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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  136/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Μαρτίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος,   17) 
Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 20) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 135 απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση)  και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στα πεζοδρόµια της οδού Ναυαρίνου.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 

 
Σε συνέχεια της εξαγγελίας που έχει κάνει ο κ. ∆ήµαρχος από την αρχή του 2007, 
από την αρχή της ∆ηµοτικής αρχής για τη γενικότερη τάξη που πρέπει να µπει 

στους χώρους των πεζοδροµίων, έρχεται σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η δεύτερη εισήγηση 
για την οριοθέτηση των τραπεζοκαθισµάτων που αφορά την παραλιακή ζώνη και συγκεκριµένα 
την οδό Ναυαρίνου. Να υπενθυµίσω ότι έχουν περάσει οι πεζόδροµοι της κεντρικής πλατείας 
και της περιοχής της µαρίνας, τώρα είναι η σειρά της Ναυαρίνου και θα έρθουν και οι άλλες 
περιοχές όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί.  

∆ύο επισηµάνσεις. Ότι και συνάντηση µε τους επαγγελµατίες εκεί της περιοχής είχε γίνει από 
τον κ. ∆ήµαρχο και είχαν τεθεί όλοι οι προβληµατισµοί και βρέθηκε η σωστή κοινή 
συνισταµένη και αυτοί δέχτηκαν προς το καλό της πόλης αλλά και των ίδιων των 
επαγγελµατιών είναι ότι πρέπει να υπάρχει µια τάξη και ένας χώρος για τους πεζούς. ∆εν 
χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω σ΄ αυτό, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και όπως έχει φανεί 
και τις προηγούµενες φορές είσαστε υποστηριχτές στο ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι για τους 
πεζούς.  

Η εισήγηση είναι η ίδια που έχει περάσει από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, απλώς µια γενική έτσι 
εικόνα είναι ότι για το βόρειο πεζοδρόµιο είναι περίπου στα µισά. ∆ηλαδή σε πλάτος 4 µέτρων 
η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων είναι στο µισό πλάτος, τα άλλα δύο µέτρα είναι για τη 
διέλευση των πεζών και αναφέρεται µέσα στην εισήγηση για 2 – 3 οικοδοµικά τετράγωνα αν 
είναι µικρά ή µεγάλα τα πλάτη του πεζοδροµίου να υπάρχει η αντίστοιχη ρύθµιση. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου, ως εξής: 

 
Κε Σπίνο θέλω να θυµηθώ µία εισήγησή σας που να έχω ψηφίσει. ∆εν µπορώ να 
θυµηθώ καµία. Αστειεύοµαι. 

Θέλω διευκρινιστικά να µου πείτε, έχω βέβαια εδώ το χάρτη που βρήκα µέσα, αλλά έτσι ποιο 
συγκεκριµένα, τι εισηγείστε. ∆ηλαδή στο βόρειο πεζοδρόµιο από τον υπάρχοντα χώρο µισός 
να διατεθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, µισός για τους πεζούς; Μέχρι τώρα αυτή η 
πραγµατικότητα υπήρχε, ήταν διαφορετικό, τι; Υπάρχει κάτι που αλλάζει µε την προτεινόµενη 
εισήγηση; 

 
Υπάρχει µια πολύ µικρή, σε ελάχιστους πόντους µείωση των τραπεζοκαθισµάτων. 
Άλλο είναι το θέµα όµως. Όταν ξεκινήσαµε όλη αυτή την προσπάθεια περισσότερο 

την ξεκινήσαµε γιατί πρέπει να µπουν κάποιοι κανόνες ώστε και οι επαγγελµατίες αλλά και οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί αλλά και ίδιοι οι δηµότες ποια να γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι 
οριοθετήσεις. 

 
Είπατε ότι έγινε µια σχετική κουβέντα µε τους επαγγελµατίες ή τους πολίτες της 
περιοχής. 

