριµένες µελέτες ανάπλασης των πεζόδροµων των οδών Ιατροπούλου και 

Χρ.Κουµάντου. 
   ● Τη προϋπόθεση να είναι ελεύθερο το 50% τουλάχιστον του πλάτους των πεζοδρόµων 

 
 

Προτείνονται τα παρακάτω: 
A.   1.  Στον πεζόδροµο Βαλαωρίτου και στο τµήµα από Α. Σκιά µέχρι Αριστοδήµου, ο 

ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών ορίζεται σε ζώνη πλάτους 3,00µ. από 
την Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια) στην βόρεια πλευρά  του πεζόδροµου, ύστερα θα 
υπάρχει ζώνη τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 3,50µ. και στη συνέχεια ο 
ελεύθερος χώρος ξαναορίζεται και πάλι σε ζώνη πλάτους 1,5µ. µέχρι τα 
υφιστάµενα κτίρια ( νότια  πλευρά).  
Έτσι διασφαλίζονται εκατέρωθεν ελεύθερες ζώνες για τους πεζούς (3,00µ. στη 
βόρεια πλευρά και 1,50µ. στη νότια πλευρά του πεζόδροµου). 

            
 

Στο τµήµα από Αριστοδήµου µέχρι Κανάρη, ο ελεύθερος χώρος κίνησης των  
πεζών ορίζεται σε ζώνη πλάτους 3,00µ. από την Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια) στη 
βόρεια πλευρά του πεζόδροµου, ύστερα θα υπάρχει ζώνη ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 3,50µ. και στη συνέχεια ο ελεύθερος χώρος 
ξαναορίζεται και πάλι σε ζώνη πλάτους 1,80µ. µέχρι τα υφιστάµενα κτίρια. Έτσι 
διασφαλίζονται εκατέρωθεν ελεύθερες ζώνες για τους πεζούς (3,00µ. στη βόρεια 
πλευρά και 1,80µ. στη νότια πλευρά του πεζόδροµου). 
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Στο τµήµα από Κανάρη µέχρι πλατεία Αγ. Ταξιαρχών, ο χώρος τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισµάτων θα βρίσκεται στη µέση του πεζόδροµου, σε ζώνη πλάτους 
4,00µ. και σε απόσταση 2,00µ. από τα εκατέρωθεν του δρόµου υφιστάµενα κτίρια. 
Έτσι διασφαλίζονται εκατέρωθεν ζώνες πεζών πλάτους 2,00µ. από κάθε πλευρά. 

 
 

2.  Στον πεζόδροµο Ιατροπούλου, µε βάση το σχέδιο της εγκεκριµένης µελέτης 
ανάπλασης του πεζόδροµου, προτείνεται  από τη  ∆αγρέ  µέχρι την οικοδοµική 
γραµµή των Ο.Τ. 567 και 564, ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων να 
βρίσκεται στη µέση του πεζόδροµου, σε ζώνη πλάτους 4,00µ. (το ήµισυ του 
πλάτους του πεζόδροµου) και σε απόσταση 2,60µ. από τα εκατέρωθεν του δρόµου 
υφιστάµενα κτίρια. 

 Έτσι διασφαλίζονται εκατέρωθεν ζώνες πεζών πλάτους 2,60µ. από την κάθε 
πλευρά. 

          Στη µέση του πλάτους του πεζόδροµου ,από την εγκεκριµένη µελέτη  προβλέπεται 
φύτευση δένδρων.  

      
 

3.  Στον πεζόδροµο Α. Σκιά, από την οδό Βασ. Γεωργίου  µέχρι την οδό Βασ. Όλγας, 
µε βάση το σχέδιο της εγκεκριµένης µελέτης ανάπλασης του πεζόδροµου, 
προτείνεται ζώνη ανάπτυξης µόνο εµπορευµάτων πλάτους έως 1,00µ. από την Ο.Γ. 
(υφιστάµενα κτίρια), από την κάθε πλευρά.   
Στον πεζόδροµο  Χρ. κουµάντου, από την οδό Αριστοµένους µέχρι την οδό          
Νέδοντος, µε βάση το σχέδιο της εγκεκριµένης µελέτης ανάπλασης του 
πεζόδροµου, προτείνεται ζώνη ανάπτυξης µόνο εµπορευµάτων πλάτους έως 
1,00µ. από την Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια ).  

 
Β.  Στις παραπάνω περιοχές ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, θα χρησιµοποιηθούν σαν 

σκίαστρα µόνο οµπρέλες.  
 
Γ.   Μετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να γίνει διαγράµµιση µε κίτρινη γραµµή 

ώστε να οριοθετείται ο χώρος κίνησης των πεζών.        
  
 
 Συνηµ.:  
       - Σχέδια  µελετών  ανάπλασης 
 
 
 

    Για τη ∆ηµοτική Αστυνοµία                      Για το τµήµα Πολ.Σχεδ.και Εφαρµογών  
 

       Πετρόπουλος Γεώργιος                                              Αλεβίζος Ιωάννης                    
          

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Θα ήθελα κε ∆ήµαρχε να ρωτήσω για την Ανδρέα Σκιά. Λέµε ότι θα 
επιτραπεί 1,00 µέτρο για να βάλουν εµπορεύµατα. Όταν εγώ ανοίξω 

κάποιο καφενείο να µην µπορώ να βάλω στο 1,00 µέτρο τουλάχιστον ένα τραπεζάκι να 
πίνω τον καφέ µου έξω; 
 
 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Γιατί αντιµετωπίζετε µε άλλα µέτρα και µε άλλα σταθµά τους 
επαγγελµατίες της Βαλαωρίτου και τους επαγγελµατίες της Ανδρέα Σκιά; 

Στη µεν Βαλαωρίτου λέτε ότι επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στο κέντρο του 
πεζόδροµου πλάτους «τόσο» µέτρων µε διόδους από τη µία και την άλλη πλευρά και στην 
Ανδρέα Σκιά δεν επιτρέπεται τίποτα παρά η ανάπτυξη σε πλάτους 1,00 µέτρου από την 
οικοδοµική γραµµή µόνο για εµπορεύµατα και τίποτε άλλο. Για ποιο λόγο αντιµετωπίζετε µε 
άλλα µέτρα και µε άλλα σταθµά τους επαγγελµατίες οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση 100 
µέτρων ο ένας από τον άλλον; 
 

 
(Εκπρόσωπος κατοίκων της οδού Ανδ. Σκιά): 
Εµείς θυσιάσαµε το πάρκινγκ, θυσιάσαµε τη µεταφορά των 

