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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  463/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 19-09-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ.  
463 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 463 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 
462 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης 
∆ηµήτριος,  24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 463 απόφαση) 25) Σπίνος 
Γεώργιος και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 464 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν 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) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10)   Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
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 
το οποίο προτάσσεται της σειράς του λόγω της παρουσίας ενδιαφερόµενων δηµοτών στην 
αίθουσα, µε τίτλο : 

Τρόπος σκίασης χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων . 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, αναφέρει τα εξής: 
 
Φέρνω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την πρόταση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που αφορά τη 
σκίαση των κοινόχρηστων χώρων. Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, συζητήθηκε διεξοδικά 
στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και µάλιστα εκεί εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την άποψή 
τους. Όπως αντιλαµβάνεστε επειδή είναι σοβαρό το πρόβληµα ως προς τον τρόπο σκίασης και 
µάλιστα εντοπίζεται σήµερα ιδιαίτερα στην κεντρική πλατεία της πόλης και δευτερεύοντος 
στους άλλους κοινόχρηστους χώρους και σε πλατείες και δρόµους αν αφήσουµε αυτό το 
πρόβληµα να διαιωνίζεται, τότε η κατάσταση προβλέπεται να γίνει ανεξέλεγκτη ως προς τον 
τρόπο µε τον οποίο γίνονται ή κατασκευάζονται τα διάφορα στέγαστρα.  

Φυσικά θα είναι εύλογο το ερώτηµα γιατί δεν περιµένουµε αφού το πρόβληµα εντοπίζεται 
στην κεντρική πλατεία, να φέρουµε µία συνολική πρόταση όπου θα αφορά την ανάπλαση της 
πλατείας και µέσα εκεί να βάλουµε και τον τρόπο σκίασης. Αυτό δεν το κάνουµε διότι 
πιεζόµαστε. Πιεζόµαστε πρώτα απ’  όλα από τη νοµοθεσία, δεύτερον από τους επαγγελµατίες 
οι οποίοι έρχονται και ζητάνε να κάνουν σκιάσεις όπως υπάρχουν στη κεντρική πλατεία και 
µάλιστα και άτοµα που ήδη αυτή τη στιγµή δραστηριοποιούνται στη κεντρική πλατεία και τους 
έχουµε πει «µην κάνετε σκιάσεις µε περίκλειστους χώρους». Και ένας χώρος µάλιστα 
επαγγελµατικός που πήγε να κάνει κάτι τέτοιο, επενέβη η ∆ηµοτική αρχή και το σταµάτησε. 
Επίσης έχουµε έγγραφο της Πολεοδοµίας που µας λέει να επισπεύσουµε τη λήψη κανονιστικής 
απόφασης για τον τρόπο σκίασης, διαφορετικά θα επέµβει η ίδια και θα προβεί να 
αποξηλωθούν όλες οι κατασκευές που δεν είναι σύµφωνες µε τον νόµο. 

Αυτά είναι που µας επιβάλουν να επισπεύσουµε, να καθορίσουµε µε γενικό τρόπο, τον τρόπο 
σκίασης. Από κει και πέρα τις λεπτοµέρειες εις ότι αφορά τον τρόπο σκίασης, η τεχνική 
υπηρεσία θα συντάξει λεπτοµερή µελέτη την οποία θα υποβάλει µε την ανάπλαση της πλατείας 
που θα καθορίζει το χρώµα, το µέγεθος, τον τρόπο µε τον οποίο θα τοποθετούνται οι 
οµπρέλες, επίσης το σχήµα και το µέγεθος για τις ζαρντινιέρες και τα διάφορα άλλα τεχνικά 
στοιχεία.  

Όπως θα διαπιστώσατε δεν ανέφερα καθόλου την τελευταία απόφαση που έχει πάρει το 
Συµβούλιο της Επικρατείας διότι στην παρέµβαση που έχει κάνει ο κ. Αλευράς στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή, είπε ότι οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν αποτελούν νοµικό 
θέσφατο και γι’  αυτό δεν θέλησα να το αναφέρω ως δικαιολογία. Πλην όµως µε µια συζήτηση 
που έκανα µε τη νοµική υπηρεσία του ∆ήµου, αν δεχτούµε άλλο τρόπο σκίασης απ΄ αυτόν 
που υπαγορεύει η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, τότε αυτό θα αποτελεί ισχυρό 
νοµικό έρεισµα για ακύρωση της δικής µας απόφασης που θα λέει κάτι διαφορετικό από αυτό 
που αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Εδώ θέλω να επισηµάνω ότι αυτή η διαδικασία για τον τρόπο της σκίασης δεν έρχεται έτσι 
γρήγορα και χωρίς µελέτη. Επειδή το πρόβληµα το είχαµε εντοπίσει σαν ∆ηµοτική αρχή από τις 
αρχές του έτους, ο κ. ∆ήµαρχος έκανε ένα έγγραφο προς τους φορείς που εµπλέκονται µε το 
θέµα αλλά και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και έθεσε το πρόβληµα. Πήραµε τις απόψεις 
όλων αυτών των φορέων. Αφού φτιάξαµε µία κατά κάποιον τρόπο εισήγηση, την φέραµε στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε ολόκληρο τον φάκελο παρότι δεν προεβλέπετο, να λάβει γνώση όλη 
η αντιπολίτευση ποια είναι η θέση µας. 
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Τελειώνοντας θα πω δυο λόγια για την εισήγησή µας. Είναι ότι η όποια απόφασή µας θα ισχύει 
µετά την οριστική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, δηλαδή δεν βάζουµε το µαχαίρι στους 
επαγγελµατίες. Και το δεύτερο σηµαντικό το οποίο θεωρώ είναι ότι ο κοινόχρηστος χώρος τον 
οποίο θα παραχωρούµε από δω και πέρα στους επαγγελµατίες, θα είναι µέχρι το διπλάσιο του 
εµβαδού του καταστήµατός του. 

∆εν θέλω τίποτε άλλο να πω, αυτά ήθελα να πω όσον αφορά την εισήγηση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής επάνω στον θέµα του τρόπου σκίασης των κοινοχρήστων χώρων. 

Ο τρόπος που προτείνεται είναι µέσα στην εισήγηση. Η σκίαση των κοινοχρήστων χώρων στη 
κεντρική πλατεία Βασ. Γεωργίου να γίνεται µε την τοποθέτηση τέντας χωρίς κάθετα 
στηρίγµατα ή οµπρέλας. Και αυτό θα ισχύει για όλους τους κοινόχρηστους χώρους σε όλη την 
Καλαµάτα. Όπως ξέρετε οι ήδη υπάρχουσες κατασκευές παρότι υπάρχει µια απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία καθόριζε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνονται αυτές οι 
κατασκευές, έχουν ξεφύγει τελείως και είναι όλες παράνοµες. Οπότε µε την ανάπλαση που θα 
γίνει της πλατείας, όλες αυτές οι κατασκευές πρέπει να ξηλωθούν. 

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις; Ο κ. Μπάκας. 