 
Αυτό δεν είναι να πούµε αν µεγαλώσαµε ή αν µικρύναµε τους χώρους, σίγουρα είναι 
προς όφελος καταρχήν των πεζών αλλά η βασική φιλοσοφία, ο σκοπός όλων αυτών 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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των οριοθετήσεων είναι να µπουν κάποιοι κανόνες τόσο για τους επαγγελµατίες που ήδη 
δραστηριοποιούνται όσο για τους επαγγελµατίες που θα ανοίξουν καταστήµατα σε 
οποιαδήποτε περιοχή που βάζουµε αυτές τις οριοθετήσεις και συγχρόνως να πούµε ότι, τη 
στιγµή που έχουν συµφωνήσει κιόλας, για όποιον αυθαιρετεί στο συγκεκριµένο ποια, να 
εκτίθεται και στα µάτια των δηµοτών. Αυτό είναι το στοιχείο το βασικό και γι΄ αυτό το λόγο 
περνάµε αυτές τις κανονιστικές διατάξεις. 
 

 
Να δώσω δυο - τρείς επιπλέον πληροφορίες αγαπητοί συνάδελφοι για την 
τοποθέτησή σας. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι κανονιστικές αποφάσεις οι οποίες 

λαµβάνονται από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Με τη µαρίνα έχει 
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, λόγω της απεργίας δεν έχει ολοκληρωθεί και η διαγράµµιση 
η κίτρινη. Όµως χαίροµαι για το γεγονός ότι οι επαγγελµατίες στο σύνολό τους έχουν 
ανταποκριθεί στη µαρίνα και θα υπάρξει µια συµµόρφωση στην τακτοποίηση που έχει νοµίζω 
οµόφωνα αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Η πολιτική µας 
είναι η εξής. Πάµε πρώτα κάνουµε έργα υποδοµής, διατίθεται ένα ποσό από το 2 & το 5 % 
που καταβάλλουν οι επαγγελµατίες και στη συνέχεια πάµε στην περιοχή για να κάνουµε τις 
οριοθετήσεις. 

Όσον αφορά στη Ναυαρίνου. Τα έργα υποδοµής τα οποία θα γίνουν σε ανταπόδοση του 2% 
των επαγγελµατιών είναι η ολοκλήρωση του ηλεκτροφωτισµού, η παρέµβαση στα πεζοδρόµια 
– για φέτος µιλάµε – οι φυτεύσεις και η αισθητική αναβάθµιση της οδού Ακρίτα από την οδό 
Ναυαρίνου µέχρι την οδό Κρήτης. Κατέβηκα προχθές στη Ναυαρίνου και έγινε µία δηµόσια 
διαβούλευση µε τη συµµετοχή σχεδόν όλων των επαγγελµατιών. Κουβεντιάσαµε και 
συµφωνήσουµε για το πώς πρέπει να γίνει η τακτοποίηση της Ναυαρίνου. Μέχρι τώρα δεν 
υπάρχει θεσµική απόφαση για τη τακτοποίηση. ∆ηλαδή δεν υπάρχει κανονιστική απόφαση. Τα 
πεζοδρόµια µοιράζονται - µιλάω για το βόρειο πεζοδρόµιο – περίπου µισά για τους 
επαγγελµατίες και άλλα µισά για τους πεζούς που θα οριοθετούνται µε την κίτρινη γραµµή. Θα 
γίνει καθαρισµός του πεζοδροµίου και νοµίζω µισά – µισά είναι µέχρι Ρήγα Φεραίου από κει και 
πέρα είναι εξαιρετικά διευρυµένο το πεζοδρόµιο και σε δύο σηµεία οι πεζοί θα διέρχονται 
µεταξύ των τραπεζοκαθισµάτων. Σε δύο σηµεία.  

Αυτή είναι η πρόταση. ∆εν είναι το απόλυτο, δεν είναι το άριστο. Είναι όµως µια σηµαντική 
παρέµβαση για την τακτοποίηση της κίνησης των πεζών στην οδό Ναυαρίνου και στα δύο 
πεζοδρόµια. 

