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ΑΠΟΦΑΣΗ   374/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η  Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 35η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 11-09-2008 
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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 378 απόφαση), 3) 
Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
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, τακτικό µέλος, ο οποίος 
αν και κλήθηκε νόµιµα δεν παραβρίσκεται.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο  κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο, τακτικό µέλος ο οποίος 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση µόνο προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του για το 1ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης αλλά ως προς τη συνεδρίαση, κατά δήλωσή του, 
αναπληρούται από τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.      

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος και ο ∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Αντώνιος Μανιάτης.  
 

 
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 : 

Τρόπος σκίασης χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. 

 
Το θέµα αυτό είχε ενταχθεί στην ηµερήσια διάταξη της υπ’ αριθ. 34/8-9-2008 συνεδρίασης 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, κατά την οποία διεξήχθη διαλογική συζήτηση όπου έλαβαν 
µέρος και εκπρόσωποι φορέων της πόλης, αλλά µε την αποδοχή του Σώµατος δεν ελήφθη 
απόφαση, κάτι που θα γίνει στην παρούσα συνεδρίαση. 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα παραβρίσκονται στη αίθουσα καταστηµατάρχες της πλατείας 
Βασ. Γεωργίου. 
 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. 20676/5-
9-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου, µαζί µε τα συνηµµένα 
σε αυτή έγγραφα, η οποία έχει ως εξής: 
      

«ΘΕΜΑ:  Σκίαση Κοινοχρήστων Χώρων 
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθ. 322/2004 απόφαση του καθόρισε τον τρόπο 
σκίασης της Κεντρικής Πλατείας της πόλης πλην όµως οι υπάρχουσες σήµερα κατασκευές 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως µε τα καθοριζόµενα. 
 Το υπ΄ αριθ. 10221/08 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του Τµήµατος 
Ελέγχου Αυθαιρέτων µε το οποίο ζητείται η επίσπευση λήψης απόφασης για τον τρόπο 
σκίασης των κοινοχρήστων χώρων. 
 Η υπ΄ αριθ. 3447/ 2007 απόφαση του ΣΤΕ αναφέρει ότι στους κοινόχρηστους 
χώρους απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών 
προστεγασµάτων. 
 Με την από 8-1-08 απόφαση του ∆ηµάρχου κρίθηκε αναγκαία η δηµόσια 
διαβούλευση για τον προσδιορισµό µε ακρίβεια του τρόπου σκίασης των παραχωρηθέντων 
και αυτών που θα παραχωρηθούν στο µέλλον σε επαγγελµατίες κοινοχρήστων χώρων της 
πόλης.  
 Την 27-1-08 κοινοποιήθηκε σε όλους τους καθ΄ ύλη αρµόδιους φορείς έγγραφο και 
ζητούσαµε να καταθέσουν µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2008 τις απόψεις τους επί του θέµατος. 
 Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε το σύνολο σχεδόν είτε απευθείας προς το 
∆ήµο , είτε µέσω των ΜΜΕ. Επίσης εξέφρασαν τις απόψεις και επαγγελµατίες που 
δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.  
 Από τις θέσεις τους τεκµαίρεται ότι το όλο θέµα είναι πολύπλοκο και αντιµετωπίζεται 
ανάλογα από τη θέση και τη σκοπιά που το βλέπει ο καθένας. 
 Φυσικά ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος αφενός να τηρήσει το νόµο και αφετέρου να 
προασπιστεί το χαρακτήρα του κοινόχρηστου χώρου αλλά και τις ανάγκες των 
επαγγελµατιών και ως εκ τούτου η πρόταση θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις 
κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες της πόλης και ιδιαίτερα των κατά περίπτωση χώρων. 
 Όπως είναι γνωστό ο ∆ήµος σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα προχωρήσει στην 
ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας και ίσως είναι και η µοναδική ευκαιρία να µπει κάποια 
τάξη από πλευράς κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων και σκίασης αυτών. 
 Μετά την ολοκλήρωση την πεζοδρόµησης της οδού Ιατροπούλου και τα αιτήµατα 
επαγγελµατιών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων απαιτείται ο επανακαθορισµός της 
παραχώρησης του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας στο σιντριβάνι(ψαράκια)  
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 Για όλα τα παραπάνω έχοντας υπόψη: 
 Α. Την υπ΄ αριθ. 322/2001 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου 
 Β. Την µε  αριθ. 3447/2007 απόφαση του ΣΤΕ 
 Γ. Το µε αριθ.  10221/08  Έγγραφο της Πολεοδοµίας 
 ∆. Τον ΓΟΚ 
 Ε. Τις απόψεις των φορέων της πόλης 
 
    ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

1. Σε κάθε κατάστηµα χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από το νόµο και µέχρι το διπλάσιο του εµβαδού του καταστήµατος 
σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας αυτού 

2. Η σκίαση των κοινόχρηστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία ( Βασ. Γεωργίου) να 
γίνεται µε την τοποθέτηση τέντας χωρίς κάθετα στηρίγµατα ή οµπρέλας ( ή και των 
δύο). 

3. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, σύµφωνα µε τη µελέτη ανάπλασης της 
πλατείας, οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή και εσωτερικά της οποίας οι να τοποθετούν 
ζαρντινιέρες µε επένδυση ξύλου και ύψους µέχρι 1,00 µ στις οποίες θα φυτεύονται 
φυτά εποχής από τους ιδίους, έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της φροντίδας των. 
Η διάταξη των ζαρντινιερών θα είναι τέτοια που δε θα εµποδίζει την ελεύθερη 
πρόσβαση του κοινού στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

4. Για την παρέµβαση στον κοινόχρηστο χώρο απαιτείται ειδική άδεια από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου. Η άδεια  θα χορηγείται µετά από υποβολή σχετικής αίτησης 
που θα συνοδεύεται από φάκελο στον όποιο  θα αναφέρονται ο τρόπος σκίασης, ο 
φωτισµός,  ο τρόπος στρώσης του δαπέδου, η θέση των ζαρντινιερών, οι διάδροµοι 
κτλ  

5. Μέχρι την έναρξη των εργασιών των εργασιών ανάπλασης στην Κεντρική Πλατεία 
θα παραµείνει η ήδη διαµορφωµένη κατάσταση στα καταστήµατα που βρίσκονται 
βόρεια της πεζοδροµηµένης ήδη οδού Ιατροπούλου. 

6. Ο παραχωρούµενος χώρος στη δυτική πλευρά της πλατείας στο σιντριβάνι 
καθορίζεται σε απόσταση 7,60µ από την οικοδοµική γραµµή και σε όλο το µήκος 
αυτής, όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα 

 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
     ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ» 

 

 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι να σας θυµίσω και να σας δώσω αµέσως το λόγο, ότι 
συζητάµε για την έκδοση µιας κανονιστικής απόφασης. Είναι το πρώτο στάδιο 

της συζήτησης, ακολούθως το θέµα θα πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπου θα λάβουµε και 
οριστική απάντηση.  

Στην προηγούµενη συνεδρίαση είδατε τους φακέλους, αναφερθήκαµε και σε όλη τη 
διαδικασία η οποία έχει γίνει από τον Ιανουάριο από τον υπεύθυνο αντιδήµαρχο 
οικονοµικών µέχρι σήµερα, αναφερθήκαµε στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας η 
οποία αναφέρεται στον τρόπο σκίασης κοινόχρηστων χώρων που πρέπει να είναι οµπρέλες 
µε κάθετο στήριγµα ή τέντες οι οποίες να είναι στηριγµένες στο τοιχίο και όχι µε κάθετα 
στηρίγµατα. Επίσης διαβάσατε το έγγραφο της πολεοδοµίας ότι πρέπει να υπάρξει 
καθαίρεση ή να ενηµερώσουµε τι σκεφτόµαστε και ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης 
κανονιστικής απόφασης. Επίσης υπάρχει το πραγµατικό γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσει 
η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, οπότε ζητήµατα που συνδέονται µε αυτήν, είτε 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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περίπτερα επί της κεντρικής πλατείας, είτε άλλες κατασκευές, το ζήτηµα πρέπει να έχει 
ρυθµισθεί. Επίσης είπαµε ότι υπάρχει µία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου του 2001 η 
οποία σε ένα βαθµό τηρείται, σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό δεν τηρείται ιδιαίτερα από τα 
καταστήµατα που είναι στη νότια πλευρά. Εν πάση περιπτώσει όµως υπάρχει µια απόφαση 
του 2001. Από το 2001 µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγµατα σε επίπεδο και 
νοµοθεσίας και νοµολογίας και εν πάση περιπτώσει εφόσον σε κάποιο χρόνο θα ξεκινήσει η 
ανάπλαση της πλατείας δεν µπαίνει κανένα ζήτηµα να ζητήσουµε τώρα µε την κανονιστική 
απόφαση καθαίρεση των όποιων κατασκευών. Και τέλος είπαµε ότι για λόγους ισότητας 
στην πόλη όσον αφορά τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να έχουµε ενιαία 
πολιτική και συµπεριφορά γιατί τα καταστήµατα επί της πλατείας όπως είναι το GOOD’S, 
όπως είναι το CENTRO, όπως είναι ολόκληρη η λεωφόρος Σιδηροδροµικού Σταθµού, ζητούν 
να κάνουν τις ίδιες κατασκευές. ∆εν είναι δυνατόν να απαντάµε πειστικά, έστω και αν το 
επέτρεπε η νοµοθεσία, ότι δεν επιτρέπουµε δεν ξέρω για ποιους λόγους.  

