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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  544/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 32η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 07-11-2008 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 546 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση), 
8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος,  20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος 
Γεώργιος,  22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 543 απόφαση και 
αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση)  και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 543 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κουρκουτάς Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4)  Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
Στη 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) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος  9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς 
επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – 
Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 2)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
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.  
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ρύθµιση θεµάτων κοινοχρήστων χώρων . 
 
Η παρούσα απόφαση αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 424/2008 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη ρύθµιση θεµάτων κοινοχρήστων χώρων. 
Στο φάκελο του θέµατος µεταξύ των άλλων βρίσκεται και η υπ’  αριθµ. πρωτ. 26447/13-11-
2008 κοινή εισήγηση των ∆/νσων Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, η οποία έχει 
ως εξής: 
 
«Θέµα: Ρύθµιση θεµάτων κοινοχρήστων χώρων. 
 
Στη συζήτηση που έγινε στις 05/11/2008, στη συνεδρίαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας, για ρύθµιση θεµάτων Κοινοχρήστων Χώρων, ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τα µέλη 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, για τον τύπο των πλαστικών στοιχείων αστικού εξοπλισµού, που 
απαγορεύεται να τοποθετούνται σε συγκεκριµένες περιοχές του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της δεύτερης 
παραγράφου του εισηγητικού µέρους, της από 30/10/2008 εισήγησής µας ως εξής: ¨Την 
απαγόρευση τοποθέτησης συνήθων πλαστικών τραπεζοκαθισµάτων, γλαστρών και λοιπόν 
στοιχείων αστικού εξοπλισµού, ευτελούς αισθητικής αξίας που υποβαθµίζουν το χώρο, στις 
παρακάτω περιοχές της πόλης της Καλαµάτας: Ιστορικό Κέντρο, Κεντρική πλατεία, πλατεία 
Παπαφλέσσα, Μαρίνα καθώς και στις οδούς Αριστοµένους, Σιδηροδροµικού Σταθµού και 
Ναυαρίνου¨. 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΣΧΕ∆. & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος, 
λέει τα εξής: 

 
Σε συνέχεια της προσπάθειας που γίνεται από τη ∆ηµοτική αρχή και στην 
αναβάθµιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων αλλά και γενικότερα της 

ευταξίας στους συγκεκριµένους χώρους και µετέπειτα από τις προηγούµενες αποφάσεις που 
έχουµε φέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάνω σ’ αυτό το βασικό θέµα και τα θετικά ως την ώρα 
αποτελέσµατα που βλέπουµε κατά τη χρήση αυτών των αποφάσεων αλλά και την αποδοχή 
από τους συνδηµότες µας, σήµερα έρχεται ένα άλλο τµήµα αυτού µε τρεις κατευθύνσεις, µε 
τρεις παραγράφους που έρχεται η εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έχει περάσει 
από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Το πρώτο κοµµάτι κε Πρόεδρε µιλάει για την ελεύθερη διέλευση των πεζών όταν θα έχουµε 
µικρά κράσπεδα, µικρά πεζοδρόµια θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει χώρος 1,00 µέτρου για 
την διέλευση των πεζών από τον κοινόχρηστο χώρο. Είναι σε συνέχεια όλων αυτών των 
οριοθετήσεων που έχουµε κάνει στα πεζοδρόµια και στις πεζοδροµήσεις.  

Όσον αφορά την αισθητική στα τραπεζοκαθίσµατα σε όλες τις πλατείες της πόλης και ιδιαίτερα 
στο ιστορικό κέντρο, στη κεντρική πλατεία, στη πλατεία Παπαφλέσσα, στη µαρίνα, στην οδό 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Αριστοµένους, Σιδηροδροµικού Σταθµού και στη Ναυαρίνου έρχεται η εισήγηση από την 
αρµόδια υπηρεσία έτσι ώστε και µετά από τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή για την απαγόρευση της τοποθέτησης των πλαστικών αυτών των συνηθισµένων 
τραπεζοκαθισµάτων που γνωρίζουµε, έχει γίνει η διευκρίνιση µέσα από τη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή και η εισήγηση αναφέρει και τι ακριβώς θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από τους 
επιχειρηµατίες, όπως τα υλικά που πρέπει να είναι από πηλό, ξύλο ή επένδυση ξύλου, µαντέµι. 
Όλα αυτά θα είναι µέσα στην απόφαση για να είναι ενήµεροι οι επιχειρηµατίες των  
συγκεκριµένων περιοχών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι όπως είπα παραπάνω για την 
αναβάθµιση της αισθητικής και να αρχίζει να τηρείται κάποιος κανόνας έτσι ώστε να µην 
έχουµε αυτήν την ανοµοιοµορφία και την άναρχη κατάσταση όσον αφορά την αισθητική σε 
κεντρικές περιοχές της πόλης. 