Αυτά έχω να σας πω, οι επαγγελµατίες συµφώνησαν, στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή το 
κουβεντιάσαµε, υπήρξαν νοµίζω κάποιες δεσµεύσεις και είναι θετική καταρχήν η γνωµοδότηση, 
δεσµεύσεις για τοποθέτηση εδώ. Μετά τη Ναυαρίνου θα συνεχισθεί η προσπάθεια 
τακτοποίησης σε όλο τον άξονα, σε όλο το ιστορικό κέντρο, στην Αριστοµένους και επί της 
πλατείας όπου θα γίνει φαντάζοµαι πολύ µεγάλη και εκτεταµένη συζήτηση. Αυτά θέλω να σας 
πως. 

 
 
Το έχουµε τονίσει και παλαιότερα, το τονίζουµε και τώρα, είµαστε σαφώς 
υπέρ του καθορισµού του χώρου ανάπτυξης των τραπεζοκαθισµάτων µε 

τρόπο ώστε να διευκολύνονται κυρίαρχα οι πεζοί και όχι µε τρόπο που επί της ουσίας να 
επικυρώνει την υπάρχουσα σήµερα κατάσταση. 

Πριν από ένα χρόνο νοµίζω είχαµε πάρει απόφαση, µπορεί να µην ήταν κανονιστική διάταξη, 
είχαµε ψηφίσει και εµείς, στη Ναυαρίνου, στο βόρειο πεζοδρόµιο, ενάµισι (1,5) µέτρο από την 
οικοδοµική γραµµή. Να δεχτώ τη σηµερινή απόφαση να µοιράσουµε το πεζοδρόµιο, καµία 
αντίρρηση.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Είναι αδιανόητο όµως για µένα να υπάρχει µία γραµµή µεταξύ δύο δρόµων να αλλάζει αυτό το 
πράγµα και να συνεχίζει ξανά στην παλιά γραµµή. Η γραµµή οφείλει για λόγους αισθητικούς, 
λειτουργικούς, τυπικούς να είναι ενιαία. Ενάµισι µέτρο από το πεζοδρόµιο, ένα εξήντα, ένα 
ενενήντα, στη µέση του πεζοδροµίου; Από την αρχή της Ναυαρίνου µέχρι το τέλος. ∆εν µπορεί 
να υπάρχει µεταξύ Ναυαρίνου, µεταξύ Ακρίτα και Ρήγα Φεραίου ενδιάµεση κατάσταση. Και δεν 
µπορεί να υπάρχει για τον απλούστατο λόγο και παρ΄ όλα αυτά που ειπώθηκαν στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή, ότι δεν µπορεί ούτε ο καταστηµατάρχης και να θέλει, ούτε και η 
αστυνοµία και να θέλει, να λύσει το θέµα αυτό. Σκεφτείτε ένα πεζοδρόµιο 3,80 που είναι στο 
κοµµάτι αυτό, αφαιρούµε το 1,50 µας µένει 2,30 και µοιράζουµε το 2,30 σε 1,15 και 1,15. Και 
θα υπάρξουν εκεί καθίσµατα; Και δεν θα κάνει ο πελάτης όπως είπε ο κ. Νταγιόπουλος το 
κάθισµά του λίγο πίσω; Και τότε ποιος θα περνάει από την ατραπό που θα δηµιουργείται; Και 
ούτε είναι επιχείρηµα αυτό που διάβασα ότι ειπώθηκε από τον αντιδήµαρχο ότι εκεί έχει 
δένδρα.  

Κάπου θα κάνανε λάθος. Ναι. Κάπου το διάβασα ή το άκουσα, χαίροµαι που δεν είναι 
δικαιολογία αυτή. 