Εάν θεωρείτε ότι δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία της συζήτησης όπως είπαµε στην 
προηγούµενη συνεδρίαση, είχε ζητήσει ο κ. Κοσµόπουλος να τοποθετηθεί και θέλετε να 
πούµε µερικά πράγµατα ακόµα, να τα πούµε. Υπενθυµίζω ότι σήµερα ξεκινάει η διαδικασία 
έκδοσης κανονιστικής απόφασης, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα ολοκληρωθεί, από κει και 
πέρα υπάρχουν και οι υπερκείµενες εποπτικές αρχές εάν προκύπτουν ζητήµατα 
νοµιµότητας, απ’ όποιον έχει συµφέρον έννοµο να προσφύγει και να δικαιωθεί. 

Ο κ. Κοσµόπουλος έχει το λόγο. 
 
Είναι εδώ οι επαγγελµατίες. Να προηγηθούν, να ακούσουµε τις απόψεις 
τους και µετά να τοποθετηθούµε. 

 
Ναι, ναι, να τους δώσουµε το λόγο, όποιοι θέλουν να µιλήσουν να µιλήσουν. 
Θέλετε τώρα να πάρετε το λόγο; Λοιπόν όσοι επιχειρηµατίες θέλουν να 

µιλήσουν να το κάνουν, απλά να λέτε το όνοµά σας και να έρθετε σε ένα µικρόφωνο να 
καταγραφεί. Λοιπόν, συνεχίζεται η δηµόσια διαβούλευση. Ας θεωρήσουµε ότι 
επανερχόµαστε στη δηµόσια διαβούλευση. Έχετε το λόγο όποιος θέλει, αλλά να µιλάτε από 
µικρόφωνο όµως. Το όνοµά σας και να καταγράφεται. 
Λοιπόν, ο κ. Αθανασίου έχει το λόγο. 

 
Για σας. Αυτό που έχω να πω εγώ κε ∆ήµαρχε είναι το εξής: Εγώ είµαι στην 
πλατεία 10 χρόνια περίπου. Από την ηµέρα που µπήκα στην πλατεία, την 

πρώτη ηµέρα που έφτιαξα το µαγαζί πήγα στις τεχνικές υπηρεσίες και στο ∆ήµο και ρώτησα 
«τι σκέφτεστε να κάνετε εδώ». Ήταν τότε ο κ. Μαλαπάνης και ο κ. Τζαµουράνης, δεν ξέρω 
εάν είναι εδώ, µου είπαν ότι «πρέπει να εφαρµόσεις ένα σχέδιο το οποίο προβλέπεται όταν 
γίνει η ανάπλαση». Μου έδωσαν κάποια σχέδια και κάποιες κατασκευές που γίνανε µε βάση 
των σχεδίων και όταν µπήκαν και τα σίδερα, έγινε ο χαµός στην πλατεία γιατί τα σχέδια 
ήταν πολύ µεγάλα, ογκώδη κλπ, ήρθε η αστυνοµία «έχεις άδειες» κλπ, εν πάση περιπτώσει 
µέσα σε 10 µέρες τα βγάζω. Λέω «πείτε µου επειδή είναι τέλος Ιουνίου και πρέπει να ανοίξω 
το µαγαζί κε . . .», δεν θυµάµαι ποιος ήταν τότε, ο Τζαµουράνης, «συνεννοηθείτε µε το κ. 
Μαλαπάνη τι να κάνω». Μου δώσανε έναν άλλο τύπο και λέει βάλτε τα ξύλινα γιατί τότε 
ήταν ο κ. Μωρακέας αντιδήµαρχος, και λέει να είναι ξύλινα µη χτυπήσει κανένα παιδί στα 
σίδερα κλπ. Βάζω ξύλινα στέγαστρα. Τελείωσε αυτή τη ιστορία. Μετά έρχεται ο κ. 
Κουµάντος και είχαµε βάλει κάτι νάιλον εµείς και τα κλείναµε και λέει είναι αντιαισθητικά 
κτλ, πρέπει να τα ξηλώσετε. Τα ξηλώσαµε. Όταν τα ξηλώσαµε, έχω να σηµειώσω τα εξής. 
Πιάναµε τότε, ήταν δραχµές δεν ήταν ευρώ, ας πούµε ότι ήταν ευρώ, 2 – 3 χιλιάδες την 
ηµέρα και ξαφνικά την άλλη µέρα πιάναµε 300 διότι έγινε .(δεν ακούγεται τι λέει) . . η 
πλατεία και δεν έχει χώρο. Κανένα κατάστηµα εκτός από το CENTRO, δεν έχει χώρο. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 
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Καλώς ή κακώς λοιπόν έχει διαµορφωθεί µια κατάσταση εκεί, η οποία συναθροίζεται ο 
κόσµος και εµείς έχουµε δηµιουργήσει εκεί πέρα ας πούµε τις υποχρεώσεις µας, 
απασχολείται πολύς κόσµος κτλ. Όλα αυτά στην απόφαση που θα πάρετε, τα λόγια, να 
ληφθούν υπόψη.  

Λοιπόν, έρχεται πριν δύο χρόνια ξανά να κάνω ανακαίνιση στο κατάστηµα και πηγαίνω στο 
∆ήµο. Ήταν τότε ο κ. Κυριακόπουλος. Ρώτησα τον κ. Κουτσούλη, λέω τι πρέπει να 
κάνουµε, γιατί εγώ θα κάνω ανακαίνιση, έχετε να προτείνετε κάτι σε µία ενδεχόµενη 
ανάπλαση που θα κάνετε κτλ; Μου λένε κάντε µας εσείς µια πρόταση. Πηγαίνω σε ένα 
αρχιτεκτονικό µεγάλο γραφείο και χάλασα πάρα πολλά λεφτά και κάνω 3 – 4 προτάσεις. 
Τελικά κατέληξε η πρόταση αυτή που έχω κάνει τώρα στην πλατεία, να εγκριθεί. 
«Αποφασίζουµε σύµφωνα µε τα σχέδια που έχετε προσκοµίσει κτλ, κτλ, κάντε τα έτσι».  

Είναι δηλαδή τέταρτη φορά που αλλάζω στέγαστρα. Και τώρα αν θα πάρετε µία απόφαση 
ας πούµε που θα είναι οµπρέλες, ποιος µου λέει εµένα µετά από δύο χρόνια αν κάποιος 
άλλος πει όχι οµπρέλες ή οι οµπρέλες αυτές που θα είναι ας πούµε, µπορεί να είναι αλλιώς. 
∆ηλαδή δεν µας κατοχυρώνει τίποτα, ούτε είναι τίποτα σίγουρο, ούτε είναι τίποτα βέβαιο 
για το µέλλον να µπορέσουµε κι εµείς να επενδύσουµε και να προγραµµατίσουµε. Που αυτά 
έπρεπε να είναι κάπως αλλιώς. ∆εν µεταβιβάζω την ευθύνη σε εσάς. Απλά στην απόφαση 
που θα πάρετε, πρέπει να το σκεφτείτε. Εγώ έχω να σηµειώσω αυτό επειδή το πιστεύω. Αν 
στην πλατεία µπουν οµπρέλες, άσχετα εάν είναι αισθητικά ποιο ωραία ή δεν είναι, αυτό 
είναι υποκειµενικό και αν οι αρχιτέκτονες και οι µηχανικοί εδώ νοµίζουν ότι µόνον η 
οµπρέλα είναι ωραία επειδή δεν έχουν τίποτε άλλο να προτείνουν, εγώ νοµίζω ότι κάνουν 
λάθος. Μπορώ να σας φέρω εγώ αύριο φωτογραφίες, σε όλες τις πλατείες, στη Νίκαια, στη 
Βοστόνη που πηγαίνω συνέχεια, όλοι, επειδή ο κόσµος θέλει να κάθεται έξω στη βροχή, 
έχουν κάνει τέτοια στέγαστρα. Η Νίκαια είναι γιοµάτη, το Παρίσι το ίδιο. Λοιπόν το θέµα 
είναι ότι αν θέλουµε να κάνουµε κάποια στέγαστρα και να συναθροίζεται ο κόσµος στην 
πλατεία, λόγω της ιδιαιτερότητας που δεν έχουµε χώρους, µπορούµε να βρούµε λύση. Από 
κει και µετά θα λέµε άλλα. Θα λέµε είναι παράνοµο εκείνο, είναι παράνοµο το άλλο, ΕΠΑΕ 
κτλ. Αν θέλουµε να κάνουµε κάποια στέγαστρα ή και λιγότερα και να αποφασίσουµε ότι θα 
είναι έτσι, επειδή δεν υπάρχει χώρος, µπορούµε να το συζητήσουµε και να κάνουµε κι εµείς 
προτάσεις κτλ, είµαστε δεκτοί. Αλλά αν θα µπουν οµπρέλες σας λέω και κάτι άλλο. Η εικόνα 
της πλατείας που µιλάτε για αισθητική, θα είναι η εξής: Από τον Οκτώβρη και µετά που θα 
χειµωνιάσει, θα είναι όπως στην παραλία που έχω κατάστηµα εκεί. Κλειστές οµπρέλες, θα 
βρέχει, τα µαξιλάρια όλα ντανιασµένα και σκεπασµένα µε τα νάιλον, µια ερηµιά δεν θα 
υπάρχει άνθρωπος και θα περνάς πάνω – κάτω και θα βλέπεις αυτήν την εικόνα, αυτήν την 
αισθητική. Και όταν θα φτιάχνει ο καιρός ή όταν θα έρθει η άνοιξη, θα ανοίγεις τις οµπρέλες 
σου, θα βάζεις τα λουλουδάκια σου και φυσικά θα είναι ωραίο τότε. Αλλά πως θα λυθεί το 
πρόβληµα που εµείς εκεί πέρα ας πούµε. . .  