εµπορευµάτων, µεταφέρω τα πράγµατα κάθε µέρα µε τα χέρια γιατί δεν θέλω να µπω µέσα 
στον πεζόδροµο µε το αυτοκίνητο, θυσιάσαµε ορισµένα προνόµια που είχαµε από το δρόµο 
για να ωφεληθούµε ορισµένα άλλα και δη την ησυχία µας και την αναβάθµιση της 
ποιότητας από πλευράς αισθητικής. Είναι ανάγκη όλοι οι πεζόδροµοι να γίνουν γιουσουρούµ 
εκεί πέρα και καφετέριες; ∆εν µπορεί να µείνει κάτι ανόθευτο, αναλλοίωτο, αυθεντικό; 
Επειδή χορηγήσαµε στην Βαλαωρίτου, να την κάνουµε Βαλαωρίτου και την Ανδρέα Σκιά ή 
να την κάνουµε οδός Γερµανού που δεν µπορούν να περάσουν δύο άτοµα το ένα δίπλα στο 
άλλο; Γιατί κάνουµε τους πεζόδροµους, για να βρούµε τον µπελά µας; Τι όφελος έχουµε αν 
γίνει γιουσουρούµ και καφετέρια και διαταράσσουν την ησυχία και θα µπαίνουν και οι 
µπόιδες εκεί πέρα µε τα µηχανάκια να κάθονται στην καφετέρια; Και όχι µόνον, αλλά σε 
ορισµένα άλλα µέρη, στην Αθήνα έχω ακούσει, που τοποθέτησαν τραπεζοκαθίσµατα και 
έγιναν µπαρ κτλ και συγκεκριµένα στην οδό Μιλιώνη µου έλεγε ένας, σηκώθηκαν και 
έφυγαν όλα τα επαγγέλµατα και οι κάτοικοι από πάνω γιατί έχει γίνει αυτό το κακό. 

 
Εντάξει κε Μανωλόπουλε. Εκπροσωπείτε 36 κατοίκους εκεί;  

 
∆εν έχουµε µε κανένα επαγγελµατία προσωπικά, ούτε γνωρίζουµε 
τους ανθρώπους, αν µας εξασφαλίζει. . . 

 
Αν θέλει να ενηµερωθεί ο οποιοσδήποτε δηµοτικός σύµβουλος υπάρχουν δύο 
αναφορές. Υπάρχει ένα πακέτο υπογραφών από τη µία πλευρά και ένα πακέτο 

υπογραφών από την άλλη και είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, 
καταγράφηκε η άποψή σας, θα γραφτεί και στα πρακτικά, έχετε καταθέσει και τα σχετικά. 
 

 
Είναι για την Ανδρέα Σκιά, έχω ένα κατάστηµα εκεί, έχω πάρει 
προέγκριση αδείας για καφετέρια. Υπάρχουν 19 υπογραφές µέσα. . .  

 
∆εν έχετε κατάστηµα ακόµα εκεί. 

 
Έχω πάρει προέγκριση. 
 

∆εν έχετε κατάστηµα ακόµα εκεί. 
 
Έχω νοικιάσει το οίκηµα. 
 

∆εν υπάρχει κατάστηµα εκεί προς το παρόν. Έτσι; 
 

Γιαπί. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 



Συνεδρίαση :  22/2008 ∆ευτέρα 09/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   245/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   5

Γιαπί. Καφετέρια έχει ξεκινήσει να διαµορφωθεί. Και υπάρχουν και 19 
υπογραφές από µέσα από το πεζόδροµο οι οποίοι δεν έχουν αντίρρηση 

και τις είχα προσκοµίσει την άλλη φορά. Όσον αφορά τον κύριο που µίλησε πριν, έχει 
κατάστηµα εκεί που νοικιάζει. ∆ηλαδή το κατάστηµά του δεν τον ενδιαφέρει να δουλεύει; 
Γιουσουρούµ είναι το κατάστηµά του που νοικιάζει εκεί στην Ανδρέα Σκιά; Το θεωρεί 
γιουσουρούµ;  
 
Και νοµίζω ότι τίθεται θέµα και λέει, εγώ ζήτησα αυτό που νοµίζω ότι µπορώ να πάρω στην 
πρόσοψή µου, δεν ζήτησα να κάνω κατάληψη σε κανέναν πεζόδροµο, δεν ζήτησα να κάνω 
φασαρίες ούτε τίποτα και σε οτιδήποτε δηµιουργείται από κει και πέρα θα είµαι υπόλογος 
εγώ. Νοµίζω. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε τίποτα να δηµιουργήσω πρόβληµα µε τους 
κατοίκους, ούτε πρόβληµα σε κανέναν. Εγώ θέλω να ανοίξω, να παίρνω το ψωµί µου και 
τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Η πρόταση της υπηρεσίας είναι συγκεκριµένη αγαπητοί συνάδελφοι. Οι 
πεζόδροµοι πρέπει να µπουν σε κάποια τάξη. Καταβάλλεται µία πολύ µεγάλη 

προσπάθεια γι’  αυτό, βέβαια η ευταξία δεν έρχεται από τη µια στιγµή στην άλλη, ούτε ο 
επαγγελµατίας µπορεί αυτό να το βιώσει, την αναγκαιότητα από τη µια στιγµή στην άλλη 
όταν έχει συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα να συµπεριφέρεται κατά το δοκούν. Εποµένως 
χρειαζόµαστε ένα διάστηµα προσαρµογής και σ’  αυτό το διάστηµα αστυνόµε θα είναι 
πολύτιµη η δική σας συνδροµή, δεν περιµένουµε από πουθενά αλλού. Μία συνδροµή η 
οποία δεν θα έχει στόχο να µαζεύει πρόστιµα, αλλά µε τον καλό τον τρόπο καταρχήν να 
πείθει τους επαγγελµατίες ότι είναι για το συµφέρον τους να είναι µέσα από τις κίτρινες 
γραµµές. Γίνεται λοιπόν µία πρόταση κάτω από το 50% των πεζοδρόµων να δίνεται για 
εκµετάλλευση, υπάρχουν και τα έσοδα στο ∆ήµο και το υπόλοιπο 50% ή πάνω από το 50% 
να δίνεται για τους πεζούς ώστε να αποκτήσουµε πολιτισµένους και αξιόπιστους χώρους για 
την κίνηση του κόσµου. 
 
Υπάρχει ένα ζήτηµα µε την Ανδρέα Σκιά. Για την Ανδρέα Σκιά και εγώ έχω προβληµατισθεί, 
είναι ένας στενός δρόµος. Βεβαίως όπου κάνουµε αναπλάσεις, οι αναπλάσεις είναι 
ελκυστικές. Αυτή τη στιγµή ως ∆ήµος αντιµετωπίζουµε την εξής πραγµατικότητα. Έχουµε 
µία οµάδα κατοίκων η οποία πράγµατι εκπροσωπείται από τον κ. Μανωλόπουλο η οποία από 
τότε που έχουν αρχίσει τα έργα της πεζοδρόµησης παρεµβαίνει ώστε εκεί να υπάρχουν 
µόνο εµπορικές δραστηριότητες και δεν θέλουν τραπεζοκαθίσµατα, τραπεζάκια έξω διότι 
αυτό το συνδέουν µε την ποιότητα της ζωής τους. 
 
Αµέσως µετά από τη συγκεκριµένη κίνηση είχαµε µία άλλη επιστολή µε υπογραφές, 19, δεν 
ξέρω πόσες ήταν, κατοίκων του πεζόδροµου όπου υπέγραφαν και δήλωναν ότι δεν τους 
ενδιαφέρει εάν αναπτυχθούν και τραπεζοκαθίσµατα στο συγκεκριµένο πεζόδροµο. Και 
µάλιστα έχει υπάρξει στη συγκεκριµένη περιοχή και µία ένταση και το λέω µετά λύπης και 
είδαµε και στη δηµοσιότητα διάφορα δηµοσιεύµατα τα οποία δεν είναι και τα καλλίτερα. 
 