∆ένδρα οφείλουν να υπάρχουν σε όλη τη Ναυαρίνου, σε όλο το βορινό πεζοδρόµιο διότι 
δένδρα υπήρχαν πάντα και αν κάποιοι τα έχουν ξηλώσει τώρα, κακώς. Μπορεί να αλλάξει τη 
µορφή τους αλλά θα πρέπει να υπάρχουν δένδρα. Κατά συνέπεια εµείς είµαστε υπέρ µίας 
ενιαίας γραµµής από την αρχή της Ναυαρίνου µέχρι το τέλος της σε συγκεκριµένη απόσταση 
από το πεζοδρόµιο. ∆εν ξέρω εάν έχουµε δικαιοδοσία απόλυτη στο νότιο πεζοδρόµιο. 

 
Όχι. Σε κάποια µέτρα. 

 
Είναι ποιο πέρα. ∆εν ξέρω εάν έχουµε για το συγκεκριµένο. Υποθέτω ότι 
είναι εισήγηση δικιά µας προς το Λιµενικό Ταµείο. Αλλά και εκεί. . .  

 
∆ικό µας είναι στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ. 

 
Εάν είναι δικό µας εντάξει. Α ωραία. Καλλίτερα, έµαθα και κάτι. 

Χαίροµαι λοιπόν αλλά πρέπει και εκεί. . . Χαίροµαι που συµβαίνει αυτό, 
πρέπει όµως και εκεί να υπάρξει το ίδιο µέτρο, απόσταση από την οικοδοµική γραµµή τόσο, 
στη µέση του πεζοδροµίου και τίποτε άλλο. Τα ενδιάµεσα είναι µεσοβέζικες λύσεις οι οποίες 
δεν οδηγούν σε διευκόλυνση των πεζών. Η πείρα αυτό έχει δείξει. Είναι αδύνατον οποιαδήποτε 
δηµοτική αστυνοµία να µπορέσει να επιβλέψει ή να επιβάλει οτιδήποτε. 

Και ο κ. Καραµπάτος σας έχει στείλει τώρα τελευταία απ΄ ότι είδα ή απ΄ ότι δηµοσίευσε και ο 
ίδιος, µια σειρά από φωτογραφίες ευρωπαϊκών πόλεων του πως είναι τα στέγαστρα ή 
προτάσεις για το πώς πρέπει να γίνουν τα στέγαστρα. Σε κανένα δεν είδα από τις προτάσεις 
που υπάρχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, να υπάρχει διάδροµος στη µέση.  

 
Αγαπητέ συνάδελφε εµείς κάνουµε το στοιχειώδες το οποίο δεν υπήρχε 
δεκαετίες. Έτσι; Τώρα γιατί δεν υπήρχε, αν θέλετε να το πούµε, να το πούµε 

διότι όταν πας να βάλεις τη τάξη «αυτό είναι µέτρο αντιδηµοτικό», σε µία πόλη που πολλοί 
επαγγελµατίες θεωρούν τους κοινόχρηστους χώρους περίπου ως αυλή τους και αγωνιζόµαστε 
να βάλουµε µία τάξη και σας έχουµε συµµάχους σ΄ αυτή την προσπάθεια και το αναγνωρίζω. 
Αλλά όταν πάµε να κάνουµε το στοιχειώδες, να κάνουµε το πρώτο βήµα, µη µας λέτε «γιατί 
δεν κάνετε το άριστο;» Σιγά – σιγά, για να φτάσουµε σε ένα σηµείο να γίνουµε ευρωπαϊκή 
πόλη. Απέχουµε. Σε κάποιους άλλους τοµείς ίσως είµαστε και καλλίτεροι από τους ευρωπαίους, 
εδώ απέχουµε στην τακτοποίηση. Κάνουµε λοιπόν το στοιχειώδες. 

Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής: Ξέρετε, το βόρειο πεζοδρόµιο της 
Ναυαρίνου έχει πολλές ιδιαιτερότητες. ∆ένδρα, ξεκινάει από ένα εύρος 2,5 µέτρων – 3 - 3,5 – 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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4 – 6 – 7. ∆εν µπορείς να επιβάλεις ένα ενιαίο µέτρο. Από τη Ρήγα Φεραίου και πέρα είναι όλο 
ελεύθερο το πεζοδρόµιο.  