Εγώ δηλαδή προσωπικά αν θέλετε να σας πω για µένα και να κλείσω, εγώ µιλάω ειλικρινά 
το µαγαζί θα αναγκαστώ να το κλείσω γιατί είναι τέτοια τα ενοίκια που πληρώνω εκεί και τα 
έξοδα που έχω και να πιάνω 300 και 500 και 1.000 ευρώ, γιατί τόσα θα πιάνω σε µια 
περίοδο 7 – 8 µηνών, γιατί δεν είναι 2 µήνες. ∆εν βγαίνει. Σκεφτείτε, αν θέλετε κόσµο στην 
πλατεία να συναθροίζεται και να κάθετε ο κόσµος και να το απολαµβάνει γιατί εγώ πιστεύω 
ότι ο κόσµος το θέλει αυτό, άσχετα εάν κάποιοι έρχονται και σας λένε «ξηλώστε τα, κάντε 
τα και τα λοιπά», αυτοί δεν βγαίνουν στην πλατεία ή δεν βγαίνουν κάθε µέρα έξω, γιατί 
πολύς κόσµος που µιλάµε εµείς και ο κόσµος τα θέλει αυτά τα πράγµατα. Η απόδειξη είναι 
ότι ρίχνει καταιγίδες και κάθονται έξω και µέσα το µαγαζί είναι άδειο. Στο πατάρι που έχω 
κάνει επάνω στον όροφο, δεν ανεβαίνει άνθρωπος.  

Αυτά είχα να πω, σκεφτείτε τα, λάβε τε υπόψη σας όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ. 
 
Ευχαριστούµε κι εµείς. Άλλος επαγγελµατίας που θέλει να λάβει το λόγο; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Για σας. Λέγοµαι Λεβέντης ∆ιονύσης, έχω το CENTRO. Εγώ είµαι ο αντίλογος. 
Βέβαια στα περισσότερα που είπε ο κ. Αθανασίου συµφωνώ κι εγώ απόλυτα.  

Πιστεύω είναι το µόνο µαγαζί το οποίο είναι αδικηµένο εντός εισαγωγικών στην πλατεία της 
Καλαµάτας. Έχει κατασκευασθεί το ’99 και από τότε κάνω συνέχεια προτάσεις και ζητάω για 
να φτιάξω πέργκολες και πάντα υπάρχει µία δικαιολογία η οποία όλοι µου λένε δεν γίνεται. 
Για ποιο λόγο δεν γίνεται; Θα γίνει η ανάπλαση, θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο. ∆εν µπορώ 
να καταλάβω γιατί πάντα συµβαίνει ας πούµε στο CENTRO να υπάρχει η δικαιολογία αυτή 
ότι ναι θα γίνουν αυτά τα πράγµατα και να µην κάνει τίποτα και στην διάρκεια να ανοίγουν 
µαγαζιά και να γίνονται και ανακαινίσεις και να δηµιουργούνται πέργκολες. Το CENTRO δεν 
έχει επιτραπεί ποτέ. Έχω κάνει αίτηση για να βάλω πατώµατα ή ανεµοπροστατευτικά έστω 
µε οµπρέλες και σε αυτό πάλι ήταν αρνητική η απάντησή σας. Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω 
τι συµβαίνει. ∆ηλαδή είµαστε στα 5 µέτρα απόσταση από τα υπόλοιπα µαγαζιά και 
υπάρχουν δύο µέτρα και σταθµά. ∆εν υπάρχει µία ενιαία πολιτική. Αν και πιστεύω ότι η 
ενιαία πολιτική θα έπρεπε να ήτανε ενός τύπου στέγαστρα τα οποία να εξυπηρετούνε όλους 
τους µαγαζάτορες και συνάµα και τους πολίτες της Καλαµάτας.  

Θέλουµε δεν θέλουµε, γιατί έχω και ένα άλλο µαγαζί το οποίο είναι στην παραλία, θέλουµε 
δεν θέλουµε µε το που πάει 8 Σεπτέµβρη όλη η Καλαµάτα είναι στο κέντρο της Καλαµάτας. 
Όπου και να πάτε τώρα στην παραλία, εχθές που είχε 30 βαθµούς το βράδυ, το Σαββάτο ή 
την Παρασκευή δεν κυκλοφορούσε κόσµος στην παραλία. ∆εν τη θέλουν, θέλουν την 
Καλαµάτα. Αυτός ο κόσµος διεξοδικά πρέπει κάπου να καθίσει και να πιεί τον καφέ του ή 
οτιδήποτε άλλο θέλει να κάνει. 

Η δικιά µας η άποψη είναι ότι θα έπρεπε να είναι µια ενιαία πολιτική για όλες τις επιχειρήσεις 
για έστω ενός τύπου στέγαστρα τα οποία να είναι αισθητικά όµορφα και µε τη δικιά σας 
συνεισφορά και οτιδήποτε άλλο. ∆εν µπορεί κάθε φορά όπως είπε και ο κ. Αθανασίου, τη 
µία βάζουµε, την µια δεν βάζουµε, τη µία βγάζουµε, τη µία δεν βγάζουµε. Εσείς τώρα πολύ 
σωστά µπορεί να λέτε ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγµα. Έρχεται µια καινούργια 
∆ηµοτική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη και λέει «ξέρετε κάτι, εµείς αποφασίζουµε να κάνοµε 
αυτό». Αυτά όλα έχουν κάποιο κόστος. Και για µας επίσης υπάρχουν κόστη. Θα πρέπει να 
σκεφτούµε διάφορα πράγµατα που δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει σ’  αυτό το πράγµα 
και τώρα ακούω µια καινούργια πρόταση από τη δηµοτική αστυνοµία, ενώ είχε πάρει εδώ 
και ένα χρόνο µία απόφαση πόσα µέτρα πρέπει να είναι από το µαγαζί τα καθίσµατα και 
τώρα ακούµε µια καινούργια πρόταση να γίνει ακόµα ποιο πολύ, µόνο για το CENTRO. Αυτό 
δεν µπορούµε να καταλάβουµε εµείς ακόµα. Γιατί πάλι το CENTRO; ∆ηλαδή το CENTRO 
πάλι να µικρύνει και άλλο ο χώρος του, να πάει στα 7,60 από τα 12,60. ∆εν αναφέρεται για 
καµία άλλη επιχείρηση. Αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος ήρθα εδώ σήµερα. Αυτά. 

 
Άλλος επαγγελµατίας; Ευχαριστούµε πολύ. Ο κ. Κανελέας. 
 
Γιάννης Κανελέας από το κεντρικό κατάστηµα ∆Ω∆ΩΝΗ. 
Όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν λίγο. . . Μάλλον σε ότι είπαν µένω 

σύµφωνος απόλυτα. Να ξέρετε επίσης ότι για την αισθητική της πόλης, εµείς δεν είµαστε 
αντίθετοι στο να γίνει κάτι που θα αναδείξει αισθητικά και την πλατεία και να φτιάξουµε 
κάτι όπου θα λειτουργεί στον ιστό της πόλης. Είτε µας αρέσει είτε όχι, το κέντρο της πόλης 
έχει γίνει χώρος συνάντησης, χώρος που θα έρθει να πιεί ένα καφέ κάποιος που θα πάει σε 
κάποιον γιατρό ή όταν θα πάει να κάνει ψώνια. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι αν αφαιρέσουµε 3 
– 4 µήνες που µπορεί να κάτσει κανείς σε κάποιες οµπρέλες, τον υπόλοιπο καιρό είναι 
πρακτικά αδύνατον ή δύσκολο να κάτσει κάτω από κάποιες οµπρέλες. 