Και το τρίτο είναι σε συνέχεια των οριοθετήσεων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων για την οδό 
Ναυαρίνου, µιλάµε για το τµήµα του βορείου πεζοδροµίου από την εκκλησία της Ανάστασης 
µέχρι την οδό Αύρας, να αφήνονται 2,00 µέτρα από το ρείθρο του πεζοδροµίου για τη 
διέλευση των πεζών, το υπόλοιπο ανάλογα µε το πλάτος που µένει θα χορηγείται άδεια για την 
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων. 

Και το τελευταίο, το τέταρτο, από τη εισήγηση που έρχεται, έχετε δει ότι µε πολύ προσεκτικό, 
πρέπει να το δηλώσω αυτό, µε πολύ προσεκτικό τρόπο και µετά από εισηγήσεις και από τη 
δηµοτική αστυνοµία αλλά και από το αρµόδιο κυκλοφοριακό τµήµα της διεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών, έχουν αρχίσει από το καλοκαίρι να τοποθετούνται κώνοι και κολωνάκια σε διάφορα 
σηµεία της πόλης. Επαναλαµβάνω και πάλι πολύ προσεκτικά. 

 
Ποιος το κρίνει αυτό; Εξουσιοδοτούµε δηλαδή εν λευκώ. . . 
 

Να ολοκληρώσω. Καταρχήν για τα κολωνάκια που µπήκαν µε την επιτυχία όπως 
γνωρίζετε του αποτελέσµατος στη Ναυαρίνου. . . 

 
Είχαµε πάρει απόφαση. 
 

Πήραµε σωστά απόφαση, αλλά και συγχρόνως το ποιος θα το κρίνει αυτό, το κρίνει 
καταρχήν ο Κ.Ο.Κ. που λέει ότι το συγκεκριµένο το κοµµάτι, νησίδα, όπως µάλιστα 

µου είπε χαρακτηριστικά ο διοικητής της τροχαίας όταν τον είχα πάρει τηλέφωνο για να το 
φέρω ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είχε πει τη λέξη χαρακτηριστικά «είναι βράχος, εκεί δεν περνάει 
κανένας». Αυτό. Αλλά και πάλι όµως επειδή είµαι πολύ προσεκτικός στα λόγια µου, ξέρετε ότι 
αυτή τη χρήση µετά τα επιτυχή αποτελέσµατα του καλοκαιριού, δεν την έχουµε 
χρησιµοποιήσει µε µεγάλη συχνότητα στην πόλη της Καλαµάτας γιατί είναι πολύ προσεκτικές 
οι κινήσεις της τεχνικής υπηρεσίας. 

Το επόµενο βήµα που έγινε µετά από 2 – 3 µήνες είναι στο δρόµο Μαυροµιχάλη σε πολύ µικρό 
κοµµάτι, εκεί που είναι, όπως και στη σιδηροπλάστιγγα, εκεί που πραγµατικά υπάρχει 
αλληλοεµπλοκή και δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός. . . 

 
Αφήστε να έχει µια ευελιξία η υπηρεσία.  
 

ΣΠΙΝΟΣ: Έτσι. 
 
Ε, δεν το ψηφίζουµε τότε, κάνετε ότι θέλετε. 
 

Επειδή καταλαβαίνω, δεν ήµουν στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αλλά καταλαβαίνω και 
την αγωνία της συµπολίτευσης, εγώ σας µιλάω ειλικρινά και τη διαβεβαίωση ότι θα 

ενηµερωνόσασταν. Είναι όµως τα κολωνάκια και οι κώνοι, θα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι 
ότι είναι εφαρµογή του Κ.Ο.Κ. δεν είναι κάτι άλλο. ∆ηλαδή δεν πρόκειται ο αρµόδιος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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αντιδήµαρχος ή ο τµηµατάρχης του κυκλοφοριακού να εφαρµόζει κάτι από το κεφάλι του, 
είναι εφαρµογή του Κ.Ο.Κ. Στις γωνίες δεν πρέπει να παρκάρουν αµάξια και τα κολωνάκια που 
τα βάζουµε πολύ προσεκτικά, είναι στη µεσαία τη διαγράµµιση που απαγορεύετε να περνάει 
αµάξι και να πατάει τη συγκεκριµένη διαγράµµιση. Θα σας ενηµερώνουµε, και πάλι επιµένω και 
πάλι και σας το τονίζω το έχει δει, δεν γίνεται αλόγιστη χρήση, είναι ιδιαίτερα προσεκτική η 
χρήση από την τεχνική υπηρεσία. 