Σε µένα ήρθε ο κ. Βασιλόπουλος διότι δεν έχει ανοίξει κάποιο κατάστηµα εκεί, δεν πλήττεται 
κάποιος, δεν απαγορεύσαµε σε κάποιον που έχει καφετέρια στον συγκεκριµένο χώρο και εν 
πάση περιπτώσει ζηµιώσαµε την επιχείρηση διότι της είπαµε να πάρει τα τραπέζια τα οποία 
έχει έξω. Ούτε είχε ενοικιασθεί κάποιος χώρος. Η διαδικασία ενοικίασης του χώρου 
προωθήθηκε και ψηφίσθηκε από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε ρητή δική µου πληροφόρηση 
ότι η ενοικίαση του συγκεκριµένου χώρου δεν σηµαίνει και εκχώρηση χώρου στο 
πεζόδροµο. «Όχι – λέει – εµάς δεν µας πειράζει», του λέω «η εκχώρηση είναι θέµα της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προσέξτε το το συγκεκριµένο 
ζήτηµα», «όχι – λέει – να το πάρουµε».  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Εγώ το συζήτησα το θέµα µε τον αστυνόµο και το λέω και σε σας εδώ, επειδή πράγµατι 
υπάρχει κοινωνική ένταση στην περιοχή, να αφήσουµε να λειτουργήσει ο πεζόδροµος χωρίς 
πρόβλεψη για τραπεζοκαθίσµατα και αν υπάρξει στο µέλλον το κοντινό ή το µακρινό κάποιο 
θέµα, εδώ είµαστε, ως συλλογικά όργανα για να το ξαναδούµε. Αλλά να λειτουργήσει 
πρώτα διότι δεν έχει λειτουργήσει, δεν έχουν µπει τα φώτα ακόµα, δεν έχει προστατευθεί 
να δούµε πως πάει εκεί πέρα η κατάσταση και αν είναι ανάγκη να το ξαναδούµε, να το 
ξαναδούµε. Γι’  αυτό υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, να συνεδριάζουν και να προσεγγίζουν 
τα ζητήµατα. Μέχρι τώρα δεν έχουµε βλάψει κανέναν. ∆εν υπήρχε καµιά κατάσταση εκεί 
την οποία να την αναιρούµε.  
 
Βεβαίως σε εµένα ήρθαν και σύµβουλοι και µου λέγαν οι ίδιοι και το ένα και το άλλο. Σ’  
αυτά τα πράγµατα χρειάζεται και θάρρος να παίρνεις κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν είναι 
και οι καλλίτερες. Να το ξαναδούµε στο µέλλον. Να βάλουµε τα φώτα, να λειτουργήσει ο 
πεζόδροµος αλλά ας ξεκινήσουµε έτσι. Και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι δυνατόν να 
καλλιεργήσει κοινωνικές εντάσεις σε µία περιοχή. Και όλοι οι πεζόδροµοι που γίνονται δεν 
γίνονται για τα τραπεζοκαθίσµατα. Όταν ο ∆ήµος κάνει µία επένδυση σε κάποιο χώρο 
φυσικά η περιοχή γίνεται ελκυστική αλλά γίνεται ελκυστική για όλους και γι’  αυτούς που 
µένουν και για τους διαβάτες. Και προς Θεού δεν ζηµιώσαµε κανέναν. Και να το ξαναδούµε 
όταν θα χρειαστεί. Το θέµα θα πάει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

 
Το κατάστηµα σαν κατάστηµα εγώ το έχω κλείσει από τον Ιανουάριο. 
Είχα κάνει µία αίτηση µετά τον Ιανουάριο που ζήταγα και προέγκριση 

αδείας και προέγκριση τραπεζοκαθισµάτων. Επί δύο µήνες δεν ερχόταν κανένας από τη 
δηµοτική αστυνοµία που είχα κάνει την αίτηση. Όταν ήρθε τελικά η αίτηση µετά από 
πολλές διαβουλεύσεις και συζητήσεις µου ζητήσανε να κάνω πρώτα αίτηση για προέγκριση 
αδείας και αργότερα να γίνει. . . Το µαγαζί δεν το νοίκιασα τώρα, από τον Ιανουάριο. 
 

 
Κε Βασιλόπουλε όταν από τον Ιανουάριο κάνατε αίτηση για τα 
τραπεζοκαθίσµατα, που θα τα βάζατε αφού δεν υπήρχε πεζοδρόµιο; 

 
Να γίνει όπως έγινε τώρα. . . 
 

Μια στιγµή, τον Ιανουάριο δεν είχαµε ούτε την αρχιτεκτονική µελέτη. . . . 
 
Εδώ έχει γίνει για την Ιατροπούλου για τα τραπεζοκαθίσµατα και δεν 
έχει τελειώσει καν. 

 
Όχι, η Ιατροπούλου δεν έχει τελειώσει. 

 
Υπάρχει πρόταση όµως. Για την Ιατροπούλου για τα 
τραπεζοκαθίσµατα. Έτσι δεν είναι; 

 
Εντάξει κε Βασιλόπουλε. Ο κ. Ηλιόπουλος έχει το λόγο. 

 
Κε ∆ήµαρχε εµείς πιστεύουµε ότι το θέµα των τραπεζοκαθισµάτων 
έχει δύο όψεις. Μία είναι που αφορά τους επαγγελµατίες και µία που 

αφορά τον κόσµο, τους πολίτες της πόλης. Το σίγουρο είναι ότι όταν ένας χώρος 
πεζοδροµείται, γίνεται πάρα πολύ ελκυστικός. Γίνεται ελκυστικός και για τους επαγγελµατίες 
αλλά και για τους πολίτες και για τους κατοίκους αυτού του δρόµου. Βέβαια έχουν 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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παρατηρηθεί φαινόµενα στα οποία επαγγελµατίες της περιοχής είχαν δικαστικές περιπέτειες 
εξώσεως για να νοικιασθεί σε άλλον επιχειρηµατία για να γίνει τραπεζοκαθίσµατα. ∆ηλαδή η 
πείρα έχει δείξει ότι δηµιουργείται και ένταση µεταξύ των επαγγελµατιών και των 
ιδιοκτητών. Γι’  αυτό ο ∆ήµος πρέπει να είναι ριζικά κάθετος σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 
Κάποιοι πάνε να εκµεταλλευτούν τους πεζόδροµους είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι 
επαγγελµατίες. Εµείς κάναµε τους πεζόδροµους και πρέπει να τους κάνουµε για να 
αναβαθµισθεί η πόλη, το επίπεδο ζωής και η ποιότητα ζωής όλης της πόλης και των 
περιοίκων. 
 