Επίσης το άλλο που έχει γίνει και θα πρέπει να το έχετε λάβει υπόψη σας είναι ότι έχουµε 
δηµιουργήσει υποχρεώσεις και κάποιες καταστάσεις, οικονοµικές και άλλες, όπου 

ΛΕΒΕΝΤΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΑΝΕΛΕΑΣ: 
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λειτουργούν µε βάση τη γνώση που είχαµε ότι θα κάνουµε χρήση του έξω χώρου µε τέτοιες 
κάποιες συνθήκες. Το θέµα ποιο είναι λοιπόν, ότι είµαστε έτοιµοι να αλλάξουµε ότι έχουµε 
φτιάξει, να ξαναπετάξουµε αυτά που έχουµε φτιάξει µε όποιο κόστος και να γίνει κάποια 
πρόταση αν θέλετε και από την δική µας, µια υποπρόταση όπου θα υπάρχουν στέγαστρα 
που θα έχουν µια αισθητική που θα συνδέεται και µε τον χώρο. Και σε καµία περίπτωση 
κανένας δεν λέει ότι θα πρέπει να είναι µεγάλα, κανένας δεν είπε ότι θα πρέπει να είναι 
διαφορετικά, αλλά στο να παρθεί µία απόφαση όπου κάποια στέγαστρα θα έχουν µία κάποια 
λογική και θα συνδεθούν µε τη γενικότερη αισθητική της πόλης, νοµίζω ότι µένουµε 
σύµφωνοι όλοι. Εσείς λοιπόν πρέπει να δείτε το ενδεχόµενο του να κατασκευασθούν κάποια 
στέγαστρα που να καλύπτουν τους χειµωνιάτικους µήνες. Αυτό ήθελα να πω.  

Όσο για τα δικά µας στέγαστρα, αυτά που έχουµε φτιάξει, ΒΙΒΛΟ, ∆Ω∆ΩΝΗ και ΛΩΤΟ, είναι 
αυτά όπου µας είχαν δοθεί και τα τεχνικά σχέδια, διατοµές, ύψος κτλ, και βάση αυτού 
έχουνε γίνει. ∆εν είναι παράνοµα. Αυτά έχω να πω και προτείνω ότι θα πρέπει όποια οµάδα 
και τάξη που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις, να είµαστε και εµείς µέσα, νοµίζω ότι έχουµε 
άποψη και για την αισθητική και για την αισθητική της πόλης γενικότερα. Αυτά έχω να πω. 

 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Θα ξεκινήσω µε ένα ιδιαίτερο παράδοξο που συνέβη στην προηγούµενη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Στην προηγούµενη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 

ακούσαµε απόψεις όλου του τεχνικού κόσµου της Καλαµάτας, ακούσαµε απόψεις 
επιµελητηρίων, δεν ακούσαµε όµως την άποψη της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας και αυτό είναι εντυπωσιακό. ∆ιότι η τεχνική υπηρεσία είναι αυτή η οποία στην 
ουσία µέχρι σήµερα τουλάχιστον σε όσες αποφάσεις έχουµε πάρει, έχει καθορίσει µε 
εισήγησή της τόσο το εύρος, όσο το µήκος της κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων. Έχει 
καθορίσει στην πλατεία 23ης Μαρτίου τη µορφή της στέγασης και τη διαδικασία 
οριοθέτησης. Η εκπροσώπηση του ∆ήµου από τη διεύθυνση περιβάλλοντος νοµίζω ότι ήταν 
άστοχη. Για να µην παραστήσουν στο µυαλό µας και να µην κάνουµε δεύτερες και τρίτες 
σκέψεις, πιστεύω ότι µετά και την πρόταση την οποία θα έχουµε κάνει, η διαµορφωµένη 
τελική πρόταση θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο από την τεχνική υπηρεσία η οποία 
άλλωστε όπως φαίνεται και στην εισήγηση την οποία έχετε καταθέσει, είναι αυτή η οποία 
έχει την υποχρέωση να αδειοδοτεί τις νέες κατασκευές. 

Και ας περάσουµε στο θέµα αυτό καθ’  αυτό. Εµείς σαν άποψη που µπορούµε να 
καταγράψουµε, έχουµε την εξής: Θα µπορούσε όλη η πόλη σε συγκεκριµένα µεγάλα σηµεία 
που υπάρχει µεγάλο εύρος, να έχει στέγαστρα. Όχι περίκλειστους χώρους, στέγαστρα µε 
κατακόρυφα στοιχεία. Αυτό σηµαίνει ότι θα αναθέταµε την όποια διαδικασία σε 
αρχιτεκτονική επιτροπή, σε κάποιους αρχιτέκτονες και θα θέλαµε κάθε περιοχή να έχει το 
δικό της στέγαστρο. Που σηµαίνει επίσης ότι επειδή δεν αναδεικνύεται η πόλη µε διάφορα 
αρχιτεκτονήµατα ή διάφορα στοιχεία οικιστικά, θα µπορούσαν τα ίδια τα στέγαστρα να 
διαµορφώνουν τον χαρακτήρα κάθε µιας περιοχής. Άλλο στην 23η Μαρτίου, άλλο στην 
κεντρική πλατεία, άλλο στην πλατεία Παπαφλέσσα και άλλο µπροστά στα ουζάκια και 
πιθανόν σε άλλες µεγάλες περιοχές. 

Είναι γεγονός ότι αυτή όµως η άποψη δεν είναι δυνατόν να είναι υπό κρίση αυτή τη στιγµή. 
Πρέπει να είµαστε σαφείς. Μετά τη σαφή ερµηνεία του γενικού πολεοδοµικού κανονισµού 
ότι απαγορεύεται το οποιοδήποτε κάθετο στήριγµα σε κοινόχρηστο χώρο, µετά την 
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας το οποίο ρητώς απαγορεύει κάθε κάθετο 
στήριγµα, κάθε κάθετο στοιχείο σε κοινόχρηστο χώρο και µετά την άποψη η οποία 
εκφράστηκε από την Πολεοδοµία και τη διευθύντρια ότι η ίδια δεν πρόκειται να προβεί σε 
αδειοδότηση ούτε από την ΕΠΑΕ να υπάρξει η οποιαδήποτε έγκριση για οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο ή για οποιαδήποτε άλλη κατασκευή, είναι προφανές ότι είναι µονόδροµος οι 
οµπρέλες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :  35/2008 ∆ευτέρα 15/09/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   374/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   8

Εδώ θα ήθελα να πω κάτι αναφερόµενος κυρίως στους επαγγελµατίες και πιθανά ας το  
σκεφτούν. Το Συµβούλιο της Επικρατείας στην απόφασή του κυρίως εννοεί αυτό που 
πρόκειται να γίνει, παρά αποφασίζει. ∆ηλαδή τα επιχειρήµατα τα οποία χρησιµοποιεί για την 
µη τοποθέτηση κατακόρυφων στοιχείων είναι κατά την άποψή µας όχι πάρα πολύ ισχυρά. 
Τι λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας; «Οι διατάξεις αυτές µε τις οποίες απαγορεύεται η 
κατασκευή σε κοινόχρηστους χώρους των κατά περίπτωση στηριγµάτων των κινητών 
στεγασµάτων, αποτελούν µόνιµες κινητές κατασκευές οριζόντιας ανάπτυξης, είναι 
σύµφωνες προς την προαναφεροµένη συνταγµατικά διάταξη προκειµένου να διασφαλίζεται 
η ελεύθερη και ανεµπόδιστη κυκλοφορία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται κάτω από 
τα υποστεγάσµατα». Μα είναι δυνατόν να υπάρχει η ελεύθερη και ανεµπόδιστη κυκλοφορία 
κάτω από τα υποστεγάσµατα τα συγκεκριµένα όταν σ’  αυτά υπάρχουν τραπεζοκαθίσµατα; 
Αυτόµατα λοιπόν το επιχείρηµα από µόνο του δεν στέκει. Τι στέκει όµως; Ο διάδροµος 
µπαίνει αυτός που θα στηρίξει τα υποστηρίγµατα. Στέκει ο φόβος ο οποίος περιγράφεται 
παρακάτω «προς την οποία αντιθέτως θα προσέκρουε η κατασκευή των στηριγµάτων 
αυτών που παρέχει τη δυνατότητα µετατροπής σε κλειστό ή ηµίκλειστο χώρο του 
κοινόχρηστου αυτού χώρου και πάντως έχει αποτέλεσµα να παρεµποδίζει την κυκλοφορία 
στον χώρο αυτό». Βλέπετε λοιπόν ότι η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 
στηρίζεται κυρίως στον φόβο ότι οι χώροι αυτοί είναι δυνατόν να µεταβληθούν σε 
περίκλειστους χώρους παρά στο γεγονός αυτό καθ’  αυτό ότι ο κατακόρυφο στοιχείο 
εµποδίζει.  