 
Γιατί κε Αντιδήµαρχε δεν το φέρατε στο σωστό χρόνο το θέµα; Όταν θα 
γίνει η ανάπλαση και ξηλωθεί όλη η πλατεία, να το φέρετε εκείνη τη στιγµή, 

θα είναι προετοιµασµένη και η κοινή γνώµη, θα εκτελείται ένα έργο. Γιατί ξεσηκώνετε τον 
κόσµο τώρα; Μπορείτε να µου πείτε γιατί; 

 
Κε Μπάκα θα σας διαβάσω το χαρτί της Πολεοδοµίας. «Το ∆ήµο Καλαµάτας 
παρακαλούµε να επισπεύσει τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τον τρόπο 

σκίασης κοινοχρήστων χώρων και της συνολικής σχεδιαζόµενης ανάπλασης και εξωραϊσµού 
της κεντρικής πλατείας της πόλης». Έχουµε δηλαδή έγγραφο που µας βάζει κατά κάποιο τρόπο 
το µαχαίρι στο λαιµό η Πολεοδοµία. 

 
Άλλη ερώτηση. Ο κ. Παπαµικρούλης. 

 
Εγώ θα πάω ανάποδα από το Γιάννη το Μπάκα κε Αντιδήµαρχε. 
Είπατε ότι αυτά θα ισχύσουν όταν θα αρχίσει η ανάπλαση, την οποία την 

ακούµε αλλά δεν την βλέπουµε. Κατά πόσον εξασφαλίζετε τους επαγγελµατίες ή την 
υπάρχουσα κατάσταση µε την απόφαση την οποιαδήποτε θα πάρουµε εµείς τώρα. 

 
Επειδή δεχόµαστε πιέσεις από επαγγελµατίες οι οποίοι δικαιολογηµένα λένε 
«γιατί εµάς δεν µας αφήνετε να κάνουµε την ίδια κατασκευή;» Την οποία εµείς 

δεν µπορούµε να εγκρίνουµε γιατί είναι παράνοµη. ∆εν µπορούµε λοιπόν να τους πούµε 
«φτιάξτε» και αύριο να έρθουµε να τους πούµε «βγάλτε» γιατί θα µας πούνε «τα έξοδα που 
κάναµε ποιος θα µας τα καλύψει;». Άρα λοιπόν εµείς πρέπει να πάρουµε µία απόφαση τώρα 
σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι ο τρόπος σκίασης θα είναι κατά αυτό τον τρόπο ώστε να µην 
έρχεται ο κάθε επαγγελµατίας που σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν σήµερα δικαιολογηµένα. . . 

 
Το κατάλαβα αυτό. Ίσως δεν ήµουν εγώ σαφής. Είπατε ότι θα ισχύσουν 
τα µέτρα για τις παράνοµες όπως λέτε κατασκευές που υπάρχουν τώρα, 

όταν θα γίνει η ανάπλαση της πλατείας. Αν η ανάπλαση της πλατείας γίνει σε 3 χρόνια, επί 3 
χρόνια οι υπάρχουσες κατασκευές θα υπάρχουν ή κάποιος άλλος φορέας θα δηµιουργήσει 
προβλήµατα; Γιατί αυτό που είπατε εσείς ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. . . ∆ηλαδή 
καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κατά πόσο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να προστατεύσει την 
υπάρχουσα κατάσταση. Γιατί θέσατε ένα τέτοιο θέµα στη τοποθέτησή σας. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Θα τη προστατεύσει. Όσο πίσω πάει, το υπάρχον καθεστώς δεν θα µεταβληθεί. 
Υπάρχει πίεση συνεχής από την ΕΠΑΕ και τη Πολεοδοµία. Θα τα κηρύξει 

αυθαίρετα. Περιµένουν την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιο για την έκδοση κανονιστικής 
απόφασης. ∆εν θα παρέµβουν. Τους βοηθάει αυτό στην Πολεοδοµία. ∆ιότι έχουµε και 
καταγγελίες και παρεµβάσεις από άλλους που θέλουν να φτιάξουν τα ίδια. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ναι. 
 
Ο κ. Ράλλης.  
 
Μέχρι να αρχίσει η ανάπλαση. 
 

Να ρωτήσω εγώ κάτι. Κε Κλείδωνα άκουσα προηγουµένως που είπατε σε ερώτηση 
που έκανε ο κ. Μπάκας, γιατί αυτό το οποίο κάνετε όσον αφορά καταστήµατα στην 

πλατεία έρχεστε να το κάνετε τώρα και του είπατε ότι σας έχει βάλει επί λέξει, το µαχαίρι στο 
κόκαλο η Πολεοδοµία. Μάλιστα διαβάσατε ένα έγγραφο της Πολεοδοµίας το οποίο λέει 
απευθυνόµενο ότι προς το ∆ήµο Καλαµάτας, «παρακαλείται ο ∆ήµος να επισπεύσει τη 
διαδικασία για τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τον τρόπο σκίασης κοινοχρήστων χώρων 
και της συνολικής σχεδιαζοµένης ανάπλασης και εξωραϊσµού της κεντρικής πλατείας 
Καλαµάτας». Αυτό είναι το έγγραφο που υποτίθεται σας έχει βάλει το µαχαίρι στο κόκαλο και 
σας έκανε να βιαστείτε. Αυτό το έγγραφο όµως όπως βλέπω από το φάκελο που έχετε 
καταθέσει και έχετε υπογραµµίσει που έχει ηµεροµηνία 27/8, έρχεται σε απάντηση δικού σας 
εγγράφου που είναι από 25/8, προς την Πολεοδοµία και της οποίας εσείς της λέτε ένα 
πρόβληµα που θεωρείτε ότι έχει δηµιουργηθεί και το οποίο µάλιστα, έγγραφο δικό σας, το 
οποίο βέβαια φέρνει την υπογραφή του ∆ηµάρχου λέει «Παρακαλούµε – προς την Πολεοδοµία 
- όπως προβείτε σε όλες τις νόµιµες ενέργειες προς την κατεύθυνση της διακοπής εκτέλεσης 
των σχετικών εργασιών και της επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα αυτών κατάσταση 
στην ανωτέρω κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας της πόλης της Καλαµάτας».  

Ακούστε µε. Έχετε κανονίσει να κάνετε µια ανάπλαση την πλατεία. Έχετε κανονίσει µέσα στα 
πλαίσια αυτής της ανάπλασης χρονικά φαντάζοµαι και λογικά τοποθετώντας τα τότε, να 
αλλάξετε αυτά τα οποία έχουν οι επαγγελµατίες κατασκευάσει και να κάνετε µία διαφορετική 
διαµόρφωση. Εσείς το ξεκινήσατε; Γιατί απ’  ότι φαίνεται ο ∆ήµος είναι αυτός ο οποίος 
απευθύνθηκε στην Πολεοδοµία. Αυτό το έγγραφο το οποίο θεωρείτε εσείς ότι σας έβαλε το 
µαχαίρι στο κόκαλο το προκαλέσατε ξεκάθαρα µε έγγραφο το οποίο ζητήσατε από την 
Πολεοδοµία.  