Όσον αφορά την Βαλαωρίτου. Κε ∆ήµαρχε εµείς έχουµε την άποψη ότι αυτά που κάνουµε 
και βάζουµε τα τραπεζοκαθίσµατα στη µέση, έχει ένα µειονέκτηµα. ∆εν αφήνει ενιαίο χώρο 
για τους πεζούς προκειµένου να αναπτυχθούν και διάφορα παγκάκια, διάφοροι χώροι να 
κάθεται και ο κόσµος. Φτιάνουµε δηλαδή το κέντρο του δρόµου, αφήνουµε 1,5 ή 2 ή 1,60 
εκατέρωθεν οπότε δεν υπάρχει χώρος να πάει κάποιος να καθίσει, να µπει ένα παγκάκι.  
 
Το ίδιο συµβαίνει στην Βαλαωρίτου, το ίδιο συµβαίνει και στην Ιατροπούλου. ∆εν 
καταλαβαίνω γιατί δεν τα βάζουµε ακριβώς στην οικοδοµική γραµµή επέκταση του 
καταστήµατος, της φάτσας, σε επαφή µε την οικοδοµική γραµµή, και να µένει άθροισµα για 
διάβαση των πεζών µέσα στο κέντρο; Οπότε θα είναι 4 – 5 µέτρα οπότε µπορούν να µπουν 
και παγκάκια, να µπουν και δέντρα, να κάτσει και ο άλλος ο οποίος δεν θέλει να κάτσει στο 
µαγαζί τελικά. Ένας ο οποίος δεν θέλει να πάει να καθίσει στα µαγαζιά του απαγορεύουµε  
να επισκεφθεί αυτούς τους χώρους και να δει τι κάνει ο ∆ήµος, η ∆ηµοτική αρχή βέβαια. 
Άµα δηλαδή δώσουµε όλα στους επαγγελµατίες θα εξοστρακίσουµε τους πολίτες. Και ας 
µην έχουµε αυταπάτες, εδώ στην πλατεία δεν µπορούµε να τηρήσουµε τις γραµµές. 
Πηγαίνετε να δείτε! Εκεί που έχει µπει γραµµή, έχει µπει επάνω το τραπέζι µισό - µισό και οι 
καρέκλες απέξω. Άµα γίνει αυτό στη Βαλαωρίτου ή στην Ιατροπούλου, δεν υπάρχει πλέον 
ζώνη για τους πεζούς. Γι’  αυτό εµείς προτείνουµε ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων 
στη Βαλαωρίτου και στην Ιατροπούλου να γίνει σε επέκταση της πρόσοψης του 
καταστήµατος, σε επαφή µε την οικοδοµική γραµµή. 
 
Όσον αφορά την Ανδρέα Σκιά και την Χρ. Κουµάντου γιατί είναι παρόµοιες.  
Η Ανδρέα Σκιά έχει λίγους επαγγελµατίες. Αλλά εκεί έχει φροντιστήρια, έχει και κόσµο που 
µένει. Είναι µία περιοχή που µόλις τελείωσε και πιστεύω ότι να δώσουµε 1,00 µέτρο στους 
επαγγελµατίες για επέκταση των εµπορευµάτων δεν είναι σοβαρό. Αλλά αν πάµε απευθείας 
σε τραπεζοκαθίσµατα, προβλέπω το εξής: Εξώσεις από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες στους 
επαγγελµατίες για να γιοµίσει εκεί πέρα όλο τραπεζοκαθίσµατα. Και ο δρόµος είναι στενός. 
Γι’  αυτό εµείς συµφωνούµε και στη Χρήστου Κουµάνου και στην Ανδρέα Σκιά να γίνει µόνο 
η επέκταση των εµπορευµάτων. 
 
Για τη δε Βαλαωρίτου και Ιατροπούλου, µιλάµε για ενοποίηση του χώρου των πεζών. 
 

 
Συγνώµη. Κε αστυνόµε µπορείς να µας πεις εάν πρακτικά µπορεί να γίνει αυτό 
το οποίο είπε ο κ. Ηλιόπουλος; ∆ηλαδή στην Ιατροπούλου και στην 

Βαλαωρίτου οι πεζοί να κινούνται στο κέντρο και να δώσουµε τραπεζοκαθίσµατα από την 
οικοδοµική γραµµή; Στη Βαλαωρίτου υπάρχει µια κατάσταση. Έτσι;  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει.) 
 

Αυτό το οποίο είπατε για τη Σιδ. Σταθµού συµφωνώ. ∆ηλαδή βρήκαµε µία 
λύση. Εντάξει; Μπορεί να υπάρξει µία τέτοια λύση εκεί; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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(∆ηµοτικός αστυνόµος): 
Στην Ιατροπούλου πιστεύω δεν µπορεί να υπάρξει. Γιατί έχει πλάτος η 

Ιατροπούλου 9,20 µ., στη µέση προβλέπεται φύτευση δένδρων. Η φύτευση δένδρων 
προβλέπεται σε απόσταση 4,00 µέτρων από την οικοδοµική γραµµή. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Έχει 1,60 
 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Το παρτέρι όµως έχει. . . 
 
 
Να δώσουµε 1,50 στα τραπεζοκαθίσµατα; 

 
Να πω κάτι. Εάν εκεί που θα τελειώνει η επέκταση των 
τραπεζοκαθισµάτων από την οικοδοµική γραµµή φυτευτούν τα 

δένδρα από την µια µεριά και από την άλλη ώστε να οριοθετείται και το πλάτος των 
καθισµάτων, µέσα εκεί µπορείς να φτιάξεις ότι θέλεις, παγκάκια, τα πάντα µπορείς να 
φτιάξεις. 

 
Πλατεία είναι. 

 
Τι πλατεία; Να υπάρχει χώρος να βάλεις παγκάκια, δένδρα. 
 

Να ξεκινήσω µε µια διαπίστωση επειδή ακούστηκαν κάποια πράγµατα, 
ότι ταυτόχρονα αυτή τη στιγµή µε την οριοθέτηση καθισµάτων έµµεσα 

πλην σαφώς η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σε πρώτο επίπεδο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε ένα 
δεύτερο επίπεδο, κάνει διαχείριση χώρων χρήσης γης. Καθορίζει δηλαδή σε κάποιους 
χώρους αν θα αναπτυχθεί µια συγκεκριµένη οµάδα έµµεσα ή µη, συγκεκριµένης ασχολίας. 
Άρα λοιπόν καθορίζει αν θα γίνουν εµπορικά καταστήµατα ή αν θα γίνουν άλλου είδους 
καταστήµατα.  
 
