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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   335/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 38η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-10-2009 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως 
προς το μέρος που αφορά στην οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της Βαλαωρίτου. 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  αριθμ. 
πρωτ. 24185/15-10-2009 έγγραφο του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, να 
συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέματος, οι 
παρακάτω φορείς: 

- Επιμελητήριο Μεσσηνίας  
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 
- Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 15-10-2009 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: Συμπλήρωση της υπ’αρ.329/2008 απόφασης του Δ.Σ. Καλαμάτας, ως προς το 
μέρος που αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπ/των στον 
πεζόδρομο Βαλαωρίτου.    
 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
 
- Την υπ’αρ. 329/2008 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας με την οποία οριοθετήθηκε μεταξύ 

των άλλων ο   κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον 
πεζόδρομο Βαλαωρίτου. 

- Tα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί από τα υπάρχοντα σε λειτουργία καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στον πεζόδρομο Βαλαωρίτου. 

- Τις διαμαρτυρίες που διατυπώθηκαν από ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων καθώς 
και κατοίκων από τον πεζόδρομο Βαλαωρίτου, ότι τα παραπάνω καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσουν τραπ/τα πέραν του χώρου που έχει 
καθοριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας. 

- Την αναγκαιότητα σαφούς οριοθέτησης του χώρου που έχει καθοριστεί με την 
ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. 

 
Εισηγούμεθα 

 
Τη συμπλήρωση της πρώτης παραγράφου (Α1)  του πρώτου μέρους της υπ’αρ. 
329/2008 απόφασης του Δ.Σ. Καλαμάτας ως εξής; 
Στο τμήμα του πεζόδρομου Βαλαωρίτου  από  Α. Σκιά μέχρι πλατεία Αγ. Ταξιαρχών  να 
γίνει σαφής οριοθέτηση του χώρου που έχει οριστεί για την ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με :  

α) ζαρντινιέρες , γλάστρες κ.λ.π.  από υλικά που συνάδουν το χώρο , και ενδεικτικά 
αναφέρουμε: πυλός, ξύλο ή επένδυση ξύλου, μαντέμι κ.λ.π. 

ή  

β) μεταλλικά κιγκλιδώματα ( χρώματος κυπαρισσί ) σύμφωνα με το συνημμένο 
σκαρίφημα. 
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Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα  με την 
κείμενη νομοθεσία. 

                                                                        
                                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                                                                      ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
                                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ» 

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

 
Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διάθεση δημοτικού 
χώρου στις καφετέριες που υπάρχουν εκεί, όμως έχει διαπιστωθεί από 