Και το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω σ’  αυτά που λέγατε είναι κάποιοι επαγγελµατίες οι 
οποίοι σας λένε «επειδή αυτοί στην πλατεία έχουν βάλει αυτά, θέλουµε κι εµείς να βάλουµε 
ίδια». Αυτό δεν είναι λογική. Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε, χρονικά νοµίζω ότι ο κ. Μπάκας 
το τοποθέτησε σωστά, µπορείτε να το κάνετε τότε που θα γίνει η ανάπλαση. Τώρα εάν είναι 
για να καλλιεργήσουµε το κλίµα και να τους δώσουµε τη δυνατότητα να προετοιµαστούν γιατί 
κάποια έξοδα έχουν κάνει κι αυτοί για να βάλουν τα πράγµατα εκεί που είναι και αυτή την 
άδεια για να τα βάλουν έτσι όπως είναι την είχαν πάρει από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή, 
θα πρέπει να το αιτιολογήσουµε λίγο καλλίτερα και να καταλήξετε ότι έχετε έναν χρονικό 
ορίζοντα τόσο. Μην λέµε τώρα προσχηµατικά ότι «η Πολεοδοµία µας λέει» ή «η απόφαση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας που ελήφθη επί του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης και έχει να κάνει µε 
τα κάθετα µόνο» όπως πολύ σωστά σας είπε ο κ. Αλευράς, δεν είναι κάτι το οποίο είναι 
θέσφατο ούτε σας δεσµεύει σε τίποτα. Εσείς αφού το είδατε συνολικά το ζήτηµα, θα πρέπει να 
καταλήξετε ότι «θα κάνουµε αυτή την ανάπλαση, παράλληλα θα φτιάξουµε έτσι τα 
καταστήµατα ή έτσι θα προτείνουµε και ο χρονικός ορίζοντας είναι αυτός». Όχι επειδή 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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διαµαρτύρονται οι µισοί, θα βάλουµε και τους άλλους µισούς πίσω. ∆εν έχει λογική αυτό, είναι 
αρνητική αν µου επιτρέπετε προσέγγιση. ∆ηλαδή δεν επιτρέπεται να έρχεται ο Θανάσης να σας 
λέει γιατί ο Αλευράς έχει 10 καρέκλες και έχει αυτή την κατασκευή, θα πρέπει σώνει και ντε να 
βάλω κι εγώ.  

Και κάτι άλλο. Το αν είναι µία κατασκευή παράνοµη, εάν έχει ξεφύγει, δεν σηµαίνει ότι εσείς 
κανονιστικά πρέπει να ρυθµίσετε ολικά το ζήτηµα. Έχετε τη δυνατότητα ατοµικά σ’  αυτόν που 
ξέφυγε, να κάνετε αυτήν την πράξη. Ή θα τον τιµωρήσετε, να του βάλετε πρόστιµο ή 
οτιδήποτε άλλο. ∆εν µπορείτε κανονιστικά επειδή λέτε ότι αισθητικά σας ενοχλεί αυτό που έχει 
φτιάξει ο τάδε, να πείτε ότι κανονιστικά θα τα αλλάξω όλα. Θα τιµωρήσετε αυτόν ο οποίος 
έκανε την παράβαση. 
Αυτά είχα να πω. 

 
Ο κ. ∆ικαιουλάκος. 

 
Μια ερώτηση ήθελα µόνο. Τον τρόπο σκίασης ποιος τον έκανε, υπάρχει 
κάποια αρχιτεκτονική επιτροπή; Ποιος τον έκανε; Επειδή δεν έχω 

παρακολουθήσει το θέµα. Υπάρχει κάποιος νόµος; 
 
Όχι, απλώς και η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας λέει και γενικότερα 
ότι ο τρόπος σκίασης είναι µόνο µε οµπρέλες. Απαγορεύονται δηλαδή τα κάθετα 

στηρίγµατα. Και τέντες χωρίς κάθετα στηρίγµατα. Το λέµε κι εµείς µέσα για τέντες. 
Τώρα να πω δυο κουβέντες γι’  αυτά που είπε ο κ. Ράλλης. Πράγµατι «εµείς την 
προκαλέσαµε», δεν την προκαλέσαµε την Πολεοδοµία, απλά. . . 

 
Να σας το διαβάσω. 

 
Το έχω µπροστά µου. Ξεκίνησε το συγκεκριµένο κατάστηµα, δεν θα ήθελα να 
πω ποιο είναι, να κάνει κι αυτό µια κατασκευή χωρίς να πάρει κάποια άδεια. 

Εµείς εάν δεν παρεµβαίναµε, αυτοµάτως θα δεχόµαστε ότι µπορεί ο καθένας να κάνει 
περίκλειστες κατασκευές µέσα στην πλατεία. Είχα προηγουµένως µία αίτηση από ένα άλλο 
κατάστηµα λίγο ποιο κάτω το οποίο ζητούσε να κάνει κι αυτό το χώρο του, του το είχαµε 
απαγορεύσει και είµαστε υποχρεωµένοι λοιπόν και σ’  αυτόν που πήγαινε να κάνει καινούργια 
κατασκευή, να πάρουµε το ίδιο µέτρο. Τίποτα παραπάνω. 

 
Με συγχωρείτε, συγνώµη δυο λεπτά. Μια κουβέντα και δεν πρόκειται να 
απασχολήσω περισσότερο. 

Νοµίζω ότι αυτά που είπα στο τέλος σας δίνουν απάντηση. Αν κάποιος ζητάει κάτι το οποίο 
είναι παράνοµο, δεν µπορεί να λέει ότι «θέλω να κάνω κι εγώ αυτό επειδή παρανοµεί ο δίπλα». 
Απλά στον δίπλα το απαγορεύετε. ∆εν µπορείτε κανονιστικά να πείτε ότι επειδή κάποιος είναι 
παράνοµος, κόβω αυτό και το αλλάζω. Εάν ήρθε ο Ράλλης και σας είπε «θέλω να βάλω κι εγώ 
τέντες ή οτιδήποτε άλλο επειδή έχει και ο κ. Καρατζέας», θα πείτε «παίρνω από τον Καρατζέα 
και δεν σου δίνω και εσένα». Αυτό λέει η λογική και αυτό λένε και οι διατάξεις του νόµου. 

 
Κε Ράλλη φέρνουµε αυτή την απόφαση εδώ διότι υπάρχει απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία καθόριζε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η 

σκίαση στην πλατεία. Έδινε δηλαδή κάποιο παραθυράκι να κάνουν κάποιο περίκλειστο, ενώ 
τώρα ακυρώνουµε την προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την παλιά που 
καθόριζε αυτό το πράγµα µε αποτέλεσµα να µην µπορεί κανένας να την ισχυρισθεί και να πει 
«κύριοι υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, άρα λοιπόν θέλω κι εγώ να εφαρµόσω 
αυτή την απόφαση.» 

 
Στα λόγια µου έρχεστε. 
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Ο κ. Αλευράς. Τοποθετήσεις. 
 