Ως εκ τούτου λοιπόν θα ήθελα ξεκινώντας από την Βαλαωρίτου να πω το εξής: Ότι θα 
πρέπει πλέον στο σχεδιασµό κάθε πεζόδροµου ο οποίος γίνεται από δω και στο εξής, να 
µελετάται 1) η φύση γης αν δεν προβλέπεται από κάποια διαδικασία του γενικού 
πολεοδοµικού και 2) να µελετάται ήδη από τον µελετητή και να προτείνεται και ο χώρος 
χρήσης κοινόχρηστος των πολιτών και ο χώρος προφανώς ανάπτυξης ανάλογα µε τη 
δραστηριότητα είτε τραπεζοκαθισµάτων είτε χώρο για εµπορική χρήση.  
Αυτό πρέπει να γίνεται πρωτοβάθµια ώστε να έχουµε µια καλή χωροθέτηση γιατί πράγµατι 
στη Βαλαωρίτου υπάρχει ένα πρόβληµα. Τα παρτέρια που είναι στη µέση είναι έκκεντρα. 
Βάζοντας 3,00 µέτρα από τη βορινή πλευρά, το δεύτερο κατάστηµα το οποίο βρίσκεται στη 
συµβολή Αριστοδήµου και Βαλαωρίτου, το παρτέρι βρίσκεται µέσα σ’  αυτό. Θα πρέπει να 
ξεκινήσει την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων έξω από τα 3,00 µέτρα που σηµαίνει ότι στο 
διάδροµο που υποτίθεται των 3,00 µέτρων που δηµιουργούµε υπάρχει το παρτέρι, άρα ο 
διάδροµος ουσιαστικά είναι ανενεργός.  
 
Υπάρχει επίσης ένα άλλο πλέγµα, πρόβληµα που υπάρχει κυρίως όταν βάζουµε τα 
τραπεζοκαθίσµατα στη µέση. Είναι σαν να λέµε σε όλη την περιοχή, επιτρέπεται στο χώρο 
αυτό εδώ ο καθορισµός της χρήσης µόνον καφενεία ή ζαχαροπλαστεία ή τέλος πάντων 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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καφέ µπαρ, αλλά δεν µπορείτε να βγάλετε έξω από το µαγαζί σας ένα σταντ, δεν µπορείτε 
να βγάλετε κάποια εµπορική χρήση. Γιατί πως, θα το έχει σε απόσταση από το κατάστηµά 
του; Γι’  αυτό, αυτό που είπε ο κ. Ηλιόπουλος σαν γενική αρχή, είναι η καλλίτερη. Έξω από 
κάθε κατάστηµα να υπάρχει ο χώρος ο οποίος θα αντιστοιχεί. Η ύπαρξη δε καταστηµάτων 
στο κέντρο, πράγµα που έχει αντιµετωπισθεί στην Αθήνα µε τροµερές δυσκολίες και µε 
µηνύσεις, επιτρέπει και σε όσους δεν έχουν πρόσωπο στο δρόµο αλλά βρίσκονται σε 
υπόγεια, σε ανώγεια, να διεκδικήσουν το χώρο στη µέση. Υπάρχει κι αυτό το νοµικό 
κοµµάτι. Στην Αθήνα σε πάρα πολλά σηµεία. . . 
 

 
Μόνο όποιος έχει προβολή. Ο νόµος είναι σαφής. 

 
Όχι κε ∆ήµαρχε, δεν είναι προβολή γιατί δεν είναι ακριβώς στο 
πρόσωπό του, είναι εκτός. Στην Αθήνα υπάρχουν τέτοια προβλήµατα. 

Εγώ σας το λέω, υπάρχουν και στο Κολωνάκι, το ξέρω. Υπάρχουν λοιπόν προβλήµατα 
τέτοια.  
 
Αντιλαµβάνοµαι την τεράστια δυσκολία που έχει η Βαλαωρίτου. Η Βαλαωρίτου από την 
κατασκευή της, οι εµπνευστές τέλος πάντων της πεζοδρόµησης είχαν φροντίσει 
τοποθετώντας διακοσµητικά τουβλάκια κάτω, να οριοθετήσουν ένα συγκεκριµένο πλάτος 
για την κίνηση των πεζών και πιθανά ένα συγκεκριµένο κοµµάτι που θα µπορούσαν να 
αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσµατα. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η δυσκολία στο να 
τραβήξουµε στην Βαλαωρίτου ειδικά, τουλάχιστον στο πρώτο κοµµάτι δύο ευθείες γραµµές, 
δεξιά και αριστερά, αδικούµε κάποιους, ευνοούµε κάποιους, θα πρέπει να βρούµε έναν άλλο 
τρόπο χωροθέτησης ειδικά µόνο γι’  αυτό το κοµµάτι το οποίο έχει έκκεντρες κατασκευές. 
∆ηλαδή δεν θα µπορούσαµε να βρούµε εκεί σε µια απόσταση για το ένα κατάστηµα και να 
δούµε µετά στο διάδροµο που δηµιουργείται διαγώνια έτσι το πέρασµα να διευκολυνθεί και 
το άλλο. Πιθανά. Είναι κάτι το οποίο εµένα τουλάχιστον µε απασχολεί, δεν έχω καταλήξει 
σε µία συγκεκριµένη λύση και έχω ιδιαίτερο προβληµατισµό. 
 
Τώρα όσον αφορά την Ιατροπούλου. Πιστεύω κι εγώ σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε 
επαφή µε το κατάστηµα ο ελεύθερος χώρος και θα αφεθεί από το κέντρο τόσος χώρος 
ελεύθερος ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης διάβασης οποιουδήποτε αυτοκινήτου. 
Θεωρώ µάλιστα ότι σε έναν πεζόδροµο ο οποίος γίνεται τώρα και στους επόµενους 
πεζόδροµους οι οποίοι πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη πυροσβεστικών 
φωλιών. Η µη πρόβλεψη πυροσβεστικών φωλιών απαιτεί και µεγάλα οχήµατα, δυσκολεύει  
την κατάσταση. . .  

 
Φωλιές ή κρουνούς; 

 
Κρουνούς. Φωλιά η οποία θα γίνει κρουνός, πυροσβεστικός κρουνός. 
Νοµίζω ότι θα πρέπει αυτά να τα δούµε στις νέες πεζοδροµήσεις 

τουλάχιστον όπου πιθανότατα θα υπάρχει και δυσκολία στην πορεία, να έχουµε και 
πυροσβεστικούς κρουνούς. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούµε πάρα πολύ 
σοβαρά. Εγώ λοιπόν κρίνω ότι ακριβώς ότι ο πεζόδροµος οφείλει να δίνει στον πολίτη µία 
άνεση κίνησης, πρέπει να του δίνει ένα χώρο χαλάρωσης και όταν θα µεγαλώσουν και τα 
δένδρα να έχει και ένα παγκάκι εκεί που κάνει τα ψώνια του να καθίσει να ηρεµήσει λίγο. 
Επιµένω, το έχω πει και την άλλη φορά που είµαστε εδώ πέρα, ότι πιστεύω ότι η επαφή µε 
το κατάστηµα είναι η καλλίτερη δυνατή λύση. Αν χρειαστεί τώρα για την επαφή αυτή για να 
υπάρχει ο καλλίτερος δυνατός χώρος, να υπάρξουν 1,5 µέτρα, 1,60, 1,70, ας γίνει τέτοια 
γραµµή, τέτοια χωροθέτηση, δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Γιατί θα πρέπει να δώσουµε 
2,00 µέτρα και 2,40; Όχι. Τόσο όσο απαιτείται να έχουµε ελεύθερη κίνηση ενός µικρού 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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οχήµατος στη µέση. Θεωρώ λοιπόν ότι µε µία τέτοια προσέγγιση στην Ιατροπούλου θα 
πρέπει να πάµε. 
 