Αυτά κε Πρόεδρε, αν και πρέπει να αναφέρω και το τελευταίο, την αφαίρεση των 
διαφηµιστικών πινακίδων που τοποθετούνται στους ιστούς της ονοµατοθεσίας, ξέρετε αυτό το 
µεγάλο πρόβληµα που δυστυχώς µπερδεύει τον κόσµο κατά τη χρήση. Αυτό που θέλουµε να 
πετύχουµε µε την ονοµατοθεσία µπερδεύονται µε όλες αυτές τις άλλες παράνοµες 
τοποθετήσεις που γίνονται. Θα αφαιρεθούν έτσι ώστε να µείνει µόνο οι ιστοί µε τις 
ονοµατοθεσίες. 

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις υπάρχουν; Τοποθετήσεις κατευθείαν. 

 
Πρόεδρε συζητήθηκε στη ∆ηµαρχιακή, είναι δύο συγκεκριµένα θέµατα. 
 

Επειδή δεν συµµετείχα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, είδα βέβαια την εισήγηση επί 
τάχη, δεν έχω καταλάβει, να γίνει µε σαφέστατο τρόπο. Υπάρχει µια γενικότητα, 

ρύθµιση θεµάτων κοινοχρήστων χώρων. Ποιοι, τι αφορά η συγκεκριµένη ρύθµιση, τι 
κουβεντιάστηκε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, ας µας πει κάποιος από τους συµµετέχοντες. 

 
Συνάδελφοι είναι µία κανονιστική απόφαση για ρύθµιση δευτερευουσών 
ζητηµάτων που αφορούν την εµφάνιση της πόλης. Στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, 

και θα δούµε εν πάση περιπτώσει, σ’  αυτά τα θέµατα να έχουµε και ένα κοινό βηµατισµό. 
Αφορά η κανονιστική απόφαση, τακτοποίηση της πόλης. Υπήρξε µία ένσταση όσον αφορά τα 
πλαστικά καθίσµατα. Μιλάµε από το ιστορικό κέντρο µέχρι την παραλία, στον κεντρικό άξονα. 
Έτσι; Ποια πλαστικά καθίσµατα. Ειπώθηκε από τον κ. Κοσµόπουλο ότι σχεδόν σε όλα στα 
καταστήµατα τα καθίσµατα είναι πλαστικά. Εννοείται και είναι ρητή δήλωση αυτό, από τα 
συνήθη ευτελή καθίσµατα τα οποία, έτσι, διακινούν οι γυρολόγοι. ∆εν αναφερόµαστε σε 
καθίσµατα που µπορεί να είναι πλαστικά και να είναι καθίσµατα µία ποιότητας. Και σε κάθε 
περίπτωση η τεχνική υπηρεσία το κρίνει αυτό. Και νοµίζω ότι είναι µία δήλωση αυτή η οποία 
µπορεί να περάσει και στον κανονισµό και να καλύπτει όλους µας. 

Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο τέθηκε είναι όσον αφορά για τους κώνους. Πράγµατι οι κώνοι 
δηµιουργούν ένα αισθητικό πρόβληµα στην πόλη, είναι όµως ένα αναγκαίο κακό προσωρινό το 
οποίο προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. για να ρυθµίζουµε πυροσβεστικά κάποιες καταστάσεις τις 
οποίες αντιµετωπίζουµε. Για να µην βάζει µόνη της η τεχνική υπηρεσία και η αστυνοµία τον 
κώνο, µπορεί να τον βάζει αλλά µπορεί να έχουµε κάποια προβλήµατα, να συµβούν κάποια 
ατυχήµατα, να έχουµε κάποια µπλεξίµατα, τους καλύπτουµε µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Αλλά αν νοµίζετε ότι είναι ένα ζήτηµα, δηλαδή ποιο είναι το ζήτηµα κε 
Αντιδήµαρχε, αν είναι να κάνουµε εκτεταµένες παρεµβάσεις µε κώνους όπως είναι η 
Ναυαρίνου από κει και πέρα να έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αλλά αν βάλει δύο 
κώνους η δηµοτική αστυνοµία ή πέντε κώνους. Ήδη µπήκαν κώνοι εδώ τώρα στην Αρτέµιδος 
για τα πεζοδρόµια µε την κούρµπα που γίνονται. Να µη βάλει τους κώνους, να έρθει το θέµα 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Αλλά αν έχουµε µία εκτεταµένη παρέµβαση όπως είναι η Ναυαρίνου 
ή και ακόµα µικρότερη να έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και αυτά τα οποία λέω είναι ρητή 
συνοδευτική δήλωση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 
Να πω κάτι; Εµείς κε ∆ήµαρχε στη λήψη µέτρων, στο πρώτο θέµα που 
λέει για ελάχιστο πλάτος 1,00 µέτρο, αυτό είναι τελείως ασαφές. Γιατί 

