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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   041/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 6η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 06-02-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 
5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
 
 
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 : 

Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 
λοιπών στοιχείων στους πεζόδρομους Ιατροπούλου, Μητροπέτροβα και 

Αντωνοπούλου. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2332/3-2-2009 
κοινή εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών και της Δημοτικής 
Αστυνομίας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπ/των και λοιπών στοιχείων 

στους πεζόδρομους Ιατροπούλου, Μητροπέτροβα και Αντωνοπούλου.  
 
Αφού ελήφθησαν υπόψιν:  
 

 Η υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση όπως έχει προκύψει από την ανάπλαση των 
παραπάνω πεζοδρόμων. 

 Τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί από τα υπάρχοντα σε λειτουργία 
καταστήματα.  

 Την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς χώρου γα την κίνηση και αναψυχή των δημοτών 
στους παραπάνω πεζόδρομους.  

 
Προτείνονται τα παρακάτω:  

1. Στους πεζόδρομους των οδών Μητροπέτροβα και Αντωνοπούλου, από το ύψος του 
Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι την πλατεία Βασ. Γεωργίου, με υφιστάμενο πλάτος 
9,50 μ., ο χώρος τοποθέτησης τραπ/των ορίζεται σε απόσταση 2,30 μ. από την Ο.Γ. 
(υφιστάμενα κτίρια) από κάθε πλευρά. Ο δε ελεύθερος χώρος προσπέλασης των 
πεζών είναι περίπου 1,70 μ. εκατέρωθεν των παρτεριών. Σημειώνεται ότι τα 
τμήματα των πεζόδρομων (ΕΖΗΘ) και (ΙΚΛΜ) προορίζονται και αυτά σαν χώρος 
τοποθέτησης τραπ/των όπως φαίνεται στα συν/να σχέδια.  

2. Στον πεζόδρομο Ιατροπούλου από Δαγρέ μέχρι την Ο.Γ. την Ο.Τ. 567 και 564, με 
υφιστάμενο πλάτος 9,20 μ. ο χώρος τοποθέτησης τραπ/των ορίζεται σε απόσταση 
2,30 μ. από την Ο.Γ. (υφιστάμενα κτίρια) από κάθε πλευρά. Ο δε ελεύθερος χώρος 
προσπέλασης των πεζών είναι περίπου 1,75 εκατέρωθεν των παρτεριών.  

 
Σημειώνεται επίσης ότι το τμήμα του πεζόδρομου (ΑΒΓΔ) προορίζεται και αυτό σαν χώρος 
τοποθέτησης τραπ/των όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια των παραπάνω πεζοδρόμων, 
με την προϋπόθεση να αφεθεί ο απαιτούμενος χώρος για τη λειτουργία του περιπτέρου.  
 

 Δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή στους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους. 
 Στις παραπάνω περιοχές ανάπτυξης τραπ/των θα χρησιμοποιηθούν σαν σκίαστρα 

τέντες που θα στηρίζονται στην πρόσοψη των καταστημάτων, χωρίς κάθετα 
στηρίγματα ή ομπρέλες. 

 Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει διαγράμμιση με κίτρινη 
γραμμή ώστε να οριοθετηθεί ο χώρος κίνησης των πεζών.  

 Σημείωση: τα παραπάνω φαίνονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα.  
 

Για το τμήμα Πολ. Σχεδιασμού και Εφαρμογών 
Αλεβίζος Ιωάννης 

Για τη Δημοτική Αστυνομία 
Πετρόπουλος Γεώργιος» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Αφού λάβαμε υπόψη την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την 
ανάπλαση, καθώς τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί από τα 

υπάρχοντα σε λειτουργία καταστήματα, προτείνουμε την αλλαγή της διάταξης των 
τραπεζοκαθισμάτων και να είναι από την οικοδομική γραμμή στα 2,30 μ. 

 
Πόσος χώρος μένει για να περνά ο κόσμος; 

 
Μένει 1,70 με 1,75 εκατέρωθεν, δηλαδή 3,50 μ. 
 

Σε όλους τους πεζόδρομους; 
 
 Ναι σε όλους. 