Τώρα πιθανή νέα απόφαση ή πιθανή . . . .  δεν ξέρω νοµικά εάν είναι εφικτή. Αυτή τη 
στιγµή έχουµε λοιπόν όπως σας είπα συγκεκριµένα στοιχεία µπροστά µας. Έχουµε λοιπόν 
την απαγόρευση όπως αυτή έχει ερµηνευτεί και από την Πολεοδοµία και την ΕΠΑΕ που είναι 
κατ’ ερµηνεία του γενικού πολεοδοµικού κανονισµού. Άρα λοιπόν οι οµπρέλες είναι 
µονόδροµος αν θέλει ο ∆ήµος να είναι νόµιµος. ∆ιαφορετικά ο ∆ήµος αποφασίζει κάτι 
παράνοµο και αυτή τη στιγµή έχει προσκληθεί από την Πολεοδοµία να αποφασίσει για κάτι 
το οποίο είναι νόµιµο.  

Κοιτώντας την απόφαση αυτήν την ίδια, θα ήθελα να την εξειδικεύσουµε λίγο γιατί όπως 
έχει έρθει είναι εκπληκτικά αόριστη.  

Εξειδίκευση πρώτη. Αν πούµε οµπρέλες, οποιεσδήποτε οµπρέλες, οποιασδήποτε µορφής, 
οποιουδήποτε ανοίγµατος ή θέλουµε η πλατεία µας να έχει έναν συγκεκριµένο χαρακτήρα, 
όχι κυρίως χρωµατικό, σηµαντικό; Θεωρούµε ότι θα πρέπει οι οµπρέλες να έχουν ένα σχήµα 
συγκεκριµένο. Άρα λοιπόν θέλουµε µία κάτοψη στην οποία απάνω και ανάλογα µε το 
παραχωρούµενο χώρο να µπορεί να τοποθετείται το εµβαδόν µε τη διάταξη της 
οµοιόµορφης προτεινόµενης οµπρέλας και να ικανοποιούνται όλοι οι καταστηµατάρχες. Με 
µία πρώτη µατιά χωρίς να είναι αυτή τελεσίδικη, φαίνεται ότι έξω από τα καταστήµατα ένας 
χώρος 1,5 περίπου µέτρου ο οποίος θα µπορούσε και να στεγάζεται µε κινητά στηρίγµατα 
στηριγµένα προφανώς, τέντες δηλαδή, πάνω στο κατάστηµα, να αφήσει ένα διάστηµα 2 
µέτρων, µπορεί και 2,5 και στη συνέχεια να υπάρχουν δύο οµπρέλες των 4 µέτρων 
ανοίγµατος, τετράγωνες. Νοµίζω ότι καλύπτονται 8 µέτρα σε βάθος και σε ένα µήκος που 
νοµίζω µε πολλαπλάσιό του µπορεί να καλύψει όλα τα καταστήµατα ή µια συµφωνία των 
καταστηµαταρχών. Γι’  αυτό χρειάζεται µία κάλυψη προφανώς για να την έχουµε και να 
µπορέσουµε να την µελετήσουµε. Νοµίζω αυτό είναι µια πολύ καλή λύση. 

Ακόµα θα πρέπει να ειδωθεί και σαν τέτοια τέτοιο θα πρέπει να πάει στην ΕΠΑΕ. Η κα 
Αγρίου µάλιστα µας το ζήτησε και το απαίτησε µπορώ να πω. 

Επίσης θα πρέπει να δούµε, θα έχουν δάπεδο στο σηµείο δράσεως των οµπρελών; Θα 
υπάρχει δάπεδο; Και αν υπάρχει δάπεδο ποιο θα είναι αυτό το δάπεδο; Εγώ φρονώ ότι 
µπορεί να είναι ξύλινο το δάπεδο ή κάποιας µορφής κάποιου αποδεκτού υλικού, δεν υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα. 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Και δεν µπορούµε να συζητήσουµε ποιό θα είναι το δάπεδο; Να µην 
βάλετε καθόλου δάπεδο τότε. Αυτό θέλετε; 

Κοιτάξτε, εάν εσείς θέλετε να παρανοµείτε και να πάρετε αποφάσεις παρά το νόµο. . . 
 
Εντάξει, εµείς παρανοµούµε, εσείς δεν παρανοµείτε; 

 
Όχι, δεν παρανοµούµε, τι να κάνουµε; 
 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Καλώς ήρθατε αλλά ακούστε τους 
συµβούλους. Λοιπόν ελάτε. 

 
Ξέρω ότι υπάρχει άδεια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Η ίδια η Πολεοδοµία 
λέει «δεν ισχύει η άδεια». Τότε τι να σας πω; 

 

Λέτε και ξελέτε; 
 
Τι να κάνουµε τώρα;  
 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ! 
 
Αυτό αφορά τη νοµοθεσία και το νοµοθέτη. ∆εν αφορά ούτε το ∆ήµο. 
Ο ∆ήµος και εµείς σαν δηµοτικοί σύµβουλοι είµαστε υποχρεωµένοι να 

εφαρµόσουµε το νόµο. Τι να σας πω τώρα; 
 
Για όλη την Ελλάδα είναι η απόφαση; 

 
Για όλη την Ελλάδα είναι αυτό. 
Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουµε αποδεκτά τα υλικά µε τα οποία θα 

µπορεί να γίνει το δάπεδο ώστε και τα νερά να µην κρατάνε και να υπάρχει και µία ζεστασιά 
µεγαλύτερη. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί εν όψη της ανάπλασης της πλατείας θα δοθούν 
κάποια χρήµατα και είναι κρίµα να στρωθούν σε ένα εύρος κάποια µάρµαρα από κάτω και 
τελικά επί της ουσίας να καλυφθούν από πάνω µε κατασκευές οι οποίες θα είναι 
υποχρεωτικές για τη σωστή λειτουργία του χώρου. 

Το ίδιο βέβαια θα πρέπει να δούµε σχεδιαστικά και να εγκρίνουµε και τον τρόπο 
τοποθέτησης των ζαρντινιερών. Ποια µορφή θα έχει αυτή; Πως θα είναι; Θα κρέµονται, θα 
επικρέµονται; Είναι θέµατα. Έτσι; Θα είναι συνεχόµενες; Που θα έχουν τα ανοίγµατά τους; 
Αυτά αφορούν θέµα µελέτης και θα έπρεπε να τα έχουµε µπροστά µας για να πάρουµε µια 
συγκεκριµένη απόφαση. ∆εν είναι µονοµερής η απόφαση που λέµε «ναι, βάζουµε οµπρέλες 
και τελειώσαµε».  

Ως εκ τούτου λοιπόν θεωρώ ότι είναι ελλιπέστατη η εισήγηση. Υπάρχουν κάποια άλλα 
θέµατα τα οποία θα µπορούσαµε να δούµε. Είπαµε ότι είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να 
αφεθεί ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που θα µπορούν να λειτουργούν τα 
καταστήµατα µε την µορφή την οποία έχουν. Το γράφει και η απόφαση, τουλάχιστον µέχρι 
την ανάπλαση όπως αυτή σχεδιάζεται. Η απόφαση αυτή όµως µε την έκταση ως έχουν, για 
µας τουλάχιστον θέλει µια καλλίτερη διευκρίνιση. Θα λειτουργούν ως έχουν σύµφωνα µε 
την υπάρχουσα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως αυτή έχει εγκριθεί από την 
ΕΠΑΕ. Έτσι;  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 
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Ναι, αλλά δεν µπορούµε σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρουµε «ως 
έχουν». Από κει και ύστερα υπάρχει η ανοχή µας η οποία µπορεί να 

υπάρχει για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ανοχή είναι ανοχή 
και η έκφραση της γνώµης, η απόφαση µάλλον οφείλει να έχει τα νοµικά στοιχεία της 
νοµιµότητας τα οποία απαιτούν µια τέτοια απόφαση.  
Αυτά προς το παρόν. ∆εν θα ήθελα να προσθέσω κάτι. . . 

 
Λοιπόν, στη φάση αυτή, άλλος δηµοτικός σύµβουλος αν θέλει να επανέλθει; 
Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε ∆ήµαρχε, αγαπητοί συνδηµότες βρισκόµαστε σε ένα σοβαρό 
πρόβληµα στο οποίο πρέπει να πάρουµε λύση, να πάρουµε 

απόφαση τώρα; Πιστεύω κε ∆ήµαρχε ότι η πλατεία είναι το ποιο ζωντανό κοµµάτι της 
πόλης µαζί µε τη Ναυαρίνου. Από τη µια µεριά έχουµε τους επαγγελµατίες που δικαίως 
διαµαρτύρονται και συγχρόνως και τους πολίτες της πόλης οι οποίοι έχουν µάθει σ’  αυτόν 
τον τρόπο ζωής και τους βολεύει, τους ικανοποιεί και από την άλλη βέβαια έχουµε την 
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και της Πολεοδοµίας η οποία µας δεσµεύει. 