Κε Πρόεδρε είχα έναν προβληµατισµό ο οποίος είχε το εξής περιεχόµενο. Αυτό το 
θέµα που συζητάµε σήµερα είναι θέµα προτεραιότητας για την πόλη και το ∆ήµο ή 

στο διάστηµα που περνάµε, η πόλη παράδειγµα πρέπει να συγκροτήσει τις άµυνές της έναντι 
των καιρικών φαινοµένων, της βροχής, να είναι ανοιγµένα τα φρεάτια, να µην υπάρχουν 
πληµµυρίδες στους δρόµους κλπ. Ταυτόχρονα προβληµατιζόµουν πως ήρθε το θέµα αυτό, πως 
οίκοθεν, αυτεπάγγελτα η Πολεοδοµία αποφάσισε να στείλει το έγγραφο στο ∆ήµο Καλαµάτας 
και να του λέει, να του υποδεικνύει εµµέσως ή αµέσως ότι πρέπει να λάβει συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες «για να καθαιρέσεις ότι αυθαίρετο και παράνοµο εκτίνεται στην πλατεία», αυτή 
η υπηρεσία που δεν µπορεί να παρέµβει σε πλείστες όσες περιπτώσεις µπετόν και τσιµέντου 
είναι στην Καλαµάτα και αποτελούν τα κατασκευάσµατα αυτά κατοικίες, σπίτια ή άλλους 
χώρους δραστηριότητας. Αυτός ήταν ένας προβληµατισµός πιστεύω λογικός και βάσιµος όταν 
µάλιστα παρακολούθησα την καθ’  όλα αξιότιµη προϊσταµένη της συγκεκριµένης υπηρεσίας 
προσκληθείσα εδώ στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή την προηγούµενη, να εκθέτει τις απόψεις της. Ο 
συνάδελφος ο κ. Ράλλης έλυσε το ζήτηµα και είπε ότι µε έγγραφο ο ∆ήµος προσεκάλεσε την 
Πολεοδοµία να της πει τις απόψεις της και να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος στη συνέχεια.  

Πρέπει οι επαγγελµατικοί χώροι της πλατείας που συγκεκριµένα γι’  αυτό συζητάµε, να 
προσλάβουν τον χαρακτήρα νοµιµότητας; Ποιος µπορεί να πει όχι; Ασφαλώς και πρέπει την 
κατασκευή και τη λειτουργία να τη διακρίνει και να την καθορίζει συνολικά η νοµιµότητα. Η 
νοµιµότητα πως εκφράζεται εν προκειµένω; Είναι τα κατασκευάσµατα αυτά της πλατείας 
παράνοµα; Άκουσα παρακολουθώντας, συµµετέχοντας ατύπως στην προηγούµενη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή όπου ήταν συµπολίτες µας επαγγελµατίες να λέγουν ότι «εµείς ζητήσαµε από τις 
συντεταγµένες υπηρεσίες του ∆ήµου προτού κάνουµε την κατασκευή, τον χαρακτήρα της 
κατασκευής και µας υπεδείχθηκε έτσι η δράση».  

Ταυτόχρονα υπάρχει και επισύρεται µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο κ. 
Κλείδωνας είπε την άποψη της νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου, εγώ λέγω αγαπητοί συνάδελφοι 
ότι η µεµονωµένη, η µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι µία απόφαση η οποία 
συνιστά ένα νοµολογιακό δείγµα και ασφαλώς όχι νόµο. ∆εν είναι το περιεχόµενό της εκτός 
πλαισίου νοµιµότητας αλλά µπορεί η συγκεκριµένη απόφαση προσβαλλόµενη να αναιρεθεί, να 
ακυρωθεί εν όλο ή εν µέρει. Εποµένως παραθέτω να υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες θα έλεγα 
αβεβαιότητες και όχι δεδοµένα. Ταυτόχρονα ο συνάδελφος τον οποίο επιτίµησα προηγούµενα 
καλοπροαίρετα για την αφόρητη εµµονή του να διευκρινίζει τις ειδικές γνώσεις που έχει επί 
των συγκοινωνιακών θεµάτων, έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέµα. Αφού µάλλον στη σκέψη της 
∆ηµοτικής αρχής είναι ότι η προσαρµογή σ’  αυτόν τον χαρακτήρα της νέας εµφάνισης θα 
αρχίσει µετά, όχι την έναρξη αλλά την αποπεράτωση της ανάπλασης της πλατείας, γιατί το 
θέµα έρχεται τώρα; Και θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι χωρίς να παρεξηγηθεί η κουβέντα 
µου αυτή η οποία έχει αµιγώς πολιτικό περιεχόµενο, είναι µία κουβέντα κοινωνικής και µέσης 
λογικής, ότι έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις παρά τις θερµώδεις προσπάθειες του ∆ήµου στο 
συγκεκριµένο τοµέα να εξασφαλίσει τις πιστώσεις, έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις λόγω της 
πενίας που υπάρχει και οµολογείται όχι µόνον στην πατρίδα µας αλλά αλλού, αλλά εµείς µιλάµε 
για την Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει αυτό το συγκεκριµένο κονδύλι που αν δεν κάνω λάθος, ο κ. 
∆ήµαρχος αφού τον είχε διαβεβαιώσει ο κ. Υπουργός των Εσωτερικών, το είχε προσδιορίσει 
περί τα 2.000.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Εποµένως, ούτως εχόντων των πραγµάτων µε 
την οικονοµική στενότητα που υπάρχει, µε το γεγονός ότι προφανώς µετατίθεται το χρονικό 
σηµείο κείνο εκ του οποίου θα πρέπει όλοι να έχουµε µία συµφωνηµένη, λέγω όλοι οι 
επαγγελµατικοί χώροι, να έχουν µία συµφωνηµένη, νοµιµοποιηµένη οµοιόµορφη και αισθητικά 
αποδεκτή εµφάνιση, η άποψή µου είναι ότι παρέλκει η συζήτηση και η απόφαση επί του 
σηµερινού θέµατος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 



Συνεδρίαση :24/2008                                 Πέµπτη 25 / 09 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  463/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

Πριν τελειώσω κε Πρόεδρε θα πρέπει να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι από µία έρευνα αγοράς, 
σε εισαγωγικά η φράση που έκανα, συνοµιλώντας µε δηµάρχους πολύ συγκεκριµένων πόλεων 
στην πατρίδα µας όταν είχαµε βρεθεί πριν 15 ηµέρες στη Λάρισα για τη συνεδρίαση του 
διοικητικού συµβουλίου, µου είπε παράδειγµα ο ∆ήµαρχος της Πάτρας ο κ. Φούρας ότι όλοι οι 
σχετικοί χώροι στην Πάτρα δεν είναι κλεισµένοι κανένας. Ο κ. Κουράκης του Ηρακλείου µου 
είπε ότι είναι κλεισµένοι χώροι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει οµοιοµορφία στη χώρα, υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα της κατά περίστασης λειτουργίας και εµφάνισης. Κατά πάσα περίσταση 
αγαπητοί συνάδελφοι παρά την επισήµανσή µου ότι αυτό το θέµα δεν έπρεπε να έρθει 
σήµερα, χωρίς να επιζητώ ούτε να εκπροσωπήσω, ούτε να εκφράσω συµφέροντα 
επιχειρηµατιών, δεν είναι αυτός ο ρόλος µου, δεν λειτουργώ ως δικηγόρος κανενός, εδώ είµαι 
ως πολίτης, είµαι ως δηµοτικός σύµβουλος, έχω όµως την άποψη αυτή, ότι είναι ένα θέµα το 
οποίο πρέπει να το καθορίσει η νοµιµότητα, πρέπει να το καθορίσει η απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, δεν είναι όµως του παρόντος. Αν όµως αυτή µου η παραίνεση και η παρέµβαση 
δεν εισακουστεί, ασφαλώς αυτή η άποψη, αυτή η λογική που λέει ότι η κατάσταση παραµένει 
ως έχει σήµερα µε τους στεγασµένους χώρους έτσι όπως είναι µε την εµφανή µειονεξία, την 
επαγγελµατική εµφανή µειονεξία του παρισταµένου φίλου του Σάκη του Αλεφάντη ότι «εγώ 
γιατί να έχω µόνο την κατάσταση αυτή ενώ οι άλλοι οι συνάδελφοί µου είναι διαφορετικά», 
πραγµατικά είναι µεγάλο το θέµα, θεωρώ όµως ότι αν επιµείνουµε να συζητήσουµε το θέµα, 
θα πρέπει τη στάση µας να την καθορίσει αυτή η πραγµατικότητα ότι µέχρι την αποπεράτωση 
της ανάπλασης της πλατείας η κατάσταση θα πρέπει να µείνει ως έχει και δεν µπορεί να γίνει 
κανενός είδους άλλη παρέµβαση. Ευχαριστώ κε Πρόεδρε και συγνώµη γιατί πραγµατικά 
ήµουνα ποιο µακρύς απ’  ότι έπρεπε. 