 
Ποια είναι τα δεδομένα που αλλάξανε και δεν τα ξέραμε και 
αλλάζουμε αυτή τη θέση; Εμείς είχαμε προτείνει σε όλους τους 

πεζόδρομους να γίνεται αυτό. Μήπως συνέβη κάτι που εμείς δεν ξέρουμε; 
 
Είναι αυτό που λέγατε εσείς ότι είναι το σωστό. 

 
Επειδή όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη και ξέρουμε τι γίνεται, είναι 
γεγονός ότι κάποια κυρία έβαλε τη Δημοτική Αρχή μπροστά και 

κατά συνέπεια ως μακρύ χέρι που λειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία, να αρθεί αυτή η 
απόφαση.  

 
Προσέξτε. 

 
Εμείς ξέρουμε τι γίνεται στην πόλη, ξέρουμε ποιοι είναι οι 
παράγοντες που υπαγόρευσαν, δυστυχώς, στη Δημοτική Αρχή αυτή 

τη θέση. Επειδή εμάς ήταν η θέση μας από την αρχή, ενώ πρέπει να καυτηριάσουμε τη 
θέση της Δημοτικής Αρχής που λειτουργεί με σκοπιμότητες πολιτικές και είναι απαράδεκτο 
για μας, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή και όχι κατόπιν 
πιέσεως και παραστάσεως μιας ιδιοκτήτριας ενός νεοανοιχθέντος καταστήματος, για να 
είμαστε σαφείς. Εμείς θα το ψηφίσουμε, αλλά καυτηριάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τη 
λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, που λειτουργεί πέρα από κάθε διαδικασία και από κάθε 
λογική. 

 
Εγώ, ξέρετε, είμαι περισσότερο λυπημένος παρά χαρούμενος. Θα 
έπρεπε να είμαι χαρούμενος γιατί μία άποψη την οποία είχα υποστηρίξει 

και την οποία τεκμηριωμένα είχα καταθέσει, δικαιώνεται ή τέλος πάντων βρίσκει τη 
Δημοτική Αρχή σύμφωνη.  
Είμαι στενοχωρημένος περισσότερο διότι σκέψεις, απόψεις τις οποίες καταθέτουμε και οι 
οποίες είναι τεκμηριωμένες δεν γίνονται αποδεκτές στην ώρα τους και πρέπει να ερχόμαστε 
εκ των υστέρων να τις τροποποιούμε. Αυτή είναι η στενοχώρια μου. Και είναι και σε 
δεύτερο επίπεδο και σε άλλο θέμα. Στη συζήτηση του προϋπολογισμού είχαμε καταθέσει 
συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Και εκεί δεν εισακουσθήκαμε. Και έπρεπε στη συνέχεια να 
υπερβούμε τους εαυτούς μας, να δείξουμε την μεγαλοψυχία μας. Και παρ’ όλα αυτά δεν 
ακούσαμε μια θετική κουβέντα. Δηλώσεις έγιναν για την καταβολή των χρημάτων στους 
εργαζόμενους, αλλά μια κουβέντα και ένα ευχαριστούμε στην αντιπολίτευση που με τον 
τρόπο της βοήθησε για την γρήγορη εκταμίευση των χρημάτων, δεν ακούσαμε. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση :  06/2009 Πέμπτη 12/02/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   041/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

Τα 2,30 μ. είναι μεγάλο διάστημα, γιατί θα καταστρατηγηθεί και θα περνά και πάρα έξω. 
Νομίζω τα 2 μ. είναι αρκετά, γιατί σε περίπτωση καταστρατήγησης να παραμένει αρκετός 
χώρος να περνά ο κόσμος. Γιατί το λέω αυτό; Ας τα βάλουμε κάτω. Με τα 2,30 μ. πόσες 
σειρές τραπεζάκια αποσκοπούμε να βάλουμε; Ξεκινάμε λοιπόν. 1ο τραπεζάκι, απόσταση από 
τον τοίχο 10 πόντους, 60 πόντους να κάθεται ο άνθρωπος 50 ή 60 πόντους το τραπεζάκι 
και 60 ακόμη η δεύτερη καρέκλα. Σύνολο 1,80 μ. Στα 2 μ. λοιπόν για να καθίσουν και πιο 
άνετα είναι αρκετό.  Με δύο τραπεζάκια τι θα συμβεί;  Θα ξεκινά το 1ο απευθείας από τον 
τοίχο, χωρίς να έχει καρέκλα από πίσω, θα βάζουν τις καρέκλες γύρω – γύρω και θα βάζουν 
και δεύτερη σειρά τραπεζάκια, χωρίς τελευταίο κάθισμα. Εκ των πραγμάτων το τελευταίο 
κάθισμα από την εξωτερική πλευρά θα μπαίνει και θα καταλαμβάνει 2,70 με 2,80 μ. Και τι 
θα πάμε να πούμε. Σήκω είσαι έξω από τη γραμμή, βάλτο πιο μέσα. 
Επειδή πιστεύω ότι πρακτικά η λογική λέει ότι τα 2 μ. είναι ένα ικανό νούμερο, σας 
προτείνω να γίνει στα 2 μ. 