το λέω; Πέστε ότι έχουµε κοινόχρηστο χώρο 2,00 µέτρα και δίνουµε άδεια 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 



Συνεδρίαση :32/2008                                 Πέµπτη 13/ 11 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  544/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

τραπεζοκαθισµάτων. Το συγκεκριµένο θέλει µε τους µικρότερους δυνατούς υπολογισµούς 40 
+ 40 = 80 και 80 το κάθισµα = 160, άρα δεν µένει καθόλου χώρος. Βέβαια θα πει ότι «ξέρεις 
εγώ θα πάρω το 1,00 µέτρο, θα αφήσω το άλλο 1,00 µέτρο», αλλά στην πράξη δεν γίνεται. 
Εµείς τι προτείνουµε. Να µη χορηγείται άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου όταν έχει 
πλάτος µικρότερο των 2,50 µέτρων. Όταν δηλαδή το πεζοδρόµιο είναι λιγότερο από 2,50 δεν 
µπορεί να δώσεις και άδεια και να µείνει και το 1,00 µέτρο. Πρακτικά δεν γίνεται γιατί θέλεις 
40 + 40 = 80 + 80 = 160. ∆εν γίνεται αυτό. Αφού δεν γίνεται. . . 

 
Το κάθισµα αυτό µπορεί να είναι σαν αυτά που βάζουνε στο ιστορικό κέντρο, µια 
κρεµάστρα. 

 
Τώρα για να είµαστε ειλικρινείς, άµα θέλουµε να προφυλάξουµε τους 
κοινόχρηστους χώρους και να δώσουµε στους πεζούς την ασφαλή 

διέλευση, πρέπει τα πεζοδρόµια που είναι τουλάχιστον 2,00 µέτρα και κάτω να µην έχουν 
καθίσµατα. ∆εν υπάρχει περίπτωση να µπορεί να περάσει άνθρωπος. Αυτό είναι 
ξεκαθαρισµένο. Είναι µία κανονιστική διάταξη η οποία τελειώνει άπαξ δια παντός αυτό το θέµα. 
2,00 µέτρα και κάτω δεν µπορεί να δοθεί για τραπεζοκάθισµα. 

 
Κε Ηλιόπουλε ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι ακούστε. Η λογική αυτής της 
ρύθµισης που είναι σύµφωνη µε το νόµο, το 1,00 µέτρο πρέπει να είναι δεύτερο, 

είναι η εξής. ∆εν αναφέροµαι στους δρόµους όπου παίρνουµε αποφάσεις εδώ πέρα τι δίνουµε 
στους επαγγελµατίες, τι κρατάµε για τους πεζούς. Είναι διάφοροι δρόµοι στην Καλαµάτα και 
έχει αναφερθεί από τη δηµοτική αστυνοµία. Να σας πω τι γίνεται στην Αθηνών, τι γίνεται στο 
Ασπρόχωµα, τι γίνεται σε δηµοτικά διαµερίσµατα, εδώ κάτω από τη Φραγκόλιµνα. Έχουν 
καταλάβει ολόκληρα τα πεζοδρόµια. Περνάει ο δηµοτικός αστυνόµος να λέει «µαζευτείτε, 
αφήστε 1,00 µέτρο για τους πεζούς». Εν πάση περιπτώσει κε Αντιδήµαρχε σας παρακαλώ πολύ 
αποσύρετε αυτή την παράγραφο να τη δούµε και να την ξαναφέρουµε, από την κανονιστική 
απόφαση. 

 
Κε ∆ήµαρχε εντάξει. 

 
Να µην υπάρχει πρόβληµα. Νοµίζει οι ρητές δηλώσεις πρέπει να σας καλύπτουν. 
Αποσύρεται κε Ηλιόπουλε να το ξαναδούµε. Αποσύρεται η παράγραφος 1. 