Είναι σίγουρο ότι εµείς δεν µπορούµε να παρανοµήσουµε. Μπορούµε όµως να κάνουµε κάτι 
άλλο. ∆εν νοµίζω ότι πρέπει να βιαστούµε να πάρουµε σήµερα απόφαση. Εν όψη της 
ανάπλασης της πλατείας το θέµα να αναβληθεί, να παραµείνει ο χώρος ως έχει διότι όταν 
αρχίσει η ανάπλαση της πλατείας οι επαγγελµατίες είναι γεγονός ότι όλες αυτές τις 
κατασκευές θα τις ξηλώσουν. ∆εν µπορεί να γίνει ανάπλαση της πλατείας µε τις υπάρχουσες 
κατασκευές. Το διάστηµα όµως θα είναι αρκετό ώστε να συζητήσουµε και µε τους 
επαγγελµατίες σε σχέση µ’  αυτά, ένα τρόπο πρότεινε ο κ. Κοσµόπουλος κατασκευής των 
τεντών, για να δούµε τελικά πως θα διαµορφωθεί ο χώρος σε σχέση µε την νέα πλατεία και 
τα καταστήµατα.  

∆εν βλέπω το λόγο γιατί να βιαστούµε να πάρουµε απόφαση τώρα. Πρέπει να παραµείνει η 
κατάσταση ως έχει µέχρι και την ανάπλαση, στο χρόνο αυτό να έρθουµε σε επαφή µε τους 
επαγγελµατίες, να δούµε και άλλες προτάσεις και από άλλα γραφεία αλλά όποιος θέλει να 
αλλάξει στέγαστρα, θα εφαρµόσει το νόµο. Όσα είναι σήµερα, να ξέρουν οι επαγγελµατίες 
ότι αν τα αλλάξουνε θα εφαρµοσθεί ο νόµος, εάν όµως παραµένουν, θα παραµείνουν ως 
έχουνε µέχρι την αρχή της ανάπλασης. Από κει και πέρα το διάστηµα θα είναι αρκετό, 
πιστεύω ότι δεν θα αρχίσει αύριο η ανάπλαση, ο χρόνος είναι αρκετός να δούµε πως θα 
διαµορφώσουµε ένα χώρο που είναι το ζωτικό κοµµάτι της πόλης κατά τον καλλίτερο 
δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό προτείνω να µην παρθεί καµία απόφαση. 

 
Άλλος θέλει το λόγο; Ο κ. Αλευράς. 
 

Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Παρά το γεγονός ότι διευκρίνισα αρχής εξ αρχής ότι 
τον συνδυασµό τον εκπροσωπεί µε δικαίωµα λόγου και ψήφου ο κ. 

Ηλιόπουλος, απλά επ’  ευκαιρία της παραστάσεώς µου εδώ, πολύ λίγο, σε δύο λεπτά να 
ολοκληρώσω κάποιες σκέψεις.  
 
Κε ∆ήµαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει εν προκειµένω ένας ευρύς λόγος και διάλογος 
για τη νοµιµότητα την οποία εκφράζει µια συγκεκριµένη απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας σύµφωνα µε την µία προσλαµβάνουσα και τη µία οπτική. Επιτρέψτε µου να 
διευκρινίσω απλά ότι η µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας σε καµία περίπτωση 
δεν στοιχειοθετεί νόµο, απλά είναι ένα νοµολογιακό δεδοµένο, είναι ένα στοιχείο 
νοµολογίας. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Ένα δεύτερο κε Πρόεδρε, ασφαλώς τα δηµόσια πρόσωπα, τα νοµικά πρόσωπα όπως είναι ο 
δήµος, πρέπει να αναγνωρίζουν µόνο µία σκοπιµότητα στη δράση τους, τη διασφάλιση της 
νοµιµότητας. Αλλά ταυτόχρονα κε ∆ήµαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι µία έννοια 
νοµιµότητας που στην ακραία µας δυστυχώς έχει ένα περιεχόµενο ιδιαίτερα θα έλεγα 
εύπλαστο και προσαρµοζόµενο σε κάθε περίσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι τι πρέπει να 
δούµε. Εδώ δεν είναι το θέµα και εγώ θα µιλήσω θαρρετά, ότι κάποιες απόψεις όταν 
εκφράζονται δηµόσια επιχειρούν να προασπίσουν ένα ιδιωτικό συµφέρον καλώς εννοούµενο 
και θεµιτό, αυτό µπορούν να το κάνουν κάλλιστα οι αγαπητοί συµπολίτες που παρίσταται 
εδώ είτε αυτογενώς είτε µε την παράσταση ενός δικηγόρου δικού τους. ∆εν πρόκειται κε 
∆ήµαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι µόνο γι’  αυτό, δεν πρόκειται η απόφαση να επηρεάσει 
το θεµιτά αναπτυσσόµενο συµφέρον των ιδιωτών συµπολιτών µας επιχειρηµατιών αλλά την 
όψη και την λειτουργικότητα θα προσέθετα εγώ, ενός νευραλγικού χώρου της πόλης µας 
της Καλαµάτας όπου εκεί αναπτύσσονται συναθροίσεις, συνευρέσεις, εκτονώνεται ο 
κόσµος, αναπτύσσεται η ψυχαγωγία κλπ.  

Και µε την ευκαιρία αγαπητοί συνάδελφοι και κε ∆ήµαρχε επειδή το θέµα µου δόθηκε η 
δυνατότητα να το συζητήσω µε δηµάρχους στη Λάρισα προχθές που συνεδρίασε η ΚΕ∆ΚΕ, 
θα πρέπει να σας πω µετά λόγου γνώσεως, αυτό δεν λέγει τίποτα γιατί το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας είναι αυτοτελές όργανο και λαµβάνει τις αποφάσεις του, σας λέω 
λοιπόν χωρίς ίχνος υπερβολής αγγίζοντας την αλήθεια, ότι η κατάσταση έχει δύο όψεις. 
Στην Κρήτη παράδειγµα που κουβέντιασα µε τον κ. Κουράκη και µε τον Νίκο τον 
Καστυνάκη στον Άγιο Νικόλαο µου είπε ότι υπάρχουν κλειστές κατασκευές όπως είναι στην 
πλατεία της Καλαµάτας. Ο ∆ήµαρχος Πατρέων ο κ. Φούρας µου είπε ότι στην Πάτρα δεν 
υπάρχει κανένα κλειστό, είναι ανοιχτά µε οµπρέλες. Στη Θεσσαλία γίνονται άλλα κλπ. 
Εποµένως δεν είναι οµοιογενώς αναπτυγµένη η επιχειρηµατική δράση στα σηµεία της χώρας 
µας. 

Τελειώνω κε ∆ήµαρχε, λέω ότι είναι εξαιρετικά θεραπεύουσα και ακανθώδες πρόβληµα η 
άποψη που εξέφρασε ο συνάδελφος ο κ. Ηλιόπουλος, δεν θα πρέπει να βιαστούµε, 
εγκαινιάζεται η δηµόσια διαβούλευση, ακούµε τις απόψεις όλων των συµπολιτών, ασφαλώς 
η κυρίαρχη άποψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει διότι 
ακούω από τις ενοχλήσεις και του κου Αθανασίου και του κου Καλέα και του κου Μπεσσή  
και του Σάκη του Αλεφάντη ότι είναι διατεθειµένοι µία απόφαση που θα είναι 
νοµιµοποιηµένη από το διάλογο και που θα υπηρετεί και τη νοµιµότητα και που θα εκτίνεται 
σε βάθος χρόνου, να την υπηρετήσουν όλοι. Εποµένως κε ∆ήµαρχε και εγώ µε την άτυπη 
ιδιότητα απλά του µέλους εδώ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµαι αυτό που ο κ. 
Ηλιόπουλος είπε µε αυτό το σκεπτικό που εναργώς το εξέθεσα. Ευχαριστώ. 

 
Κε ∆ήµαρχε µπορώ να πω κι εγώ δύο κουβέντες. 

 
Ναι. 
 

∆εν είµαι µέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αλλά και για την απορία του κου 
Κοσµόπουλου αλλά και επ’  ευκαιρία της κουβέντας που συµµετέχω θα ήθελα 

έτσι 2 πραγµατάκια αν και θα τα πούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Καταρχήν για την απορία που, και ότι δεν πρέπει να αφήνονται διάφορα υπονοούµενα, 
ελπίζω να µην εννοούσε γι’  αυτά τα υπονοούµενα που θεωρώ εγώ ο κ. Κοσµόπουλος που 
τον σέβοµαι και τον εκτιµώ, απλά να του απαντήσω ότι η απουσία της τεχνικής υπηρεσίας 
από την προηγούµενη συνεδρίαση όπως και σήµερα που παραβρίσκοµαι εδώ, είναι απλώς 
γιατί δεν ζητήθηκε η γνώµη της. ∆εν ζητήθηκε η γνώµη της και δεν συµµετείχε κανένας 
υπηρεσιακός παράγοντας ή εγώ στις συσκέψεις που έχουν γίνει και θεωρώ στο µέτρο του 
δυνατού και στις παραµέτρους που θα πω παραπέρα, ότι ίσως αυτή τη χρονική στιγµή δεν 
ήταν και απαραίτητο αν και εγώ θα ήθελα να συµµετάσχω και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Αλλά κε Κοσµόπουλε το ξέρετε πολύ καλά µάλλον ότι η τεχνική υπηρεσία δεν νοµοθετεί, 
δεν είναι Συµβούλιο της Επικρατείας, ούτε είναι υπεράνω του νόµου. Όπως και συγχρόνως 
δεν δίνει τις άδειες κατασκευής, δηλαδή δεν είναι Πολεοδοµία. Η τεχνική υπηρεσία τι κάνει 
σ’  αυτό το στάδιο που είναι; Πρέπει να εφαρµόζει αυτούς τους κανόνες αυτών των 
θεσµών, να βάζει αυτούς τους κανόνες έτσι ώστε οι επαγγελµατίες να έρχονται να 
ενηµερώνονται και συγχρόνως η τεχνική υπηρεσία να έχει το πεδίο του ελέγχου όταν θα 
εφαρµόζονται οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αυτός είναι ο ρόλος της τεχνικής 
υπηρεσίας. Αυτό όσον αφορά την απάντηση στον κ. Κοσµόπουλο. 