 
Παρακαλώ τη Δημοτική Αστυνομία μαζί με την Τεχνική Υπηρεσία να πάτε να 
μετρήσετε μέχρι να πάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνετε 

συμπληρωματική εισήγηση. 
Να δεχθείτε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη, κάνει μια 
προσπάθεια για την τακτοποίηση των κοινόχρηστων χώρων. Γίνεται ένας αγώνας και η 
τακτοποίηση των   κοινόχρηστων χώρων δεν θα γίνει από την μια στιγμή στην άλλη. Θέλει 
χρόνο, θέλει πίεση, θέλει προσπάθεια. Δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες σε μια πόλη που ο 
καθένας έκανε περίπου ότι ήθελε. Δεν ξέρω καμία Δημοτική Αρχή η οποία να έχει 
αγωνισθεί, όπως αυτή, να τακτοποιηθούν ζητήματα αυτής της μορφής. Του ελέγχου των 
δημοσίων χώρων και μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε το όποιο κόστος. Διότι υπάρχουν 
κόστη από αυτή την ιστορία. 
Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής. Ότι υπάρχουν θεσμικά όργανα για να 
συνεδριάσουν, αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται, εάν στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν ή έχουν κάποια προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, να 
αναθεωρούνται. 
Είναι έτσι τα πράγματα γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα χρειαζόταν ούτε τα θεσμικά 
όργανα, ούτε η Βουλή των Ελλήνων καν, να αναθεωρούνται. Εμείς αυτό δεν το έχομε ούτε 
συνήθεια, δεν είναι συνήθης πρακτική, η αναθεώρηση των απόψεών μας. Όμως ποτέ να 
μην μας κατηγορείτε ότι δεν έχομε αυτιά ανοικτά. Να ακούμε πρώτα απ’ όλα την 
αντιπολίτευση, όπως έχομε χρέος, και δεν είναι η πρώτη φορά, λίγες φορές είναι αλήθεια, 
που σας έχομε πει ότι ¨σε αυτό έχετε δίκιο¨. Αυτό συμβαίνει και με τους επαγγελματίες, με 
τις παραγωγικές τάξεις. Για τις συγκεκριμένες αποφάσεις έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ με 
τον κόσμο. Υπήρχαν ζητήματα τα οποία έφθασαν στην Περιφέρεια, ακυρώθηκαν 
αποφάσεις, κρίθηκαν  από συλλογικά όργανα, έγινε μια κουβέντα και σε ενδοϋπηρεσιακό 
επίπεδο και με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ποτέ δεν 
προσπαθούμε να τους επιβάλουμε πολιτικές απόψεις σε υπηρεσιακά θέματα. Αξιολογήσαμε 
και αυτά τα οποία είχατε πει εσείς και μην ψάχνετε να βρείτε, δεν ξέρω τι, πίσω από κάποια 
τέτοια ζητήματα, διότι εάν υπήρχε οτιδήποτε τέτοιο θα το βλέπατε από την αρχή. 
Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτήν την υπερπροσπάθεια που γίνεται και για τον έλεγχο στην 
παραλιακή και στην κεντρική ζώνη, εμείς θεωρούμε από την αρχή ότι είμαστε όλοι στην ίδια 
πλευρά, είμαστε σύμμαχοι. Αλλά να υπάρξει συνειδητοποίηση ότι δεν γίνονται όλα από την 
μια στιγμή  στην άλλη. Εδώ είναι ο Δημοτικός Αστυνόμος, το τι τραβούν σε καθημερινή 
βάση 15 άνθρωποι προσπαθώντας, όχι με τις ποινές και το ποινολόγιο, αλλά με την πειθώ 
να επιβάλλουν μια κατάσταση ευταξίας. Θα ‘ρθει αυτό, σε 2 – 3 χρόνια, με τη διαρκή 
επιμονή θα ‘ρθει. 
Όσον αφορά το 2 ή το 2,30 κ. Κοσμόπουλε, να μείνει ένα ερωτηματικό, να πάρει τα 
σύνεργά του ο Αστυνόμος μαζί με τον αρμόδιο τεχνικό, να πάνε εκεί κάτω και να το δούνε, 
δεν έχομε εμείς καμία αντίρρηση να λειτουργήσει έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όταν ήρθαν αλλεπάλληλα έγγραφα από την Περιφέρεια, κάλεσα το Δημοτικό Αστυνόμο, 
γιατί είχαμε εμπλοκές εδώ, του λέω, για πήγαινε να δεις τι γίνεται, τι συμβαίνει, πως είναι η 
κατάσταση. Πήγε ο άνθρωπος 4-5 φορές με έναν αρμόδιο τεχνικό, και μου λέει μάλλον 
έτσι, γιατί δεν μπορούν ούτε τέντες να βάλουν, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και με θάρρος 
περισσό έρχομαι και σας λέω, να το ξαναδούμε αυτό το ζήτημα.   