Οµοίως βέβαια θεωρώ ότι πρέπει να πάµε και στη Χρήστου Κουµάντου. Στη Χρήστου 
Κουµάντου να δεχτούµε αυτό το 1,00 µέτρο αν και δεν φρονώ ότι είναι απαιτητό απόλυτα.  
 
Στη δε Ανδρέα Σκιά «επειδή ακριβώς υπάρχει κι αυτή η αντιπαλότητα, δεν θα ήταν κατά την 
άποψή µου – λέει – πρέπον να ξεκινήσουµε µία οριοθέτηση µόνο το ένα αρνούµενοι σε κάτι 
άλλο και αυτό θα έβλεπα σε όλο αυτό το σύστηµα, στην Ανδρέα Σκιά αυτή τη στιγµή να 
µην οριοθετήσουµε σε κανένα, να µην βγάζει κανένας τραπεζάκια απέξω».  Γιατί να υπάρχει 
ανάγκη κάποιος να βγάλει ένα σταντ απέξω; Όπως µέχρι τώρα λειτουργούσε χωρίς σταντ, 
έχει µια ιστορία η Ιατροπούλου, οι πολίτες αυτοί οι οποίοι διαµαρτύρονται σήµερα είναι 
αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη µάχη τους για να ενταχθεί στο πρόγραµµα η Ιατροπούλου και να 
πεζοδροµηθεί. ∆εν έδωσε κανένας άλλος τη µάχη. Αυτοί από την περασµένη ∆ηµοτική αρχή 
και αναβολές και αναβολές, έδωσαν µια µάχη προσβλέποντας σε µια καλλίτερη ποιότητα 
ζωής, όχι προσβλέποντας άσχετα αν οι ίδιοι έχουν εκεί καταστήµατα ή δεν έχουν. ∆εν 
υπάρχει κάποιος λόγος να δοθεί ένας χώρος απέξω. Ένα παγκάκι ή κάτι τέτοιο µπορεί σε 
επαφή µε το κτήριο να γίνει αλλά µέχρι εκεί. Και εκεί θα πρέπει να επιτρέψουµε και σταντ 
σε κάθε δρόµο να βγάζουµε και έξω και να γίνει αυτό συνήθεια; Την ίδια σκέψη έχω βασικά 
και για την Χρήστου Κουµάντου. ∆ηλαδή δεν βλέπω γιατί και η Χρ. Κουµάντου θα πρέπει 
ξαφνικά να αποκτήσει σταντ και να βγάζουµε έξω πράγµατα. Γιατί θα πρέπει αυτό να είναι 
απαιτητό; Πιστεύω ότι είναι προτιµότερο κατά την άποψή µου η τοποθέτηση κάποιων 
χώρων να µπορούν να κάθονται οι δηµότες µε µεγαλύτερη άνεση εκεί που φυτεύουµε, 
παρά το να δίνουν χώρους σε καταστήµατα περαιτέρω. Οι χρήσεις άλλωστε των 
συγκεκριµένων καταστηµάτων είναι δεδοµένη, αναβαθµίζεται η δυνατότητα η οποία τους 
δίνεται, άρα δεν χρειάζεται να δοθεί πρόσθετος χώρος για κατάληψη. Το εάν ο ∆ήµος και 
πιστεύω ότι και εσείς έχετε την ίδια αντίληψη µε τη λογική εξυπηρέτησης των δηµοτών και 
όχι µε τη λογική ότι βρήκαµε και πρέπει να καλύψουµε κάποιο κοµµάτι από το κόστος της 
πεζοδρόµησης και ως εκ τούτου θα πρέπει µέσα από µία ενοικίαση κάποιων χώρων να 
αντλήσουµε αυτό το κέρδος. Νοµίζω ότι κι εσείς έχετε την ίδια αντίληψη µε µένα, στόχος 
της πεζοδρόµησης δεν ήταν αυτή η τακτική, ήταν µια τακτική εντελώς διαφορετική.  
 
Επειδή λοιπόν γίνεται και χρήση γης, γίνεται καθορισµός έµµεσα χρήσης γης, πιστεύω ότι µε 
ένα καλλίτερο κοίταγµα της Βαλαωρίτου ίσως να είναι και ο µόνος δρόµος ο οποίος λόγω 
των κατασκευών που υπάρχουν εκεί έχει µια πολύ µεγάλη δυσκολία. Εγώ πιστεύω στην 
Ανδρέα Σκιά και στη Χρ. Κουµάντου δεν χρειάζεται να δώσουµε χώρο και στην 
Ιατροπούλου προφανέστατα επιµένω ότι ο σωστότερος τρόπος είναι να δοθεί ο αναγκαίος 
χώρος δεξιά και αριστερά σε επαφή µε τα καταστήµατα και να µείνει στη µέση κενό µε ένα 
παγκάκι το οποίο θα µπαίνει ανά αποστάσεις ώστε το φύλλωµα του δένδρου να αποτελέσει 
σε λίγα χρόνια και σηµείο ανάπαυσης των δηµοτών. Άλλωστε αν µπουν στο κέντρο τα 
τραπεζοκαθίσµατα, θα έρθουν οι τέντες, οι τέντες θα κατισχύσουν του δένδρου και τελικά 
ουσιαστικά θα το ακυρώσουν ή θα έχουµε ένα δένδρο πάνω από τις τέντες, θα το 
ξεράνουν. 
 

 
Εγώ δεν θα µπω στη λογική ούτε του κου Βασιλόπουλου, πόσο µάλλον 
του κου Μανωλόπουλου ο οποίος µόνον έχει ακούσει, δεν έχει δει. Μας 

είπε άκουσε στην Αθήνα τι συµβαίνει αλλά δεν έχει ακούσει όµως προφανώς ο κ. 
Μανωλόπουλος µε όλο το σεβασµό στα χρόνια του, ότι εκεί που γίνονται πεζόδροµοι 
ανεβαίνουν οι εµπορικές αξίες των ακινήτων. Άρα αξίζει τον κόπο να τα πάτε και 5,00 µέτρα 
τα ψώνια σας. Εγώ δεν µπορώ να µπω σ’  αυτή τη λογική. Και εν πάση περιπτώσει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τα αρµόδια όργανά του όπως η ∆ηµαρχιακή 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Επιτροπή όταν θέλουν να δώσουν µια προέγκριση ή µια έγκριση σε ένα κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, δεν µπαίνουν στη λογική ότι επειδή 5 ζητάνε να µην γίνει άρα 
δεν δίνουµε. Τηρεί τις προϋποθέσεις του νόµου; Τις τηρεί. Αφού τηρεί τις προϋποθέσεις 
του νόµου, χορηγούµε την άδεια. Από κει και πέρα εάν δεν λειτουργεί σωστά το 
κατάστηµα, υπάρχουν υπηρεσίες που θα το ελέγξουνε. Εάν τώρα κάνει θόρυβο το 
κατάστηµα του κου Βασιλόπουλου, θα του αφαιρεθεί η άδεια, θα του επιβληθούν 
διοικητικές κυρώσεις. Απλά πράγµατα. Ή µπορεί να κάνει κάτι άλλο στη συνέχεια το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να µην του δώσει άδεια µουσικής. Αφού δεν του δίνει άδεια µουσικής, 
δεν µπορεί να βάλει µουσική. Άρα δεν θα ενοχλεί. 
 