 
Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε. 
 
Κε Πρόεδρε, µισό λεπτό επί προσωπικού.  
Σας άκουσα λοιπόν στην τηλεόραση να λέτε ότι η ∆ΕΥΑΚ δεν έχει κάνει τίποτα 

και πληµµύρισαν κλπ. Μισό λεπτό τώρα γιατί θίγονται κάποια άτοµα τα οποία εργάζονται µέσα 
στη λάσπη και τη νύχτα. 

 
∆εν είναι προσωπικό. ∆εν ανέφερε προσωπικά ο κ. Αλευράς. 
 
Η ∆ΕΥΑΚ ενηµερωτικά, έχει καθαρίσει όλα τα φρεάτια και όλους τους χειµάρρους 
από ανατολή, όλους, µέχρι το Ασπρόχωµα. 
 
Κε Γουρδέα δεν είναι προσωπικό! Κε Κοσµόπουλε. 

 
Στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εκφράσαµε πρώτα απ’  όλα την απορία µας που 
ένα θέµα καθαρά τεχνικό, ένα θέµα για το οποίο θα καλείται η υπηρεσία να 

δίνει την άδεια κατασκευών έρχεται µε εισήγηση εκτός του αντιστοίχου αντιδηµάρχου. 
Απάντηση πειστική δεν πήραµε, εξακολουθούµε πιστεύω, είναι πολύ δύσκολο να δοθεί µια 
πειστική απάντηση. Είναι πολύ αόριστο και τώρα αποφασίζουµε για τις τέντες αλλά µεθαύριο 
θα αποφασίσουµε πως, τι κτλ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να συζητάµε γι’  αυτά τα 
πράγµατα. Ή να είναι ολοκληρωµένη µιας τέτοιας µορφής εισήγηση τόσο µεγάλης 
παρέµβασης. 

Στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή επίσης µε τον εναργέστερο δυνατό τρόπο είπαµε τις σκέψεις µας 
όσον αφορά τι θα µας ενδιέφερε, τι θα µας άρεσε, τι είπαµε ότι δεν θα µας πείραζε, ακόµα και 
στέγαστρα εφόσον αυτά ακολουθούν συγκεκριµένη δοµή, δοµή που θα έδιναν και στην πόλη 
ειδικό χαρακτήρα κατά περιοχές. Και είπαµε επίσης και την άποψή µας τη νοµική ότι πως 
µπορεί αυτό να διαµορφωθεί και ότι το νοµικό πλαίσιο η άποψη της Πολεοδοµίας δεν επιτρέπει 
κάτι τέτοιο. Αλλά από αυτό το σηµείο µέχρι το σηµείο αορίστως, εντελώς αορίστως «θα 
βάλουµε οµπρέλες για τις οποίες θα αποφασίσουµε αργότερα τι µορφή θα έχουνε και τι 
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έκταση θα έχουνε και πως θα είναι και πως θα µπούνε τα δάπεδα και πως θα µπουν οι 
ζαρντινιέρες» υπάρχει µια πολύ µεγάλη, τεράστια απόσταση από το να ψηφίσουµε. 

Όπως λοιπόν είχαµε καταψηφίσει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, έτσι καταψηφίζουµε 
συγκεκριµένη πρόταση και τώρα, θεωρώντας ότι πρέπει να ενταχθεί ούτως ή άλλως στην 
ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και εκεί πιστεύω ότι θα µπορούσαµε να δούµε και κάτι 
διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό που θα µπορούσε να κατασκευάσει ο ∆ήµος και βέβαια από κει 
και ύστερα αν νοικιάζεται από τους επαγγελµατίες. Είναι απόψεις οι οποίες έχουν ήδη 
κατατεθεί µε τον εναργέστερο όπως είπα τρόπο στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Τσερώνης. 
 
Κε Πρόεδρε µία βασική αρχή της οικονοµίας λέει ότι «αγορά που δουλεύει δεν 
την πειράζεις». Και η αγορά δουλεύει όπως είναι. Όσους έχω ακούσει εκτός 

Καλαµάτας, επισκέπτες της πόλης να έχουν έρθει στην πλατεία, όλοι µένουν 
κατενθουσιασµένοι, βρίσκουν εκείνο που ζητάνε. Όλες τις εποχές του χρόνου, χειµώνα – 
καλοκαίρι µπορούν να καθίσουν σε έναν υπαίθριο χώρο περίκλειστο όταν κάνει κρύο και γενικά 
λένε τα καλλίτερα λόγια για τα καταστήµατα της πλατείας. Εδώ βέβαια υπάρχει το ζήτηµα 
όπως ετέθη µε το Συµβούλιο της Επικρατείας αλλά υπάρχουν και τα δεδοµένα ότι σε όλες µα 
όλες τις πόλεις της Ελλάδος υπάρχουν καταστήµατα µε περίκλειστους χώρους. ∆εν λέµε να 
φτάσουµε σε ακραίες περιπτώσεις της Κρήτης που είναι έτοιµοι να τα κτίσουν και µε τούβλα 
κιόλας αλλά εν πάση περιπτώσει και για την Πάτρα που ανέφερε ο κ. Αλευράς ότι του είπε ο κ. 
Φούρας δεν υπάρχουν περίκλειστα καταστήµατα, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν 
παραπάνω από τα 100. Για την Πάτρα. Για την Αθήνα το ξέρουµε όλοι µας.  

Πρέπει να διαφοροποιούµε τις περιπτώσεις. Ο νόµος είναι γενικός και αόριστος και µου κάνει 
εντύπωση που και κάποιοι φορείς επιστηµονικοί όπως το τεχνικό επιµελητήριο ή ο σύλλογος 
αρχιτεκτόνων, έχουνε κατά κάποιον τρόπο µία τοποθέτηση και πρόταση η οποία δεν λαµβάνει 
υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιπτώσεως. Και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες. Είναι 
στενή η πλατεία της Καλαµάτας ώστε να εµποδίζονται οι πεζοί από το αν υπάρχουν µερικά 
περίκλειστα καταστήµατα; Εδώ λέει ας πούµε για παράδειγµα το Τεχνικό Επιµελητήριο για 
παράδειγµα Πελοποννήσου, ότι η κατάσταση στην πλατεία είναι προκλητική για τον απλό 
δηµότη. Μα νοµίζω ότι είναι υπερβολή αυτό. Εγώ δεν συµµερίζοµαι καθόλου την άποψη αυτή. 
∆εν θεωρώ ότι είναι προκλητική η κατάσταση. Από καµία άποψη. Ούτε από την αισθητική 
άποψη ούτε από την άποψη της προσβασιµότητας, ούτε από την άποψη της δυνατότητας να 
κυκλοφορούν οι πεζοί και να κάνουν τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες θέλουν στην πλατεία. 
Εδώ µέχρι ποδήλατα ανεβαίνουν επάνω και κάνουν βόλτες. Πατινάζ κάνουνε. Ο χώρος είναι 
πλέριος. Έρχεται µετά ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και λέει «καταστρατηγείται η έννοια του 
κοινόχρηστου χώρου. Εγώ νοµίζω ότι και στα περίκλειστα τµήµατα των τραπεζοκαθισµάτων 
υφίσταται η έννοια του κοινόχρηστου χώρου. ∆εν µπαίνει όποιος θέλει ότι ώρα θέλει; Πας και 
κάθεσαι µισή ώρα, σου φέρνει και ένα ποτήρι νερό και σηκώνεσαι και φεύγεις µετά. ∆εν είναι 
κοινόχρηστος χώρος αυτός κα µάλιστα οργανωµένος µε υπηρεσίες, τις οποίες δεν τις 
πληρώνεις σε τελευταία ανάλυση; Άµα θέλεις παραγγέλνεις. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι γίνεται 
στην πραγµατικότητα.  