 
Με συγχωρείς πάρα πολύ, θα σου διαβάσω µόνο το µέρος της 
εισήγησης γι’ αυτό. Εγώ δεν άφησα κανένα υπονοούµενο, η εισήγηση 

µέσα λέει «για την παρέµβαση στον κοινόχρηστο χώρο απαιτείται ειδική άδεια από την 
τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου». Αν απαιτείται άδεια από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και 
δεν κάνει εισήγηση η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου ουαί και αλίµονο. 

 
Μιλάω γι’  αυτά που γνωρίζω. 

Τώρα όσον αφορά το ρόλο της τεχνικής υπηρεσίας και ως πολιτικού έτσι 
προϊσταµένου και στη θέση του αντιδηµάρχου που είµαι αυτή τη στιγµή. Ο ρόλος της 
τεχνικής υπηρεσίας σε ένα πολύ σοβαρό θέµα όπως είναι αυτό, αλλά και γενικότερα όλα τα 
στέγαστρα, όχι τόσο πολύ στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων, η ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισµάτων είναι το εύκολο κοµµάτι το δύσκολο είναι αυτό, είναι τα στέγαστρα, 
είναι η εφαρµογή του νόµου. Και όσον αφορά την πλατεία που θάχει λόγο εκεί η τεχνική 
υπηρεσία που έχει και τα ικανά στελέχη και έχει και την εµπειρία να έχουµε λόγο και να 
προτείνουµε, θα έρθει κατά τη φάση εγώ πιστεύω που ξεκινάει άµεσα τους επόµενους 
µήνες, της ανάπλασης της κεντρικής ζώνης. Και εκεί απλώς και ολοκληρώνω, εγώ θεωρώ ότι 
η κατεύθυνση από την τεχνική υπηρεσία και από τους µηχανικούς και από µένα τον ίδιο 
αλλά και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να είναι η εφαρµογή του νόµου µε τα 
περιθώρια που µας δίνει έτσι ώστε να έχουµε – προσέξτε αυτό που θα πω – και ισονοµία 
αλλά και την προσοχή να µην ερηµώσουµε την πλατεία. 

 
Λοιπόν να πω κι εγώ δυο κουβέντες. Τα είπαµε και τα ξανάπαµε. Νοµίζω ότι 
έχουµε και το θάρρος να προχωρήσουµε κάποια θέµατα τα οποία είναι προς 

το συµφέρον του συνόλου. Για τον κοινόχρηστο χώρο οµιλούµε πάντοτε, τον χώρο τον 
οποίο ανήκει σε όλους µας. 

Η δηµόσια διαβούλευση αγαπητοί συνάδελφοι γίνεται 9 µήνες. Μπήκαµε στον 9ο µήνα 
συζητώντας µε φορείς, µε επιµελητήρια, µεταξύ µας κλπ. Υπάρχουν κάποια δεδοµένα τα 
οποία πρέπει να λάβουµε υπόψη.  

Το πρώτο είναι ότι αν δεν θέλουµε να νεκρωθεί η κεντρική ζώνη, πρέπει να κάνουµε 
σύντοµα έργα ανάπλασης τέτοια που θα την τονώσουν. Εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές 
παρεµβάσεις στην κεντρική ζώνη, µε τα καταστήµατα τα οποία δηµιουργούνται 
περιφερειακά της πόλης, θα δηµιουργηθούν ανάλογα προβλήµατα ή ανάλογες καταστάσεις 
που είχαµε και κατά την περίοδο µετά τους σεισµούς όσον αφορά στην πλατεία.  

Το δεύτερο το οποίο πρέπει να λάβουµε υπόψη είναι ότι εν όψη της ανάπλασης της 
κεντρικής πλατείας πρέπει να ρυθµισθεί το καθεστώς το οποίο υπάρχει επί της πλατείας. 
Φαντάζεστε να αρχίσουµε τη µελέτη και να δηµοπρατήσουµε την κεντρική πλατεία και να 
µην έχουµε πάρει αποφάσεις για κάποια δεδοµένα επί της πλατείας που στηρίζονται σε 
κάποιο βαθµό, κάποια άλλα σε λιγότερο κλπ για τα επικείµενα επί του κοινοχρήστου χώρου; 
Αυτό το θέµα πρέπει να τακτοποιηθεί και να τακτοποιηθεί τώρα. 

Και το τρίτο δεδοµένο είναι η νοµοθεσία. Συµµορφωνόµαστε µε τη νοµοθεσία ή λέµε έτσι κι 
αλλιώς και αλλιώτικα και στη Θάσο και στη Μυτιλήνη και στη Νίκαια και στη Γερµανία; Η 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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νοµοθεσία επιτάσσει συγκεκριµένα πράγµατα. Η νοµοθεσία σε σχέση µε το 2001 ή το 1995 
έχει αλλάξει. Πέρα από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας έχουµε και 
αποφάσεις αυτή τη στιγµή από την Πολεοδοµία οι οποίες δίνουν σαφείς κατευθύνσεις. Εάν 
κάνουµε λάθος επειδή οι αποφάσεις και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και πολύ περισσότερο 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν είναι τελεσίδικες, υπάρχει ο χρόνος προσφυγής στα 
ανώτερα όργανα ώστε να κριθούν κάποια ζητήµατα. Και αν τα ανώτερα όργανα δώσουν 
κάποια περιθώρια τα οποία θα είναι υπέρ των επαγγελµατιών, να τα δούµε αυτά τα 
περιθώρια. Αλλά µέχρι τότε δεν µπορεί να υπάρχει συλλογιστική τηρούµαι τον νόµο ή δεν 
τον τηρούµαι ή τον τηρούµαι λίγο ή όπου ξέρω εγώ µας εξυπηρετεί. Ο νόµος είναι νόµος 
και πρέπει να τηρείται. Και η κατεύθυνσή µας πρέπει να είναι πάντοτε το συµφέρον της 
πλατείας και το δηµόσιο ευρύτερα συµφέρον. 

Λοιπόν όσο αφορά στην τεχνική υπηρεσία. Η άποψή µας είναι ότι σ’  αυτή τη φάση δεν έχει 
δουλειά η τεχνική υπηρεσία. Είναι ένα θέµα καθαρά νοµικό, είναι ένα θέµα που περισσότερο 
ακουµπάει, σχετίζεται µε τα νοµικά και οικονοµικά ζητήµατα. Υπάρχουν όµως και 
περιβαλλοντικά. Υπάρχουν όµως και τα τεχνικά ζητήµατα τα οποία είναι σοβαρά. Τι 
οµπρέλες θα τοποθετηθούν επί της πλατείας; Θα συνδέονται µεταξύ τους ώστε το νερό να 
µην πέφτει ενδιάµεσα; Πατώµατα ναι; Τα οποία δεν απαγορεύονται από την απόφαση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. Τι είδους πατώµατα; Πόσο χώρο θα δώσουµε; ∆ιότι δεν 
πρέπει να µας κάνει ιδιαίτερα ευτυχείς να κοιτάς από δω για την πλατεία και να βλέπεις αυτό 
το ζικ-ζακ µε κάποιες κατασκευές, λέω κάποιες, οι οποίες προκαλούν και την αισθητική µας. 
Εµένα την προκαλούν, αλλά πιστεύω και στους περισσότερους. Έτσι γίνεται. Υπάρχουν 
κάποιες καλαίσθητες, κάποιες κατασκευές εξαιρετικές, αλλά υπάρχουν και κάποιες 
κατασκευές οι οποίες θυµίζουν σιδηρουργεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.  

Αυτός είναι δηµόσιος χώρος. Τώρα µην αρχίζουµε να συζητάµε για τη Νίκαια και για το 
Παρίσι ποια είναι η σχέση του µισθώµατος του κοινόχρηστου χώρου µε το µίσθωµα το 
οποίο πληρώνουν εσωτερικά, γιατί αυτά είναι ιστορίες πονεµένες. 