Αν ανεβαίνουν τώρα τα µηχανάκια απάνω, ας το ελέγξει η τροχαία. Ας κάνει δύο – τρία 
µπλόκα εκεί πέρα να τους πιάσει όλους τους νεαρούς αυτούς που ανεβαίνουν µε τα 
παπάκια, λες και δεν ανεβαίνουν σε άλλους πεζόδροµους.  
 
Εµείς κε ∆ήµαρχε σαν συνδυασµός το λέµε. ∆εν µπορούµε να  µπούµε στη λογική ότι 
υπάρχουν επαγγελµατίες πρώτης κατηγορίας, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας στην πόλη 
της Καλαµάτας. Ότι ισχύει για όλους τους δρόµους θα ισχύσει και για την Ανδρέα Σκιά. 
Μπορούν κάλλιστα το µισό πλάτος του δρόµου, όπως έχουµε τοποθετηθεί και για το 
ιστορικό κέντρο, θα τοποθετηθούµε κατά τον ίδιο τρόπο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και για 
την περίπτωση της Ανδρέα Σκιά. Τι µισό πλάτος του δρόµου να είναι για τους πεζούς, 
ξεκάθαρα, και από κει και πέρα να κατανεµηθεί το υπόλοιπο πλάτος του δρόµου και στις 
δύο πλευρές. Στην προκειµένη περίπτωση στο να βγάλει αυτός ο άνθρωπος µια σειρά από 
πόσα, από 3 τραπέζια µε 10 καρέκλες συνολικά, ίσα – ίσα θα δώσει την ευχέρεια και σε µια 
γυναίκα, σε κάποιον δηµότη, σε κάποιον καταναλωτή που περνάει και κάνει τα ψώνια του 
από τη γειτονιά γιατί έχουν ανοίξει ένα σωρό καταστήµατα, να ξαποστάσει λίγο, να πιεί 
έναν καφέ, µία πορτοκαλάδα. Ίσα – ίσα καλό κάνει η λειτουργία ενός τέτοιου 
καταστήµατος. Και χρειάζονται όλα τα καταστήµατα εκείνα που δίνουν ζωή σε µια περιοχή. 
Εάν κάποια απ’  αυτά δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, υπάρχουν οι υπηρεσίες που θα το ελέγξουν και θα αποδώσουν τα του 
καίσαρος τω καίσαρι. Απλά πράγµατα.  
 
Τι είναι αυτά τώρα; Μπαίνουµε σε µια λογική. Η Βαλαωρίτου, η Ιατροπούλου άλλη λογική, 
άλλοι επαγγελµατίες αυτοί και άλλοι επαγγελµατίες και άλλοι καταστηµατάρχες και άλλοι 
κάτοικοι στην Ανδρέα Σκιά. Εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτή τη λογική. Η Καλαµάτα και οι 
επαγγελµατίες πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα σηµεία, τα πλάτη και 
τα µήκη της πόλης. 
 

 
Κοιτάξτε, η δηµόσια διαβούλευση µια φορά είναι, αν θέλετε ελάτε και στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να σας δώσει ο Πρόεδρος το λόγο να πείτε ότι θέλετε. 

Αλλά εδώ είναι καταρχήν η απόφαση, πάει ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αποφασίζει. Έχετε να 
προσθέσετε κάτι άλλο απ’  αυτά τα οποία ακούσατε; 
 

 
(Κάτοικος οδό Ανδρέα Σκιά): 
Χαιρετίζω το αξιότιµο Σώµα. Εγώ θέλω να πω ότι σέβοµαι όλες τις απόψεις, 

σέβοµαι όλους τους επαγγελµατίες, σέβοµαι νέους και παλιούς. Είµαι θιγόµενος από τους 
Αγίους Αποστόλους µε την κακοπεζοδρόµηση. Αλλά όµως κι εκεί που µένω και µένω 30 
χρόνια, δεν θέλω να µε διώξει µια απόφαση του ∆ήµου. . . 

 
Που µένετε; 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Σκιά 12, δίπλα από το καινούργιο κατάστηµα. Ενδιάµεσα στα χρόνια αυτά το 
κατάστηµα αυτό λειτουργούσε µε κακή φήµη και το έκλεισαν οι διαµαρτυρίες. 

Εµείς θέλουµε έναν καλό επαγγελµατία, ότι πράττει να είναι καλός επαγγελµατίας, 
συνεργάσιµος. ∆εν ξέρω ποιος θα είναι. 
Οι υπογραφές που είµαι µε τον κ. Παναγιώτη, είµαστε οι κάτοικοι. Οι υπογραφές που έχουν 
η αντίθετη πλευρά, είναι ενοικιαστές, κάθονται κάποιες ώρες και φεύγουν. Εµείς µένουµε 
όλο το 24ωρο. 
Και κάτι άλλο. ∆ίπλα έχουµε θέσεις πάρκινγκ, θα ανοίξουνε. Ο κ. Καλλικούνης ετοιµάζει το 
πάρκινγκ το υπόγειο που παίρνει 50 θέσεις. Άλλες θέσεις ο ∆ήµος δεν έχει κάνει. Θα 
λειτουργήσει. Αύριο άµα πει του ΓΕΡΜΑΝΟΥ ο ιδιοκτήτης «θέλω τρεις φορές γιατί το 
νοικιάζω για καφετέρια», θα έχετε πρόβληµα για να δώσετε για καφετέρια. Ο κύριος 
Παναγιώτης έχει δυο µαγαζιά. Άµα το διπλοπληρώσουνε για καφετέρια, θα γιοµίσει δηλαδή 
η Ανδρέα Σκιά τραπεζοκαθίσµατα. Εµείς ζητήσαµε και µας τάξατε καλλίτερη ποιότητα ζωής. 
Και θέλουµε και δίπλα µας έναν καλό επαγγελµατία. 
 

 
Αγαπητέ συνάδελφε εγώ είµαι βέβαιος όπως είσαστε κι εσείς ότι µόνον όταν 
συζητάµε και αποφασίζουµε σε επίπεδο αρχών, µπορούµε να υπηρετούµε την 

πόλη ανεξάρτητα ποίος είναι ο πολίτης ο οποίος ωφελείται ή θίγεται. Αν προσωποποιούµε 
τα θέµατα και αρχίζουµε και ψάχνουµε και λέµε ποιος είναι ο φίλος µας και ποιος είναι ο 
αντίπαλός µας, τότε οι αποφάσεις οι οποίες παίρνουµε δεν θα είναι επωφελείς για την πόλη. 
Αυτό πρέπει να είναι ένας κανόνας. Όχι ότι δεν πολιτευόµαστε όλοι και ότι δεν θέλουµε να 
συνεχίσουµε να υπάρξουµε και να εντείνουµε και την παρουσία µας και να µαζέψουµε και 
περισσότερο κόσµο. Αλλά είµαι βέβαιος ότι αυτό µπορεί να γίνει µε άλλους τρόπους και 
υπάρχουν πάρα πολλοί και χωρίς αυτό να είναι σε βλάβη της πόλης.  
 