  
Εµείς επιµένουµε ότι, δηλαδή η παρέµβαση που έγινε η γεφυροπλάστιγγα 
και έγινε µετά τη συζήτηση στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, δεν είδα να 

ενηµερωθεί κανένας και είναι εκτεταµένη παρέµβαση, δεν είναι µία γωνία. Ενηµερώθηκε 
κανένας; Την είδε κανένας; ∆ηλαδή και κανονιστική διάταξη; Εάν δεν απαιτείται και θέλει 
ελευθερία η τεχνική υπηρεσία να κάνει ότι θέλει, να µην έρθει κανονιστική διάταξη. Από τη 
στιγµή που έρχεται η κανονιστική διάταξη και την ψηφίζουµε, δεν εκχωρώ εγώ το δικαίωµα 
της πλήρους ελευθερίας στην τεχνική υπηρεσία να κάνει ότι θέλει. ∆εν µε καλύπτει η δήλωση 
ότι «θα σας ενηµερώνω κάποια στιγµή». 

 
Να βρούµε τη βέλτιστη λύση. Όταν θα πρέπει να καλύψουµε κάποιες γωνίες που θα 
έχουν πρόβληµα. 

 
Κάθε φορά που θα συνεδριάζει. 
 

Κε Αντιδήµαρχε να σηµειώσετε τη δυνατότητα που έχει η υπηρεσία να τοποθετεί 
κώνους πρώτον στις γωνίες και µέχρι 5 κώνους σε κάποιο χώρο, από κει και 

πάνω θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Και κολωνάκια. 
 
Αυτά όλα, µέχρι 5 τον αριθµό. Μία γωνία και 5 κώνοι. 

 
Εντάξει. 
 

Και αφαιρείται για τα πεζοδρόµια από την κανονιστική. 
 

 
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), την υπ΄ αριθµ. 424/2008 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών του, και το γεγονός ότι ο αριθµός των παρόντων τη στιγµή της ψηφοφορίας 
δηµοτικών συµβούλων είναι µεγαλύτερος από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει τη ρύθµιση θεµάτων κοινοχρήστων χώρων όπως εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 424/2008 απόφασή της και όπως τελικά διαµορφώθηκε 
µετά τις διευκρινίσεις, παρατηρήσεις & προτάσεις  µελών του Σώµατος και του κ. 
∆ηµάρχου, και συγκεκριµένα ως εξής: 

1. Την απαγόρευση τοποθέτησης συνήθων πλαστικών τραπεζοκαθισµάτων, 
γλαστρών και λοιπών στοιχείων αστικού εξοπλισµού ευτελούς αισθητικής αξίας 
που υποβαθµίζουν το χώρο, στις παρακάτω περιοχές της πόλης της Καλαµάτας: 
Ιστορικό Κέντρο, Κεντρική πλατεία, Πλατεία Παπαφλέσσα, Μαρίνα καθώς και 
στις οδούς Αριστοµένους, Σιδηροδροµικού Σταθµού και Ναυαρίνου.  

Οι ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών θα πρέπει να τοποθετούν εντός του 
παραχωρούµενου χώρου στοιχεία αστικού εξοπλισµού, όπως γλάστρες, 
ζαρντινιέρες κ.λ.π. από υλικά που συνάδουν µε το χώρο, και ενδεικτικά 
αναφέρουµε : πυλός, ξύλο ή επένδυση ξύλου,  µαντέµι κ.λ.π.  

Η µη τήρηση των ανωτέρω θα αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου.  

Επίσης ο ∆ήµος µετά από προειδοποίηση θα αφαιρεί τα τραπεζοκαθίσµατα και 
τα υπόλοιπα στοιχεία, µε όποιες συνέπειες προβλέπονται από το Νόµο. 

 

2. Την παραχώρηση  χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στο βορεινό 
πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου, για το τµήµα του που ορίζεται από την 
εκκλησία της Ανάστασης µέχρι την οδό Αύρας.  

Ορίζεται ελεύθερος χώρος για τη διέλευση των πεζών 2,00 µ. από το ρείθρο του 
πεζοδροµίου, ο υπόλοιπος χώρος µπορεί να ενοικιαστεί από τους 
καταστηµατάρχες. 

Η οριοθέτηση του χώρου κίνησης πεζών θα γίνει µε συνεχή κίτρινη γραµµή. 

 

3. Την τοποθέτηση από το ∆ήµο, για τη διευκόλυνση της δηµόσιας κυκλοφορίας, 
ελαστικών κώνων και κολωνακίων στις γωνίες και σε άλλους δηµοτικούς 
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χώρους, µέχρι και πέντε (5) τον αριθµό σε κάθε περίπτωση, ύστερα από 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  

 

4. Την αφαίρεση των διαφηµιστικών πινακίδων που τοποθετούνται παράνοµα σε 
ιστούς οδοδεικτών, σε κολώνες φωτισµού κ.λ.π.  

 
 
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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία 
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 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Ράλλης Γεώργιος  

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 21 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 

                                                                   
 
 
 