Λοιπόν πρέπει να εφαρµοσθεί. Τι οµπρέλα; Πόσο χώρο θα δώσουµε επί της πλατείας; Τα 
πεζοδρόµια θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ή δεν χρειάζονται πεζοδρόµια, να 
ενοποιηθούν ο χώρος που θα δοθεί στο κατάστηµα και το πεζοδρόµιο ο χώρος να κινείται 
ανατολικά; Τι ζαρντινιέρες θα τοποθετήσουµε; Τι θα έχουν µέσα οι ζαρντινιέρες; Σε τι 
ύψος; Όλα αυτά είναι ζητήµατα τα οποία πρέπει να τα δει κατά προτεραιότητα η τεχνική 
υπηρεσία. Και στην αρχιτεκτονική µελέτη η οποία θα υποβληθεί και θα έρθει και στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή και θα πάει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, φυσικά θα προσδιορίζουµε 
όλα αυτά. Και για να µην υπάρχει ουδεµία παρέκκλιση και έρχονται σωστά οι επαγγελµατίες 
µετά από 10 χρόνια και λένε εδώ «βρε µα τι αποφασίσαµε τότε, σε τι έξοδα µπήκαµε;» και 
θα έχουν και δίκιο διότι αυτά τα οποία έφτιαξαν, στον ένα ή στον άλλο βαθµό τα έφτιαξαν 
βάση διοικητικών αποφάσεων τα οποία στηρίζονταν όµως σε άλλο διοικητικό και νοµοθετικό 
πλαίσιο. Λέω στον ένα ή στον άλλο βαθµό διότι αν ψάξουµε τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και πάµε να δούµε την εφαρµογή τους, δεν θα είµαστε και πολύ ευτυχείς γι’  
αυτό το οποίο έχει γίνει σε σχέση µε τις αποφάσεις. 

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι αυτά πρέπει να κάνει η τεχνική υπηρεσία, γι’  αυτό και υπάρχει 
και το θέµα της διαδικασίας της αίτησης. Πρέπει να υποβληθεί µία αίτηση εκεί. Εγώ 
παρεκάλεσα και την Πολεοδοµία η οποία πιέζει εδώ και καιρό και για τα καταστήµατα 
κυρίως στην πλατεία και της Αριστοµένους χαµηλότερα και για την οδό Σαλαµίνος και για 
τον πεζόδροµο. Έχουµε πολλά προβλήµατα ως πόλη σ’  αυτούς τους τοµείς, εγώ πιστεύω 
ότι και η επαγγελµατική δραστηριότητα θα αυξηθεί και η ελκυστικότητα της πόλης και η 
αισθητική µας αν κάποια τέτοια ζητήµατα µε συνεννόηση τα αντιµετωπίσουµε. Όλα αυτά 
λοιπόν τα ζητήµατα τα οποία συνδέονται µε τον νόµο δεν µπορούµε να τα συζητήσουµε 
εδώ. Ότι λέει ο νόµος θα τύχουν εφαρµογής. ∆εν γίνεται διαφορετικά. Και να 
πολιτευόµαστε και να λαϊκίζουµε, θα έρθει η υπηρεσία, θα έρθει η Πολεοδοµία, θα έρθει η 
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ΕΠΑΕ και θα δώσει τέλος σε κάποιες καταστάσεις. Να υπάρξει λοιπόν µια πολύ µεγάλη 
ανοχή µέχρι τότε που θα αρχίσουν τα έργα της ανάπλασης αλλά να ξέρουµε όταν θα 
αρχίσουν τα έργα της ανάπλασης ουδείς έχει δικαιώµατα επί της πλατείας, πρέπει να γίνει η 
ανάπλαση. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος των οικονοµικών έχει οδηγίες, έχει εισηγηθεί ο 
άνθρωπος ώστε και τα οικονοµικά ζητήµατα µε τους επαγγελµατίες να τα τακτοποιήσουµε. 
∆εν είναι δυνατόν να πληρώνουν επί της πλατείας όταν θα αρχίσουν τα έργα της 
ανάπλασης. 

Τελειώνοντας έχω να πω, επειδή η πόλη αυτή είναι το κέντρο της Καλαµάτας και έτσι 
πρέπει να γίνει, η ∆ηµοτική αρχή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο σύνολό του, πρέπει να 
πάρει τέτοιες αποφάσεις να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις ολοχρονίς επί της πλατείας µε τη 
συνεργασία και τη βοήθεια και των επαγγελµατιών ώστε να την κρατάµε πάντα δυνατή και 
πάντα ζωντανή. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι το κέντρο της Καλαµάτας και γι’  αυτό 
ξοδεύονται χρήµατα στην ευρύτερη περιοχή ώστε πάντοτε η πλατεία να έχει τη ζωντάνια. Η 
συνεργασία των επαγγελµατιών θα υπάρξει ασφαλώς και πριν την ανάπλαση σε όλα αυτά 
τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αυτά θα είναι στοιχεία της µελέτης, οµπρέλες, χώροι, 
ζαρντινιέρες, δάπεδα κλπ, και στη συνέχεια µετά κατά τη διαδικασία της υλοποίησης µε 
απλές και σαφείς κατευθύνσεις από την υπηρεσία για το γενόµενο.  

Θα ήµουνα ο τελευταίος, νοµίζω ότι και όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, που θα ήθελε να 
βλάψει επαγγελµατίες οι οποίοι έχουν και καλές συναλλαγές µε το ∆ήµο και προσφέρουν 
στο ∆ήµο και προσφέρουν στην εικόνα και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση της πόλης. 
Αυτά όµως πρέπει να γίνουν για το καλό της πόλης. Είµαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούµε µε 
τον καλλίτερο τρόπο. Αγαπητοί συνάδελφοι φέρνω την εισήγηση ως έχει. Το ως έχει δεν 
σηµαίνει κάτι το ιδιαίτερο, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έχουµε και άλλες συνεννοήσεις. Επί 
της αποφάσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χωρούν 
προσφυγές στην Περιφέρεια, αν είναι δυνατόν να υπάρξουν παρεκκλίσεις και πάρουµε 
εντολές από τις νοµικές υπηρεσίες της Περιφέρειας ότι κάνουµε κάποιο λάθος στην 
προσέγγιση των νοµικών ζητηµάτων, εδώ είµαστε για να το δούµε. Αυτή είναι η πρόταση η 
οποία φέρνουµε. 

Ο κ. Κοσµόπουλος. 
 
Εγώ έχω τοποθετηθεί, ΚΑΤΑ, διότι είπα ότι η πρόταση είναι αρκετά 
αόριστη, ζήτησα συγκεκριµένα στοιχεία. 

 
Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Και εγώ ΚΑΤΑ για τους λόγους τους οποίους ανέφερα γιατί δεν 
υπάρχει κανένας, µα κανένας, λόγος να προτρέξουµε σ’  αυτή τη 

διαδικασία. 
 
Βεβαίως η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και ο αρµόδιος αντιδήµαρχος µε τις 
προτάσεις τους και τις εισηγήσεις τους επί της αρχιτεκτονικής µελέτης. Αυτό 

είναι το τεχνικό θέµα. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει της 
τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν.3463/06 (Νέος ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας) και τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας), µειοψηφούντων των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. και Κοσµόπουλου Βασ. οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον τρόπο σκίασης χώρων ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε την υπ’  αριθµ. πρωτ. 20676/5-9-2008 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου, και η οποία έχει ως 
εξής: 
    
1. Σε κάθε κατάστηµα χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα από το νόµο και µέχρι το διπλάσιο του εµβαδού του 
καταστήµατος σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας αυτού. 

2. Η σκίαση των κοινόχρηστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία (Βασ. Γεωργίου) 
να γίνεται µε την τοποθέτηση τέντας χωρίς κάθετα στηρίγµατα ή οµπρέλας 
(ή και των δύο). 

3. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, σύµφωνα µε την µελέτη 
ανάπλασης της πλατείας, οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή και εσωτερικά της 
οποίας οι ιδιοκτήτες να τοποθετούν ζαρντινιέρες µε επένδυση ξύλου και 
ύψους µέχρι 1,00 µ στις οποίες θα φυτεύονται φυτά εποχής από τους ιδίους, 
έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της φροντίδας των. Η διάταξη των 
ζαρντινιερών θα είναι τέτοια που δε θα εµποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση 
του κοινού στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

4. Για την παρέµβαση στον κοινόχρηστο χώρο απαιτείται ειδική άδεια από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η άδεια  θα χορηγείται µετά από υποβολή 
σχετικής αίτησης που θα συνοδεύεται από φάκελο στον όποιο  θα 
αναφέρονται ο τρόπος σκίασης, ο φωτισµός,  ο τρόπος στρώσης του 
δαπέδου, η θέση των ζαρντινιερών, οι διάδροµοι κτλ  

5. Μέχρι την έναρξη των εργασιών των εργασιών ανάπλασης στην Κεντρική 
Πλατεία θα παραµείνει η ήδη διαµορφωµένη κατάσταση στα καταστήµατα 
που βρίσκονται βόρεια της πεζοδροµηµένης ήδη οδού Ιατροπούλου. 

6. Ο παραχωρούµενος χώρος στη δυτική πλευρά της πλατείας στο σιντριβάνι 
καθορίζεται σε απόσταση 7,60µ από την οικοδοµική γραµµή και σε όλο το 
µήκος αυτής, όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα. 

 
 

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 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Σεπτεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
                                                                      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