Κανένας δεν είναι κατά των επαγγελµατιών. Χωρίς επαγγελµατίες ούτε πλατείες υπάρχουν, 
ούτε πεζόδροµοι, ούτε πεζοδρόµια. Ο κόσµος πορεύεται σε αυτούς τους χώρους για να 
καθίσει σε κέντρα ψυχαγωγίας ή για να ψωνίσει. Το ζητούµενο είναι να διασφαλίσουµε 
πολιτισµένους χώρους για να βαδίζουν οι πεζοί διότι και στην πόλη µας όπως δυστυχώς 
συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα µε πρώτη την Αθήνα που δίνει το κακό παράδειγµα, οι πεζοί 
καταπιέζονται, έχουν µείνει χωρίς ασφαλείς χώρους να κινούνται και να πηγαίνουν στις 
δουλειές τους. Είµαστε λοιπόν όλοι µαζί µε τους επαγγελµατίες αλλά πρέπει να αρχίσουµε 
σιγά – σιγά να τακτοποιούµε τα ζητήµατα. ∆υστυχώς δεν µπορεί ούτε αυτή η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή ούτε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει εκείνες τις αποφάσεις που έπρεπε να 
έχουν παρθεί όχι µόνον εδώ, σε όλη την Ελλάδα χρόνια τώρα για τις χρήσεις της γης. Είναι 
αλήθεια ότι εµείς εδώ µε τις υποδοµές τις οποίες κάνουµε µπορούµε να δίνουµε και ένα 
µήνυµα, ότι εδώ είναι χώρος διασκέδασης, είναι χώρος ψυχαγωγίας, εδώ είναι χώρος 
εµπορίου, εδώ είναι χώρος αναψυχής. Αυτά πρέπει να τα βλέπουµε όσο µπορούµε. 
 
Λοιπόν εγώ υποστηρίζω την εισήγηση η οποία έγινε υπηρεσιακά. Αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα και µε συµβουλεύονται καµιά φορά, αλλά ο αστυνόµος είναι εδώ και ξέρει ότι 
πάντοτε του λέω να ακολουθεί το νόµο και τη κοινή λογική και το κάνει. Αστυνόµε θέλω να 
σε ευχαριστήσω γιατί χάνεις ηµέρες, χάνεις και νύχτες προσπαθώντας να µας εισηγηθείς τη 
βέλτιστη λύση µαζί µε την τεχνική υπηρεσία.  
 
Στην οδό Βαλαωρίτου αγαπητοί συνάδελφοι έχει διαµορφωθεί ένα στάτους. Αυτό δεν 
µπορούµε να το ανατρέψουµε από τη µια στιγµή στην άλλη. Ούτε µπορούµε να αλλάξουµε 
την αρχιτεκτονική του συγκεκριµένου πεζόδροµου που αν δεν απατώµαι ήταν ο πρώτος 
στην Καλαµάτα. Πήγε ο αστυνόµος, γιατί η αρχή η οποία λέτε να δίνουµε 
τραπεζοκαθίσµατα από την οικοδοµική γραµµή, σαν αρχή είναι σωστή, δεν µπορούµε όµως 
να την εφαρµόσουµε παντού. Το είπατε στη Σιδ. Σταθµού, πήγα κι εγώ, το διαπιστώσαµε 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ότι είναι σωστή αυτή η αρχή και εφαρµόζεται. Αυτό σας το λέγω για να µην νοµίζετε ότι 
υπάρχει κάποιος δογµατισµός επειδή το είπαµε έτσι είναι και έτσι πρέπει να συνεχισθεί. 
Λοιπόν στη Βαλαωρίτου υπάρχει ένα στάτους, στον πρώτο πεζόδροµο της πόλης, δεν 
ανατρέπεται αυτό ξαφνικά και µε τους επαγγελµατίες πρέπει να συνεργαζόµαστε. Αυτό 
σηµαίνει και η δηµόσια διαβούλευση. 
 
Όσον αφορά στην Ιατροπούλου, ο χώρος είναι πολύ µικρός. Φανταστείτε ότι η 
Ιατροπούλου στο µεγάλο της µέρος, σχεδόν από την οικοδοµική γραµµή µέχρι την 
Αριστοµένους θα είναι πλατεία. Λίγος χώρος θα δοθεί, το ενδιάµεσο. Πήγε ο αστυνόµος δύο 
– τρεις φορές. Συνδέεται µε την ασφάλεια, µε τη δυνατότητα φορτοεκφορτώσεων και τη 
δυνατότητα να κινούνται και κάποια οχήµατα εκεί, στην Ιατροπούλου. Και πάντοτε πάνω 
από το µισό θα πηγαίνει στους πεζούς. 
 
Από κει και πέρα εάν κάπου κάνουµε λάθος, αν µπαίνουν θέµατα όπως είναι η Ανδρέα Σκιά 
όπου πρέπει τα καταστήµατα τα εµπορικά να βγάλουν σε ένα µέτρο διάφορα προϊόντα και 
δεν πειράζει, ίσα – ίσα προσθέτουν µια πολυχρωµία στην πόλη. Και δίνουν και µια 
δυνατότητα, κακά τα ψέµατα, στο ∆ήµο και να συντηρεί το πεζόδροµο και να προωθεί το 
δίκτυο των πεζοδρόµων. ∆εν είναι και ανεξάρτητα τα οικονοµικά. 
Σιγά – σιγά θα γίνουν κε Κοσµόπουλε αυτά, δεν θα γίνουν από τη µια στιγµή στην άλλη. 
Εσύ που είσαι και ανεκτικός και του διαλόγου άνθρωπος τα καταλαβαίνεις αυτά. ∆εν γίνεται 
από τη µια στιγµή στην άλλη να πας στην πλατεία 23ης Μαρτίου και να πεις βάλτε τα όλα τα 
εµπορεύµατα µέσα. ∆εν γίνεται. Και εδώ, βγάζει δύο πράγµατα έξω. 
 
Λοιπόν ακούστε, αν υπάρχει κάποιο ζήτηµα, υπάρχει η Περιφέρεια στην οποία προσφεύγει ο 
πολίτης ο οποίος θίγεται.  
 
Όσον αφορά δε στην Ανδρέα Σκιά, σε αυτή τη φάση προέχει η κοινωνική ηρεµία. Έχω 36 
υπογραφές µονίµων κατοίκων στην Ανδρέα Σκιά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
πυροδοτήσουµε κάποιες καταστάσεις. Ας συνεννοηθούν εκεί πέρα και βλέπουµε τι θα γίνει. 
Αυτή είναι η εισήγηση, την ψηφίζετε; 
 
 
 
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 των κ.κ. Κοσµόπουλου Βασιλείου και Ηλιόπουλου Παναγιώτη οι 
οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ εµµένοντας στην δική τους εισήγηση, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη απόφασης οριοθέτησης 
κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων, 
στους πεζόδροµους Βαλαωρίτου, Ανδρέα Σκιά, καθώς και στους υπό ανάπλαση 
πεζόδροµους των οδών Ιατροπούλου και Χρ. Κουµάντου, σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 13033/6-6-2008 κοινή εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού & Εφαρµογών και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 24 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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