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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   123/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Απριλίου 2009, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 

11:00  π.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 

14η/2009 συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-04-

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 από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Κουρκουτάς Γεώργιος και 4) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Μπάκας Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 

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

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

Προσδιορισμός τρόπου χρήσης, διαμόρφωσης και σκίασης παραχωρηθέντων 
χώρων επί του αιγιαλού. 

Στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος, έχουν κληθεί εκπρόσωποι του 
Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας και 
του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας.  
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Καλαμάτας κ. Πολίτη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός τρόπου χρήσης, διαμόρφωσης & σκίασης παραχωρηθέντων χώρων 
επί του Αιγιαλού 

 

«ΣΧΕΤ: Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 288Α ) 
Π.Δ 23/2000 (ΦΕΚ 18/7-2000 Α). 
Αρ.Πρωτ. 1022334/1588/Β0010/2-3-07/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 

 

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με συμμετοχή υπηρεσιακών 
παραγόντων (Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημοτικής Αστυνομίας, Λιμεναρχείου, 
Λιμενικού Ταμείου, Πολεοδομίας) αποφασίστηκε η όποια παρέμβαση στο χώρο του Αιγιαλού 
και στην Παραλία από τους επαγγελματίες που μισθώνουν τους χώρους να μην επιφέρει 
αλλοίωση, κατά το δυνατόν, στη φυσική μορφολογία και στα βιοτικά στοιχεία τους. 

Συγκεκριμένα, προτείνονται για έγκριση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή τα παρακάτω και τα 
οποία αφορούν τις περιοχές αιγιαλού-παραλίας που έχουν παραχωρηθεί προς απλή χρήση 
στο Δήμο Καλαμάτας και με τον ίδιο όρο παραχωρούνται στους επαγγελματίες δηλ. για 
απλή χρήση όπου στην έννοια της απλής χρήσης, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 
1058846/3894π.ε/Β0010/2-12-99 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ, περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων. 
Επεμβάσεις δηλ. που έχουν μη μόνιμο χαρακτήρα, δεν επιφέρουν αλλοίωση της 
μορφολογίας αυτού, ούτε μεταβολή της ακτογραμμής και δεν είναι σταθερά συνδεδεμένες 
με το έδαφος. 

1. Στέγαστρα 

Επιτρέπεται η σκίαση μόνο με κατασκευές τύπου ομπρέλας, οι διαστάσεις των οποίων δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 4,0Χ4,0 μ. Απαγορεύεται αυστηρώς κάθε άλλος τύπος 
στεγάστρου. 

2. Δάπεδα 

Να γίνεται η απλή τοποθέτηση πλακών επί της άμμου χωρίς χρήση συνδετικού υλικού 
(ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, τσιμέντο) ή η απόθεση ξύλινων πατωμάτων επί της άμμου. Για 
να είναι δυνατή η ισοπέδωση του δαπέδου των χώρων εστίασης, δύναται να γίνεται η 
χρήση ξύλινων μαδεριών για τη συγκράτηση της άμμου, των οποίων το συνολικό ύψος δε 
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θα υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατοστά. Απαγορεύεται το μπάζωμα και η ρίψη ξένων 
υλικών κατά την ισοπέδωση. 

3. Τραπεζοκαθίσματα- Ξαπλώστρες- Ομπρέλες 

Για τη διευκόλυνση των λουομένων και την ελεύθερη διέλευσή τους κατά μήκος του 
αιγιαλού καθώς και για την ακώλυτη προσέγγισή τους στη θάλασσα καθορίζονται: 

α.  Σε αιγιαλό - παραλία πλάτους πάνω από τριάντα (30) μέτρα, ελεύθερη ζώνη δέκα (10) 
μέτρα. 

β.  Σε αιγιαλό - παραλία πλάτους κάτω των τριάντα (30) μέτρων, ελεύθερη ζώνη έξι (6/) 
μέτρα. 

γ.  Όπου υπάρχουν γειτονικά καταστήματα να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά διάδρομος 
προσπέλασης των λουομένων προς την ακτή τουλάχιστον δύο (2) μέτρων χωρίς 
εμπόδια. 

δ.  Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να καθαρίζουν σε καθημερινή βάση και να 
συντηρούν το χώρο που τους έχει παραχωρηθεί. 

4. Γλάστρες  -  Λουλούδια 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών πήλινων γλαστρών στο φυσικό τους χρώμα, διαμέτρου 
35-40 πόντων και ίδιου ύψους για τη φύτευση αποκλειστικά βολβοειδών ή εποχιακών 
ανθόφυτων π.χ. Ντάλιες, βιγόνιες, γλαδιόλες, ζουμπούλια, φρέζες, πετούνια, γάλβια, 
κατιφέ, φούξια, βέρβενα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση δένδρων ή αναρριχητικών και άλλων 
παρόμοιων φυτών που δημιουργούν οπτικό διαχωρισμό και απομόνωση του ενός 
καταστήματος από το άλλο. Οι γλάστρες θα τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία και θα 
φαίνονται στο σχέδιο γενικής διάταξης του χώρου που οι καταστηματάρχες υποχρεούνται 
να υποβάλλουν. 