ελέγχους πρόσφατα της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται υπέρβαση των συγκεκριμένων 
χώρων, υπάρχει και μία ένταση στην Βαλαωρίτου μεταξύ κατοίκων, εμπόρων και ιδιοκτητών 
κέντρων ψυχαγωγίας. Οι έμποροι θέλουν τις καφετέριες γιατί συνδέονται με την πελατεία 
τους, όμως θέλουν να υπάρχει και ελεύθερη δίοδος προς τα καταστήματά τους. 
Έγιναν δύο συζητήσεις και με τους τρεις, με τους ενοίκους δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, 
είναι θέμα της αστυνομίας εάν υπάρχει υπέρβαση της έντασης της μουσικής, και τους τα 
εξηγήσαμε. Οι έμποροι θέλουν τον ελεύθερο χώρο, αυτή είναι η απόφαση του Εμπορικού 
Συλλόγου. 
Καταλήξαμε και αυτή είναι η πρόταση, να οριοθετηθεί ο χώρος που έχει διατεθεί στις 
καφετέριες με δικά τους έξοδα και αν δεν γίνει με έξοδα του Δήμου. Μπορούν να βάλουν ή 
ζαρντινιέρες περιορισμένου πλάτους  ή  κιγκλιδώματα. Ο μηχανικός που είναι υπεύθυνος για 
να τους υποδείξει τι να κάνουν είναι ο κ. Βούρτσος, ο οποίος έχει επιληφθεί σε πολλά 
ζητήματα εδώ στο κέντρο. Υπήρξε μια συνεννόηση μαζί τους για να γίνει αυτό το πράγμα 
με στόχο πάντα να έχομε ελεύθερη πρόσβαση προς τα εμπορικά καταστήματα που 
βρίσκονται στο συγκεκριμένο δρόμο. 
Έρχεται το θέμα να επικυρωθεί, να αποφασισθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην 
συμβεί κάτι εκεί πέρα και υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Είναι εδώ και εκπρόσωποι φορέων, έχει υπάρξει συνεννόηση και με τους τρεις, και  με τους 
εμπόρους και με τους ιδιοκτήτες. Δεν υπήρξε με τους ενοίκους των πολυκατοικιών παρότι 
τους εξήγησα ότι εάν φύγουν οι καφετέριες από το συγκεκριμένο χώρο θα συμπαρασύρουν 
είναι βέβαιο και τα καταστήματα γιατί θα πάψει να είναι εμπορικός δρόμος. Από κει και πέρα 
ένας τέτοιος δρόμος στο κέντρο την καλύτερη τύχη που μπορεί να έχει είναι η ίδια με τους 
παραλλήλους  σε αυτόν δρόμους. Απλά σιγύρισμα και μάζεμα θέλει ο συγκεκριμένος 
δρόμος. Υποσχέθηκαν οι ιδιοκτήτες των καφενείων ότι θα το κάνουν. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  Κιγκλιδώματα ή ζαρντινιέρες; 

 
 Ότι θέλουν να βάλουν. Επειδή θα είναι μηχανικός εκεί και ο Δημήτρης ο 
Βούρτσος έχει ευαισθησίες αισθητικής θα τους κατευθύνει για το καλύτερο. 

Ας πάνε οι ειδικοί εκεί, να μην πάμε εμείς. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  Να μην βάλει ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς.  

 
Δεν πειράζει. Η κάθε καφετέρια έχει τη δική της αισθητική. Ας βάλει ή 
γλάστρες ή καγκελάκια. Γιατί το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι 

συμβατό με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. τα βασικά είναι ξύλο, μπρούτζος, 
γλαστρούλες από πυλό, τέτοια πράγματα, να μην έχει πλαστικό.  
Θέλετε να παρέμβετε κύριοι; 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ: Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  Γλάστρες ή καγκελάκια; 
 
ΜΠΟΥΓΑΣ: Για μένα, καγκελάκια γιατί θα είναι πιο σταθερό, ενώ η γλάστρα μετακινείται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βιδωθεί η γλάστρα. 
 
ΜΠΟΥΓΑΣ: Εάν είναι έτσι εντάξει, γιατί μπορεί να την μεταφέρον το βράδυ.    

 
Εγώ λέω να συνεννοηθούν με τις υπηρεσίες.  
Λοιπόν να παραπέμψομε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
ΛΕΥΚΟ, που σημαίνει ότι θα εξηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η θέση 
μας. 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ.κ.  Ηλιόπουλου Παν. και Κοσμόπουλου οι 
οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 
απόφασής του ως προς την πρώτη παράγραφο Α1 του αποφασιστικού της 
μέρους που αφορά στην οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της Βαλαωρίτου, ως εξής:  
 
Στο τμήμα του πεζόδρομου Βαλαωρίτου  από  Α. Σκιά μέχρι πλατεία Αγ. 
Ταξιαρχών  να γίνει σαφής οριοθέτηση του χώρου που έχει οριστεί για την 
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με :  
α) ζαρντινιέρες, γλάστρες κ.λ.π.  από υλικά που συνάδουν το χώρο και ενδεικτικά 

αναφέρουμε: πυλός, ξύλο ή επένδυση ξύλου, μαντέμι κ.λ.π. 
ή  
β) μεταλλικά κιγκλιδώματα (χρώματος κυπαρισσί) σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα. 
 
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα  με 
την κείμενη νομοθεσία. 
 
 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Νοεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