Να σας πω για τα πέντε καταστήµατα µεταξύ Ακρίτας και Ρήγα Φεραίου. Υπάρχει πρόβληµα 
πράγµατι, είναι στέκια νεολαίας τα συγκεκριµένα καταστήµατα, χρειαζόµαστε και εκεί 
πεζόδροµο, εάν ισχύσει εκεί πέρα το ίδιο το οποίο προσδιορίσαµε προηγουµένως, στην ουσία 
ακυρώνουµε τη δυνατότητά τους να έχουν καταστήµατα έξω. Είναι πέντε επαγγελµατίες, 
συνεννοηθήκαµε µαζί τους, όχι ιδιαιτέρως, παρουσία 50 ανθρώπων στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ και 
καταλήξαµε στη συγκεκριµένη απόφαση η οποία θα τηρηθεί και µε το λόγο τους και µε τη 
συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας η οποία θα κινείται σε διάφορα ωράρια και όχι µόνο στο 
πρωινό. 

Να σας πω για τον κ. Καραµπάτο. Από τον κ. Καραµπάτο ζητήσαµε απόψεις. Σε κανένα θέµα 
δεν µας έχει δώσει συγκεκριµένες απόψεις. Με συγχωρείτε, οι απόψεις του είναι 
συνδικαλιστικές. Θέση συγκεκριµένη, εγώ τον καταλαβαίνω, εκπροσωπεί τον επαγγελµατικό 
κόσµο, και η συγκεκριµένη εκπροσώπηση φέρνει και τα βάρη τα συγκεκριµένα. Μη κοιτάτε 
εµείς που είµαστε τρελοί και προσπαθούµε να διορθώσουµε αδιόρθωτα πράγµατα από τότε 
που συγκροτήθηκε η πόλη. Και αυτές οι φωτογραφίες που ήρθαν δεν τις έστειλε µόνος του, 
ύστερα από τα ερεθίσµατα της ∆ηµοτικής αρχής προς τους διάφορους παράγοντες, µεταξύ 
των οποίων το σύλλογο αρχιτεκτόνων, το ΤΕΕ «ελάτε να κουβεντιάσουµε πως θα γίνεται ο 
τρόπος σκίασης» γιατί ας µη ξεχνάµε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει πάνω στην πλατεία έχει γίνει 
και µε ευθύνες ∆ηµοτικών αρχών. Υπάρχουν αποφάσεις για όλα αυτά για το πώς έγιναν και για 
το πώς εξελίχθηκαν. Πάντως ευχαριστώ όλους σας αγαπητοί συνάδελφοι, ότι σ΄ αυτή την 
προσπάθεια γενικότερης τακτοποίησης που έχει κόστος πράγµατι διότι συγκρούεσαι µε κάποια 
κατεστηµένα τα οποία συνοδεύονται µε κέρδη από την εκµετάλλευση του δηµοτικού χώρου. 
Είµαστε µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο µαζί, προς την ίδια κατεύθυνση κινούµαστε. 

 
Αξίζει να αναφέρω στο Σώµα ότι στη Λάρισα εκτός από τα πασαλάκια που βάζουν 
για να απαγορεύουν τα αµάξια να ανεβαίνουν στα πεζοδρόµια και τα ρείθρα, έχει 

αρχίσει εδώ και µία διετία και βάζουν και κάγκελα ποια, πραγµατικά κάγκελα, κατασκευές του 
∆ήµου Λαρισαίων στις κίτρινες γραµµές οριοθέτησης των τραπεζοκαθισµάτων. ∆ηλαδή τα 
µαγαζιά απέξω µε την ευθύνη του ∆ήµου έχουν τοποθετήσει κάγκελα ποια – καγκελόφραχτα 
µαγαζιά – για να µην βγαίνουν οι καρέκλες, αυτό που είπατε κε Κοσµόπουλε, έξω. Γιατί δεν 
πρόκειται ποτέ να τηρηθεί, το πιστεύω κι εγώ, αλλά περισσότερο και θέλω να µείνω σ΄ αυτό, 
εκτίθεται ποια και ο επαγγελµατίας απέναντι σ΄ αυτόν που περνάει έξω από το µαγαζί του. 