5. Γενικές Διατάξεις 

α. Η ηλεκτροδότηση δραστηριοτήτων Νότια της οδού Ναυαρίνου γίνεται με πρωτοβουλία 
και ευθύνη των επιχειρήσεων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση καλωδίων ή άλλων 
εξαρτημάτων στους δημοτικούς στύλους. 

β. ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση νερού για το πλύσιμο συσκευών κτλ διότι δεν υπάρχει 
δυνατότητα αποχέτευσης. 

γ. Όλα τα υλικά θα απομακρύνονται από τον αιγιαλό- παραλία με το πέρας της θερινής 
περιόδου(τέλος Οκτωβρίου) π.χ. Ομπρέλες, πατώματα, πλάκες, καλώδια, καρέκλες, 
τραπέζια, ξαπλώστρες κτλ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αποθήκευση (ντάνιασμα) των 
τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών υλικών κατά τη χειμερινή περίοδο στο χώρο του 
αιγιαλού- παραλίας. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

 
Έγινε μία σύσκεψη προχθές στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, 
είμαστε καμιά δεκαριά από διάφορες υπηρεσίες. Είναι κωμικό αυτό το οποίο 

συμβαίνει με το κράτος μας για  την παραλία. Είμαστε υπεύθυνοι, η Δημοτική Αστυνομία, η 
Υπηρεσία Καταστημάτων του Δήμου, το Λιμενικό Ταμείο, η Λιμενική Αστυνομία, το 
Υπουργείο Οικονομικών, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, δηλαδή καμιά δεκαριά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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φορείς. Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο αλλά δεν υπάρχει ούτε υπερκείμενη αρχή για να 
δώσει οδηγίες και εντολές.  

Επομένως η οποιαδήποτε παρανομία χάνεται σε αυτό το δαίδαλο των υπηρεσιών με τις 
αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες. Άλλος έχει το πάνω πεζοδρόμιο, άλλος το κάτω, 
άλλος την άσφαλτο, ελέγχει μερικώς η Ελληνική Αστυνομία και προς τα κάτω η Λιμενική  
Αστυνομία. 

Κάνομε μία προσπάθεια συντονισμού, γιατί η έλλειψη συντονισμού αυξάνει την 
παραβατικότητα και δημιουργεί την κατάσταση που βλέπετε στην παραλία. 

Είχε έρθει και πέρσι το θέμα αυτό, αλλά μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο από το οποίο 
ψηφίστηκε, χωρίς προηγουμένως να το εισηγηθεί η Δημαρχιακή Επιτροπή, όπως έπρεπε, ως 
απόφαση κανονιστικού περιεχομένου,  με αποτέλεσμα να ακυρωθεί από την Περιφέρεια. 

Έρχεται λοιπόν σήμερα, ατόφια η απόφαση που είχε ψηφισθεί πέρσι από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, να περάσει από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και εν συνεχεία να πάει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, να γίνει απόφαση και να εφαρμοσθεί. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Για ποιο κομμάτι μιλάμε;  
 

Μιλάμε για όλη την παραλία μέχρι τα όρια του Δήμου, μέχρι την Μ. 
Μαντίνεια. 

 
Προβλέπεται να υπάρχει μία απόσταση, ένα κενό …Δεν μπορούμε να τα 
κλείσουμε όλα. 

 
Το λέει ο νόμος. Και για τις προσβάσεις και για την απόσταση από τον αιγιαλό 
και χρειάζεται και η αστυνόμευση από τη Δημοτική Αστυνομία, από την 

Ελληνική Αστυνομία, από τη Λιμενική Αστυνομία, για να μην γίνονται αυτά τα οποία 
γίνονται στην παραλία. 

Ο πρώτος λόγος ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Εκεί να δείτε μπέρδεμα  και 
ο κάθε επαγγελματίας προσεγγίζει καθέναν από τους αλληλοεμπλεκόμενους. 

 
(Δεν ακούγεται) 
 

Δεν μιλώ για το Λιμενικό Ταμείο που είναι μέχρι τον ¨Βυθό¨. Μιλάω για όλη 
την παραθαλάσσια  ζώνη από την ¨Τσαμαδού¨ μέχρι την ¨Μ. Μαντίνεια¨. Και 

βέβαια εννοώ και την ¨Μαρίνα¨. Βέβαια δεν είναι αιγιαλός η ¨Σαλαμίνος¨, αλλά το κάτω 
μέρος με τον πεζόδρομο. 

Θα κάνομε μία προσπάθεια να είμαστε καλύτερα από πέρσι φέτος γιατί ο παράδεισος δεν 
έρχεται από την μια μέρα στην άλλη, με τέτοιο κράτος το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει 
βασικά ζητήματα.  

Έχομε καλέσει και τους εκπροσώπους των επαγγελματιών αλλά δεν είναι εδώ. 
Λοιπόν, ομόφωνα γίνεται θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης περί του 
προσδιορισμού του τρόπου χρήσης, διαμόρφωσης και σκίασης παραχωρηθέντων 
χώρων επί του αιγιαλού, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Καλαμάτας κ. Πολίτη Δημητρίου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής.  

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


