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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. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Συµπληρωµατική υπηρεσιακή εισήγηση όσον αφορά τον καθορισµό χώρων 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στην οδό Σιδ. Σταθµού. 

 
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 αναφέρεται στην υπ’  αριθµ. πρωτ. 12885/5-6-2008 
κοινή εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών και της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

«Θέµα : Συµπληρωµατική υπηρεσιακή εισήγηση στην από 23.05.2008/11474 εισήγησή 
µας, που αφορά καθορισµό χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στην οδό Σιδ. Σταθµού. 
 

Με αφορµή τη συζήτηση που έγινε στις 26/05/2008, στη συνεδρίαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας, για την οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων 
της οδού Σιδ. Σταθµού και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τα µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, για το τµήµα του δυτικού πεζοδροµίου της (από την οδό 
Αντωνοπούλου µέχρι την οδό Γιατράκου), διενεργήσαµε νέα αυτοψία στο χώρο.  

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου δύο, της από 23.05.2008/11474 εισήγησης µας ως εξής : ¨ Στο υπόλοιπο 
πεζοδρόµιο (από την οδό Αντωνοπούλου έως την οδό Γιατράκου) ο χώρος ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων καθορίζεται σε απόσταση 2,50µ. από την Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια)¨. 
Στο τµήµα αυτό το πλάτος του πεζοδροµίου κυµαίνεται από 3,60µ. µέχρι 7,80µ. επειδή 
υπάρχουν θέσεις στάθµευσης. Σε απόσταση 1,00µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου 
προβλέπεται από την αρχιτεκτονική διαµόρφωση φύτευση δέντρων.  
 

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

     Πετρόπουλος Γεώργιος                                               Αλεβίζος Ιωάννης» 
 

 

 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, την υπ’  αριθµ. 233/2008 προηγούµενη απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Συµπληρώνει την εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσον αφορά τον 
καθορισµό χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στην οδό Σιδ. Σταθµού (υπ’  
αριθµ. 233/2008 προηγούµενη απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής) ως εξής: 
 
 Στο υπόλοιπο πεζοδρόµιο (από την οδό Αντωνοπούλου έως την οδό Γιατράκου) 
ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων καθορίζεται σε απόσταση 2,50µ. από την 
Ο.Γ. (υφιστάµενα κτίρια).  
Στο τµήµα αυτό το πλάτος του πεζοδροµίου κυµαίνεται από 3,60µ. µέχρι 7,80µ. 
επειδή υπάρχουν θέσεις στάθµευσης. Σε απόσταση 1,00µ. από το ρείθρο του 
πεζοδροµίου προβλέπεται από την αρχιτεκτονική διαµόρφωση φύτευση 
δέντρων.  
 

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. 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 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