 
Τι θα γίνει με τις τέντες …  
 

Τέντες πού; Στη μέση; Δεν αγόρασαν καμία τέντα. Ομπρέλες είναι, που είναι 
κινητά στοιχεία και πάνε πάρα πέρα.  

Το τι συμβαίνει, σε μια εποχή που είναι δύσκολη, με τους κοινόχρηστους χώρους δεν 
μπορείτε να φανταστείτε. Χθες ήρθε μια περίπτωση που θέλει σε έναν απίθανο τόπο να 
βάλει, ξέρω γω … ή ξέρετε τι γίνεται με την Ανδρέα Σκιά  και ξέρετε τι γίνεται και με την 
Αριστομένους, πέστε το κ. Κοσμόπουλε για να μην το πω εγώ. 

 
Στην Αριστομένους θα ήθελα να επιβεβαιώσουμε την απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής, ότι δεν θα μπουν τραπεζοκαθίσματα. Στο 

κομμάτι που γίνεται η ανάπλαση δεν θα μπουν τραπεζοκαθίσματα. Η δικιά μας άποψη, σαν 
παράταξη, υποθέτω απηχώ και το σύνολο της Δημαρχιακής Επιτροπής, είχαμε πάρει μια 
παλιά απόφαση, δεν ξέρω εάν συμπεριλαμβανόταν το κομμάτι που γίνεται ανάπλαση, θα 
ήθελα να το επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά. 

 
Δεν θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στην οδό Αριστομένους. Επιβεβαιώνεται 
η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Με την ευκαιρία, επειδή παρευρίσκεται εδώ ο Δημοτικός Αστυνόμος, 
ας του δώσετε μια εντολή να καθαρίσει τελικά η Αριστομένους από 

τα τριπλοπαρκαρίσματα επιτέλους. Είχατε πει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, δώστε 
επιτέλους εντολή να ξεκαθαρίσει η Αριστομένους. 

 
Προσπαθούν, προσπαθούν με την πειθώ. 
Λοιπόν γίνεται ομόφωνα εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από το 2 – 

2,30 το οποίο θα το δει και θα υπάρξει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
 
Η Δημαρχιακή 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, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης, για την οριοθέτηση 
κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών 
στοιχείων στους πεζόδρομους Ιατροπούλου, Μητροπέτροβα και Αντωνοπούλου, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2332/3-2-2009 κοινή εισήγηση του Τμήματος 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών και της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, με εξαίρεση την 
απόσταση της  ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από την Ο.Γ. (υφιστάμενα κτίρια) 
από κάθε πλευρά, η οποία θα καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την 
επανεξέταση της παραπάνω εισήγησης που προέβλεπε 2.30 μ. 
 

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

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


