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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   243/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 30η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-09-2010 

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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 3) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης Αργύριος και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

 

 

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’ αριθμ. 292/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας όσον αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία 23ης Μαρτίου. 

Η με αριθμ. πρωτ. 21106/24-9-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας η 
οποία ήταν στο φάκελο για ενημέρωση των μελών έχει ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ αρ. 292/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας όσον αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου γα ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία 23ης  Μαρτίου»  

 
Με την υπ’ αρ. 292/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας καθορίστηκαν 

οι χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και κίνησης πεζών στην περιοχή του 
Ιστορικού Κέντρου.  

Με την σημερινή εισήγηση προτείνεται επέκταση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου 
χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλ. 23ης Μαρτίου. 

Αφού διενεργήσαμε αυτοψία στο χώρο, προτείνεται συμπλήρωση της πρώτης παραγράφου 
του Α’ μέρους στο αποφασιστικό της υπ’ αρ. 292/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας, ως εξής: «Στην Πλατεία 23ης Μαρτίου (βορειοδυτικό τμήμα) εισηγούμεθα την 
οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου που θα καταλαμβάνεται από τους επαγγελματίες, όπως 
φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.  

Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται με την προϋπόθεση ότι η χρήση του κοινόχρηστου 
χώρου θα γίνεται μόνο κατά τη χρονική διάρκεια από τις 22:00 μέχρι τις 03:00.  

Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο θα αποτελεί λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσας 
άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου»  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ¨ 

 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους, οι παρακάτω φορείς, στους οποίους απεστάλη η παραπάνω εισήγηση επί του 
θέματος μαζί με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα:  

1) του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, 
2) της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 
3) του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας και 
4) του Οργανισμού Ιστορικού Κέντρου  

 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ιστορικού Κέντρου, κ. Κων/νος Καστόρας, με έγγραφό του 
ενημερώνει  ότι ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να παραστεί στη συζήτηση 
του θέματος και ότι ωστόσο συμφωνεί με τις προτάσεις  επί του θέματος.    
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Εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

  
Νομίζω προτείνει για τρία τραπεζοκαθίσματα.   

   
…….(δεν ακούγεται) έδωσε σε όλους άδεια και βρίζατε το Μαλαπάνη 
τότε που σας αξιοποίησε τα ακίνητα. Έχει να γράψει ιστορία πολλά 

πράγματα.  
 
Είναι τρία τραπεζοκαθίσματα. Θα πιάνει από τις 10:00 το βράδυ μέχρι τις 3 το 
πρωί.  

 
Ούτως ή άλλως τραπεζοκαθίσματα έχει και σε μεγαλύτερη έκταση. Το  
θέμα είναι άλλο. Εμείς όπως ξέρετε είμαστε υπέρ της τήρησης των 

όρων και της ύπαρξης πολύ αυστηρών όρων υπό την προϋπόθεση οι όροι να τηρούνται.  
Θα ψηφίσουμε κατά για ποιο λόγο, γιατί δεν τηρείται κανένας όρος. Και τι νόημα έχει να 
παίρνουμε κανονιστικές αποφάσεις και να διακωμωδείται και το Δημοτικό Συμβούλιο; Πέστε 
μου κανονιστική απόφαση η οποία τηρείται έστω και στοιχειωδώς, να σας πω μπράβο.   
Λοιπόν ΚΑΤΑ και ελεύθερα ο καθένας να βάζει όπου θέλει. Είναι η καλλίτερη λύση  διότι δεν 
μπορώ να ανεχθώ εγώ να είμαι ο κακός, και είμαι ο κακός και το ξέρετε, και συνειδητά 
καλλιεργείται από κάποιους αυτό, και να πηγαίνουν κάποιοι να χτυπάνε κάποιους στις 
πλάτες: ¨Παρά από το γεγονός ότι φωνάζει ο Κοσμόπουλος εμείς σας επιτρέπουμε και έχετε 
τα τραπεζοκαθίσματα σε όλη την πλατεία των παπλωματάδικων, σε όλο το χώρο από εδώ 
από εκεί¨. Ε αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μιλάμε τώρα, αναφερόμαστε για τρία τραπεζοκαθίσματα  …. 

 
Δεν πρόκειται Δήμαρχε να είναι τρία, το ξέρετε, ήδη πιάνει όλη την 
πλευρά, δεν είναι τρία, και καλά κάνουν οι άνθρωποι και το πιάνουνε. 

Αφού καταστρατηγούνται όλες οι κανονιστικές διατάξεις, αυτό θα μας πικράνει, αυτό θα μας 
στεναχωρήσει δηλαδή;  

 
Δήμαρχε, εγώ θα ψηφίσω ΝΑΙ αλλά με την προϋπόθεση ότι κάποια 
στιγμή θα κάνω μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Όπως και εσείς 

προχτές λέγατε ¨κατά αγνώστων¨ για τη Μαραθόλακα, θα κάνω και εγώ κατά παντός 
υπευθύνου. Και ας το λάβουν υπόψη τους οι υπάλληλοι να ξέρουν να πηγαίνουν να τους 
γράφουνε. Αργύρη είναι γεγονός ότι πουλάμε τούτη τη στιγμή, πουλάμε την αξιοπρέπειά 
μας. Για ένα ψηφάκι κάνουμε πολλά ρουσφέτια. Κοίταξε μετά τις 14 Νοέμβρη τι θα γίνει. 
Κοίταξε, είναι καταγεγραμμένα, τούτη τη στιγμή λειτουργεί η επιτροπή κατ΄ επιλογή φέρνει 
και αφαιρούμε άδειες εδώ. Υπάρχουνε  άδειες που έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί, που έπρεπε 
να έχουν κλείσει καταστήματα και κάνετε το κορόιδο.   Όταν θα γίνει μηνυτήρια αναφορά 
θα σας εξηγήσω λοιπόν Αργύρη.  Να ξεκαθαρίζουμε, μην πείτε ότι ποινικοποιώ εγώ τις ζωές, 
σας κάνω προειδοποίηση.   Απευθύνομαι προς ημάς όλους της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ:  ¨Προς ημάς¨ όχι προς τον Αργύρη, γιατί κάνεις λάθος.  

 
Όχι, όχι Αργύρη, να ξεκαθαρίζουμε. Εντάξει, υπάρχουν παραβάσεις που 
έχουν επιβληθεί πρόστιμα και από την Πολεοδομία και εμείς προχτές 

αφαιρέσαμε άδειες εδώ. Εντάξει; Τώρα δεν ξέρω ποιος θα πάει και θα πληρώνει, μπορείς να 
εκλεγείς δημοτικός σύμβουλος και να μην είσαι. Αυτές οι παραβάσεις καθήκοντος 
προβλέπουν πολλά.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Λοιπόν παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με μειοψηφία του κ. 
Κοσμόπουλου.  

 
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, μειοψηφούντος του κ. Κοσμόπουλου  ο οποίος  τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 
292/2008 προηγούμενης απόφασής του περί καθορισμού χώρου ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου, 
και συγκεκριμένα τη συμπλήρωση της πρώτης παραγράφου του Α΄ μέρους του 
αποφασιστικού μέρους αυτής με την οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου για την 
ανάπτυξη τριών τραπεζοκαθισμάτων στο βορειοδυτικό τμήμα της Πλατείας 23ης 
Μαρτίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21106/              
22-9-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και όπως ο χώρος αυτός 
προσδιορίζεται στο συνημμένο στην παραπάνω εισήγηση σχέδιο.  
 
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. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 2  Νοεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
                                                                                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  