Νοµίζω λοιπόν ότι είναι υπερβολική οι χαρακτηρισµοί αυτοί των δύο φορέων που ανέφερα 
προηγουµένως και συµµερίζοµαι την άποψη του Επιµελητηρίου η οποία βέβαια είναι κάπως 
γενική και αόριστη. Λέει ότι δεχόµαστε όλους τους τρόπους σκίασης εφόσον είναι αισθητικά 
άρτιοι και απορρίπτουµε αυτούς που είναι κραυγαλέα κακόγουστοι. Εκεί πέρα µπαίνει ποια ένα 
ζήτηµα ποιος έχει τη δυνατότητα και ποιος είναι ο κριτής που θα χαρακτηρίσει τον τάδε 
περίκλειστο χώρο ότι είναι αισθητικά άρτιος και ότι ο τάδε είναι κακόγουστος. 

Προσωπικά θεωρώ ότι µια πλατεία σαν της Καλαµάτας µε τις διαστάσεις που διαθέτει, µε τους 
χώρους που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να υπάρχουν οι περίκλειστοι χώροι χωρίς να 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ενοχλούν κανέναν µε την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι φροντισµένοι και ότι πληρούν βασικά 
κριτήρια αισθητικής. ∆εν θα έλεγα το ίδιο για παράδειγµα για την πλατεία Κολωνακίου η οποία 
είναι ένας στενός χώρος και είναι κλεισµένος εντελώς και δεν µπορείς να περπατήσεις. Και 
όµως κοιτάξτε να δείτε, ότι αν εµείς καταργήσουµε τους περίκλειστους χώρους, εκεί δεν θα 
καταργηθούν ποτέ, όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος δεν θα καταργηθούνε. Και εµείς θα 
είµαστε σταυροφόροι της νοµιµότητας, που τηρούµε το γράµµα του νόµου πιστά και χάνουµε 
πελάτες, χάνουµε επισκέπτες και η πλατεία δεν θα προσφέρει αυτό που προσφέρει σήµερα. 
Θεωρώ υπερβολή το να θεωρούµε τους εαυτούς µας ότι είµαστε οι σταυροφόροι της 
νοµιµότητας, ότι κατέχουµε το µυστικό και τα κριτήρια της αισθητικής αρτιότητας τη στιγµή 
που αντίστοιχες κατασκευές υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Όχι µονάχα σε πόλεις 
που έχουν κλιµατολογικές προϋποθέσεις µε µας αλλά ακόµα και στις βόρειες χώρες και της 
κεντρικής Ευρώπης όπως είναι η ∆ανία, υπάρχουν περίκλειστες κατασκευές. Το έχω πει και 
άλλη φορά στην αίθουσα, όταν καθίσεις στο καταχείµωνο και µε µείον, µε θερµοκρασίες κάτω 
από το µηδέν σου φέρνουν και κουβέρτα για να σκεπάσεις τα πόδια σου και ο κόσµος πάει και 
γιοµίζει πρώτα εκείνα τα τραπεζοκαθίσµατα και µετά µπαίνει στα µέσα καταστήµατα. Υπάρχει 
και το άλλο που σας έχω πει και άλλη φορά, ότι και στη Γαλλία και στην Ισπανία στο ίδιο 
κατάστηµα η τιµολόγηση είναι διαφορετική. Για παράδειγµα ο καφές έξω στους περίκλειστους 
χώρους κάνει 2,5 ευρώ, κοντά στο κατάστηµα κάτω από την τέντα κάνει 2 ευρώ και µέσα στο 
κατάστηµα κάνει 1,5 ευρώ. Και ο κόσµος πάει και γιοµίζει τους χώρους και τα 
τραπεζοκαθίσµατα που είναι έξω και είναι ακριβότερα, γιατί θέλει το έξω. Το ίδιο γίνεται και 
εδώ πέρα. Πρώτα γιοµίζουν τα έξω και µετά τα µέσα, ακόµα και το χειµώνα. Αυτό, δηλαδή 
αυτή η έκφραση του κόσµου δεν πρέπει να γίνεται σεβαστή; Εγώ δεν περιµένω να γίνει 
σεβαστή από το Συµβούλιο της Επικρατείας και οι άνθρωποι φοράνε παλτό και τον Αύγουστο 
συνήθως αυτοί που είναι εκεί πέρα οι δικαστικοί. ∆εν περιµένω κάτι τέτοιο. Αλλά περιµένω να 
γίνει σεβαστή αυτή η έκφραση του κόσµου από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Προσωπικά 
θεωρώ ότι µια χαρά είναι η κατάσταση και πρέπει να παραµείνουν περίκλειστοι χώροι. 

 
Μια ερώτηση µπορώ να κάνω; 
 

Βεβαίως. Ορίστε, σύντοµα. 
 
Ενδεχοµένους προς νοµικούς ή µηχανικούς. Αν κάποιος στην ταράτσα 
του φτιάξει µια τέτοια κατασκευή είναι νόµιµη ή παράνοµη; Στην 

ταράτσα του, στο σπίτι του. 
 
Θα σας αποκαλύψω έναν προβληµατισµό µου. Έτσι. Με ευθύτητα το λέω. 
Πολλές φορές έχω διερωτηθεί αν πολλά θέµατα, σοβαρά θέµατα τα οποία 

στην εξέλιξή τους σηκώνουν µια µερίδα συµπολιτών µας, αυτά τα θέµατα αναλύονται 
βασανιστικά στα πλαίσια λειτουργίας της ∆ηµοτικής αρχής. Πολλές φορές έχω διερωτηθεί. 
Θυµάµαι επί Παναγή Κουµάντου θέµατα τέτοια, χαµός στο εσωτερικό της παράταξης. Θυµάµαι 
συνεδρίαζε η µειοψηφία εδώ στο γραφείο και ακούγαµε δίπλα τη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής 
οµάδας. Επί Κουτσούλη, επί Μαλαπάνη. Χαµός. Υπάρχει προβληµατισµός, υπάρχει 
αντιπαράθεση; Τα βασανίζετε τα θέµατα; Ή έτσι εύκολα έρχονται εδώ πέρα, περνάνε, έκανε 
κάποιος µία εισήγηση και τελείωσε. Αυτό είναι δικό σας. . . Η απάντηση. . . ∆εν χρειάζεται να 
απαντηθεί το ερώτηµα. Απλά το λέω για προβληµατισµό. Και γιατί το λέω. Επιτέλους βρε 
παιδιά, µην κάνετε άστοχες κινήσεις και ξεσηκώνετε τον κόσµο. Γιατί κάποια στιγµή, στο τέλος 
της 4ετίας όλα πληρώνονται και τα καλά πληρώνονται και τα δυτικά. Και σας το λέει ένας 
άνθρωπος που έχει γευτεί και τη χαρά της νίκης και έχει γευτεί σε εισαγωγικά και το πικρό 
ποτήρι της ήττας. Και οι ήττες έρχονται πολλές φορές από λανθασµένους χειρισµούς στη 
διαχείριση των θεµάτων.  