 
Είναι προφανές ότι εµείς πιστεύουµε ότι είναι αναγκαιότητα το του να ρυθµισθεί η 
κατάσταση της διέλευσης των πεζών µε παραχώρηση συγκεκριµένου χώρου, 

καθώς και της αξιοποίησης από πλευράς επαγγελµατιών του εναποµείναντος. Μπορεί η 
προτεινόµενη εισήγηση να µην είναι η άριστη, όµως θεωρούµε ότι είναι ένα θετικό καταρχάς 
βήµα και το οποίο το ψηφίζουµε.  

 
Εµείς επιµένουµε στη δική µας πρόταση, και η δική µας πρόταση είναι το 
µίκρεµα του πεζοδροµίου όπως γίνεται ενιαία σε όλο το µήκος. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη: 
-  τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
-  την υπ΄ αριθµ. 104/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου,  
- την ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης α) από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους της 

πλειοψηφίας, β) από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και γ) από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨,  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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- την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ 

κατά πλειοψηφία,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Εγκρίνει τις παρακάτω ρυθµίσεις, για τον καθορισµό χώρου ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων και κίνησης πεζών στα πεζοδρόµια της οδού Ναυαρίνου, και 
συγκεκριµένα στο βόρειο πεζοδρόµιο από την οδό Φαρών έως την εκκλησία της 
Ανάστασης, καθώς επίσης στο τµήµα του νότιου πεζοδροµίου στο Ο.Τ. από την οδό 
Ακρίτα ως την οδό Ρήγα Φεραίου, ως εξής:  
 

- Στο βορεινό πεζοδρόµιο, προκειµένου να γίνει ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, 
ζώνη πλάτους το ήµισυ του πλάτους του πεζοδροµίου, περίπου 1,90 µ. εκτός του 
πεζοδροµίου στο οικοδοµικό τετράγωνο από την οδό Ακρίτα έως την οδό Ρήγα 
Φεραίου, στο οποίο ορίζεται ελεύθερη ζώνη για τους πεζούς, στο µέσο του 
πεζοδροµίου, λωρίδα πλάτους 1,50 µ., στο δε υπόλοιπο µπορεί να γίνει ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων. 

Επίσης στο τελευταίο Ο.Τ. που βρίσκεται το ξενοδοχείο Φλοίσβος λόγω της 
ιδιοµορφίας του πεζοδροµίου ορίζεται ελεύθερος χώρος για τον πεζό 2,40 µ. από 
το ρείθρο, ο υπόλοιπος χώρος µπορεί να ενοικιαστεί από τους καταστηµατάρχες. 

Στη συνέχεια του βορεινού πεζοδροµίου από την εκκλησία της Ανάστασης και 
µέχρι το τέλος της να µην επιτρέπεται ενοικίαση χώρου διότι το πλάτος του 
πεζοδροµίου είναι στενό. 

 
- Στο τµήµα του νότιου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου, στο Ο.Τ. από την οδό 

Ακρίτα έως και την οδό Ρήγα Φεραίου, του οποίου το πλάτος είναι 5.00 µ. 
ορίζεται ελεύθερη ζώνη στο µέσον του πεζοδροµίου πλάτους 2,00 µ. µε χώρο 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων 1,20 από την Ο.Γ. και 1,8 από το ρείθρο. 

 
Τα παραπάνω µπορεί τοπικά να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, αν υπάρχει τεχνικό 
ή φυσικό εµπόδιο, κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης. 
 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 
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 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 Απριλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 