Και πιστεύω λοιπόν στο δια ταύτα, ήταν η γέφυρα για να µπω στην ουσία ότι επί του 
συγκεκριµένου θέµατος, έχετε κάνει έναν λανθασµένο χειρισµό. Σε λάθος χρόνο έχετε φέρει 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ένα θέµα που δεν υπήρχε λόγος να το φέρετε τώρα. Θα µπορούσατε να το έχετε µεθοδεύσει 
να το φέρετε την κατάλληλη χρονική στιγµή εάν τόσο πολύ σας πιέζει ο νόµος. Αλλά µην 
λαµβάνετε κάποια πράγµατα και τόσο σοβαρά. Θα σας πω µια περίπτωση. Πήγαµε µε την κόρη 
µου θυµάµαι τον Μάιο µια βόλτα από το Πασαλιµάνι µέχρι το Μικρολίµανο. Ξέρετε τι γίνεται 
εκεί; Ας πάει το Συµβούλιο της Επικρατείας εκεί πέρα. Κάτω από το δρόµο. ∆εν λέω 
υπερβολές. Και µας πληρώνει τώρα γιατί φτιάξαµε κάποιες καλαίσθητες κατασκευές οι 
επαγγελµατίες; ∆εν το λέω αυτό για να χαϊδέψω αυτιά. Και δεν µε ενδιαφέρουν και οι ψήφοι 
σε τελική ανάλυση γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναβάλω. Έτσι; Σας το λέω µε ευθύτητα. Μόνο ένα 
πράγµα θα θυµίσω. Ότι ειδικά τους επαγγελµατίες του κέντρου, της πλατείας, τους έχουµε 
καταταλαιπωρήσει. Να θυµηθούµε µια περίπτωση ενός επαγγελµατία, από λάθος συνεννοήσεις 
µέσα στο ∆ήµο, 3 – 4 φορές ο άνθρωπος τα ξήλωσε και τα ξανάφτιαξε. Μία του λέµε 
γκρεµίστε εκείνο, φτιάξτε εκείνο. ∆εν µας αρέσει εκείνο φτιάξτε κάτι άλλο. Ε, και τους λέµε 
τώρα βάλτε τέντες και οµπρέλες. Έχουµε κάποιο σχέδιο που να δένει η πρότασή µας µε την 
µελέτη της πλατείας, µε τη µελέτη της ανάπλασης όταν αυτή γίνει; Θα βάλουν λοιπόν να τα 
ξηλώσουν, θα βάλουν τέντες και οµπρέλες. Θα γίνει το έργο της ανάπλασης, κάτι δεν θα δένει,   
θα πρέπει να τα ξαναξηλώσουνε. Αναβάλετέ το το θέµα και όταν θα έρθει η ώρα τα ξαναλέµε. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι µιλάµε για ένα δύσκολο θέµα, ένα εξαιρετικά 
δύσκολο θέµα. Και θα µπορούσαµε και εµείς να πούµε µακριά από µας αυτό το 

πικρό ποτήριο. Να είσαστε βέβαιοι ότι αν το αναβάλουµε το θέµα και το παρατήσουµε, αυτοί 
που θα την πληρώσουν πρώτοι µε δική µας ευθύνη, θα είναι οι επαγγελµατίες. Γι’  αυτό πρέπει 
να πάρουµε µία απόφαση και το λέω από την αρχή για να δώσουµε µία παράταση σε µία 
υφισταµένη κατάσταση η οποία, αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι και πολύ συµβατή µε τις 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 2001 όπου επιπλέον µέσα σε 7 – 8 χρόνια έχουν 
έρθει τα πάνω – κάτω και στο νοµικό πλαίσιο. Και να τονίσω επίσης από την αρχή ότι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή είναι όργανα διοίκησης που δεν λαµβάνουν 
τελεσίδικες ενέργειες. Υπάρχουν υπερκείµενα όργανα και σε διοικητικό επίπεδο η Περιφέρεια, η 
επιτροπή του άρθρου 152 και σε επίπεδο διοικητικών δικαστηρίων, να έχουµε κάποιο χρόνο 
για να καταλήξουµε κάπου αλλά πρέπει να πάρουµε τώρα απόφαση. Αν δεν πάρουµε τώρα θα 
έχουµε κίνηση σχετικών διαδικασιών από την Πολεοδοµία και την ΕΠΑΕ περί αυθαιρέτων 
χαρακτηρισµοί κλπ και ξέρετε όλα αυτά σε τι οδηγούν και τι συνεπάγονται. Εποµένως το να 
κλείνει τα µάτια η ∆ηµοτική αρχή σε µία κατάσταση η οποία έχει δηµιουργηθεί. Το να έρχεται 
το κατάστηµα Α και Β και να σου ζητεί κι αυτό να κάνει περίκλειστους χώρους, το να έρχεται 
όλη η οδός Σιδ. Σταθµού και να ζητεί κι αυτή να κάνει περίκλειστους χώρους, το να έρχεται το 
κατάστηµα αυτό το συγκεκριµένο που πήγε να ξεκινήσει να κάνει περίκλειστη κατασκευή και 
υπήρξε η παρέµβαση και της Πολεοδοµίας, ακριβώς το GOOD’S και δεν αφήσαµε να εξελιχθεί η 
κατάσταση µε το έγγραφο αυτό στην Πολεοδοµία, εν πάση περιπτώσει αυτά πρέπει να λήξουν 
και πρέπει να έχουµε µια ενιαία πολιτική στην πόλη και µια ενιαία συµπεριφορά.  

Σήµερα πρέπει να αποφασίσουµε το διοικητικό και το νοµικό ζήτηµα το οποίο υπάρχει και 
ασφαλώς στον κατάλληλο χρόνο όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η µελέτη όσον αφορά την 
αρχιτεκτονική της πλατείας, θα δούµε και τα τεχνικά ζητήµατα, τι φτιάχνουµε ακριβώς, τι 
χαρακτήρα πρέπει να έχει αυτό, πως όλα αυτά υποστηρίζονται. 

Αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να πάρουµε απόφαση τώρα και αυτό επιβάλει όχι µόνο η 
νοµοθεσία, αλλά επιβάλουν και πρακτικοί λόγοι. Πρέπει να ξεκινήσουµε τη διαδικασία 
ανακατασκευής της πλατείας. Υπάρχει σαφής υπόσχεση από τον Υπουργό των Εσωτερικών 2 
φορές και 2.000.000 ευρώ. Σε µένα η κυβέρνηση όποτε υποσχέθηκε κάτι το τήρησε και η 
τελευταία υπόσχεση για 450.000 ευρώ υπεγράφη χθες, όσον αφορά την ανακατασκευή των 
σχολικών µονάδων. Είναι προσωπικό το θέµα για τον κ. Παυλόπουλο, έχει ζήσει στον 
συγκεκριµένο χώρο, όσον αφορά την ανακατασκευή της πλατείας. Να δώσουµε λοιπόν ένα 
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περιθώριο ενδεχοµένων προσφυγών αλλά να έχουν λήξει όλα αυτά µέχρι την έναρξη της 
ανακατασκευής. Αυτός που λέει ότι φέρτε το θέµα όταν είστε έτοιµοι για την ανακατασκευή, 
ξέρετε τι εννοεί; Να µην ξεκινήσει ποτέ. Φαντάζεστε να µπει η µπουλντόζα στην πλατεία και 
να είναι όλες οι υπερκατασκευές επί της πλατείας, να µην έχει λυθεί το συγκεκριµένο θέµα;  

Εγώ αναγνωρίζω αγαπητοί συνάδελφοι την ταλαιπωρία των επαγγελµατιών. Ότι αυτά τα οποία 
έκαναν σε ένα βαθµό, πάρτε τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να δείτε και δέστε το τι 
έχει γίνει εκεί, ακουµπούν σε διοικητικές αποφάσεις. Όµως αυτές οι διοικητικές αποφάσεις 
πλέον, δεν έχει αλλάξει το νοµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο εξεδόθησαν. Και εν πάση 
περιπτώσει εάν δεν κινούµαστε στα πλαίσια της νοµιµότητας, εγώ είµαι βέβαιος γι’  αυτό, εδώ 
είµαστε, δίνουµε τον αναγκαίο χρόνο προστατεύοντας τους επαγγελµατίες ώστε να µην έρθει 
αύριο το πρωί η Πολεοδοµία και η ΕΠΑΕ. Εγώ από την αρχή της θητείας µου έχω µόνιµες 
πιέσεις από την Πολεοδοµία και την ΕΠΑΕ για το συγκεκριµένο θέµα, διότι οι επαγγελµατίες οι 
οποίοι δεν έχουν το συγκεκριµένο προνόµιο δεν πιέζουν προς την κατεύθυνση του ∆ήµου, 
πιέζουν και προς άλλες πλευρές.  

Λοιπόν, ας αποφασίσουµε, θα πάµε µε τη νοµιµότητα ή θα κάνουµε ότι θέλουµε σ’  αυτόν τον 
τόπο; Και εν πάση περιπτώσει πηγαίνοντας µε τη νοµιµότητα δεν σηµαίνει ότι από τη δική µας 
την πλευρά όποια ανοχή µπορεί να υπάρξει δεν θα υπάρξει προς έναν επαγγελµατικό κόσµο 
που έχει και προβλήµατα. Και εν πάση περιπτώσει η πλατεία είναι από τις περιοχές που είναι 
εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι στο ∆ήµο. ∆εν ξυπνήσαµε ξαφνικά και είπαµε τώρα να 
δηµιουργήσουµε προβλήµατα. Πάµε σε µία κατάσταση ανακατασκευής, θα ζητήσω αναβολή 
και αυτό είναι ένα όπλο πολύ σηµαντικό στην ΕΠΑΕ και στην Πολεοδοµία να παλέψει κάποιες 
καταστάσεις και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ και θα συνεργαστούµε µε τους επαγγελµατίες για 
το καλλίτερο. Και δουλειά µας είναι να έχουµε ένα τέτοια καλεντάρι εκδηλώσεων επάνω στην 
πλατεία ώστε αυτή να συνεχίσει να είναι πάντοτε το κέντρο της πόλης. Αλλά ποιος θα είναι ο 
κανόνας µας; Ο κανόνας µας θα είναι η νοµοθεσία. Με αυτή θα βαδίσουµε. Και αν κάνουµε 
λάθος, εδώ είναι τα υπερκείµενα διοικητικά, νοµικά, δικαστικά όργανα να πάρουνε τις σχετικές 
αποφάσεις. Αλλά να έχουµε το χρόνο να ολοκληρωθούν οι σχετικές αποφάσεις και όχι να πάµε 
για ανάπλαση και να µας λέει ο κ. Χ εν δικαίω «κοίταξε νόµιµα το έκανα εγώ αυτό, 
προσφεύγω, ασφαλιστικά µέτρα» και το ένα και το άλλο.  

Οκτώ (8) µήνες κρατεί η διαβούλευση για το ζήτηµα που σήµερα είναι οικονοµικό, είναι 
διοικητικό, θα είναι και τεχνικό σε λίγο. Οκτώ (8) µήνες. Εκφράστηκαν όλοι οι φορείς της 
πόλης εγγράφως, υπάρχουν τα γράµµατά τους στο σχετικό φάκελο. Σας παρακαλώ πολύ να 
ψηφισθεί η συγκεκριµένη απόφαση, η συγκεκριµένη κανονιστική απόφαση και αν υπάρχει 
διαφωνία επ’  αυτής υπάρχουν οι αρχές και τα αρµόδια όργανα για να κριθεί η νοµιµότητά της 
και η σκοπιµότητά της. 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) καθώς επίσης και την υπ΄ 
αριθµ. 374/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τους παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας συµβούλους και των τριών 
πτερύγων της µειοψηφίας, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Εγκρίνει τον τρόπο σκίασης χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, ως εξής:  

1. Σε κάθε κατάστηµα χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα από το νόµο και µέχρι το διπλάσιο του εµβαδού του 
καταστήµατος σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας αυτού. 
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2. Η σκίαση των κοινόχρηστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία (Βασ. Γεωργίου) θα 
γίνεται µε την τοποθέτηση τέντας χωρίς κάθετα στηρίγµατα ή οµπρέλας (ή και 
των δύο). 

3. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, σύµφωνα µε την µελέτη ανάπλασης 
της πλατείας, οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή και εσωτερικά της οποίας οι 
ιδιοκτήτες θα τοποθετούν ζαρντινιέρες µε επένδυση ξύλου και ύψους µέχρι 
1,00 µ. στις οποίες θα φυτεύονται φυτά εποχής από τους ιδίους, έχοντας 
ταυτόχρονα την ευθύνη της φροντίδας των. Η διάταξη των ζαρντινιερών θα 
είναι τέτοια που δε θα εµποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στον 
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

4. Για την παρέµβαση στον κοινόχρηστο χώρο απαιτείται ειδική άδεια από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η άδεια  θα χορηγείται µετά από υποβολή 
σχετικής αίτησης που θα συνοδεύεται από φάκελο στον όποιο  θα αναφέρονται 
ο τρόπος σκίασης, ο φωτισµός,  ο τρόπος στρώσης του δαπέδου, η θέση των 
ζαρντινιερών, οι διάδροµοι κτλ.  

5. Μέχρι την έναρξη των εργασιών ανάπλασης στην Κεντρική Πλατεία θα 
παραµείνει η ήδη διαµορφωµένη κατάσταση στα καταστήµατα που βρίσκονται 
βόρεια της πεζοδροµηµένης ήδη οδού Ιατροπούλου. 

6. Ο παραχωρούµενος χώρος στη δυτική πλευρά της πλατείας στο σιντριβάνι 
καθορίζεται σε απόσταση 7,60µ από την οικοδοµική γραµµή και σε όλο το 
µήκος αυτής, όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα. 

 
 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 
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 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 30 Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
                                                                      
                                                                


