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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  411/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Ιουνίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 19/08-06-2007 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 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 (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 413 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 413 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος 
αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 29/2007 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας αναφορικά µε την 
ηχορύπανση των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Βέργας.  

 
Εισηγούµενος το θέµα ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου Βέργας κ. Χειλάς, αναφέρει τα 
εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για µια υποβόσκουσα κατάσταση η 
οποία αναζωπυρώνεται κατά µείζονα λόγο τους καλοκαιρινούς µήνες. Σε τοπικό 

επίπεδο είχαν προσκληθεί πέρυσι την ίδια περίοδο οι καταστηµατάρχες, µιλάω συγκεκριµένα 
των νυκτερινών κέντρων, και συζητήσαµε το θέµα ευρέως σε επίπεδο συνεργασίας. 
Προσπαθήσαµε µε κάθε τρόπο για εξεύρεση λύσης. ∆υστυχώς τα πράγµατα εξελίχθηκαν όχι 
δραµατικά, µπορώ να πω κατά κάποιον τρόπο είχαµε πολλά παράπονα από τους συνδηµότες  
προφορικά βεβαίως και πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι τρεις η ώρα µε είχαν πάρει 
τηλέφωνο. Μου έλεγαν συγκεκριµένα «βγες να δεις τι γίνεται µε τα καταστήµατα αυτά».  
 
Εµείς πάντα σε τοπικό επίπεδο προσπαθούµε να λύσουµε τα προβλήµατα µε τους 
καταστηµατάρχες - αλίµονο, δεν ερχόµαστε αντιµέτωποι - πάντα µε πνεύµα συνεργασίας. 
Εκείνο που θέλουµε εµείς είναι να κάνουν τα ανθρωπίνως δυνατόν πράγµατα, τουλάχιστον να 
µην ξεσηκώνουν τους κατοίκους. ∆ηλαδή µπορούν να γίνουν κάποια πράγµατα στην 
κατεύθυνση αυτή τέλος πάντων να µην έχουµε αυτά τα προβλήµατα που υπάρχουν. Νοµίζω 
ότι µπορούµε να κάνουµε κάτι στην κατεύθυνση αυτή, εµείς δεν έχουµε κάποιο πρόβληµα - το 
ξαναλέω - µε τους καταστηµατάρχες, µπορούµε να καθίσουµε κάτω να συζητήσουµε το θέµα 
και να βρεθεί λύση ούτως ώστε να µην υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα. 
 
Όσον αφορά τώρα για τις υπηρεσίες που εµπλέκονται, τις αρµόδιες υπηρεσίες. Στο θέµα αυτό 
πιστεύω ότι υπάρχει µια χαλαρότητα από πλευράς των αρµοδίων υπηρεσιών. Θα πρέπει όλοι 
µαζί, ιδιοκτήτες, ∆ήµος και υπηρεσίες που εµπλέκονται να βρούµε µια λύση στην κατεύθυνση 
αυτή για να αποφευχθούν αυτά τα προβλήµατα που έχουµε από την ηχορύπανση.  
Ευχαριστώ πολύ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Θα εισηγηθεί και ο Αντιδήµαρχος των διαµερισµάτων. Ερωτήσεις έχετε να 
κάνετε; 

 
 
Πρόεδρε, δεν µπορεί να κάνει ο Αντιδήµαρχος πρόταση εάν δεν έχει το 
τοπικό συµβούλιο. Μάθετε τον κανονισµό. 

 
 
Στην απόφασή τους εξουσιοδοτούν τον ∆ήµαρχο να κάνει τα δέοντα έγγραφα 
στις υπηρεσίες. 

 
 
∆εν υπάρχει «δέοντα έγγραφα». Το τοπικό συµβούλιο πρέπει να . . .  
 

 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Κε Ηλιόπουλε, ακούστε µε λιγάκι εάν έχετε την καλοσύνη. Εντάξει µε τον 
κώδικα, το έφερε το θέµα και µίλησε για ολιγωρία των υπηρεσιών. Εκεί το 

εστιάζει το πρόβληµα που υπάρχει. Υπάρχει στενή συνεργασία, εσείς έχετε κάνει αντιδήµαρχος 
διαµερισµάτων και ξέρετε. 
 

 
Καταρχήν κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι µια απόφαση 
η οποία να αποτελεί µια διοικητική πράξη που να µπορούµε να κάνουµε 

κάποιον έλεγχο και να είναι και εκτελεστή, δεν µπορούµε να την πάρουµε διότι δεν έχουµε 
αρµοδιότητα. Κατατέθηκε από τον κ. Χειλά ότι υπάρχει ένα πρόβληµα στο τοπικό διαµέρισµα 
της Βέργας. Καταρχήν πιστεύω ότι δεν πρέπει να το οµαδοποιήσουµε αυτό και ότι αφορά 
όλους τους επαγγελµατίες και όλα τα µαγαζιά. Φαντάζοµαι κάποιοι υπερβαίνουν το µέτρο και 
προβαίνουν σε παράνοµες πράξεις. Αυτό το οποίο εισηγούµαι και πιστεύω ότι πρέπει να πάρει 
σαν απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι να εξουσιοδοτήσουµε τον κ. ∆ήµαρχο για την 
προστασία των κατοίκων στην Βέργα να κάνει τις απαιτούµενες ενέργειες προς τις αρµόδιες 
υπηρεσίες µε κάποιο έγγραφο, δηλαδή στο υγειονοµικό και στην αστυνοµία, ώστε να γίνονται 
όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι και επισταµένοι για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα. Εγώ 
αυτό πιστεύω και αυτό εισηγούµαι. 
 

 
Πρόεδρε έλεος! ∆ηλαδή να καλέσουµε τον ∆ήµαρχο να κάνει τη δουλειά 
του; Μη τρελαθούµε! Τι είναι αυτά; 

 
 
Όχι, όχι! Εντόπισε µια ολιγωρία των υπηρεσιών. Γιατί λέµε για ηχορύπανση. . . 
 

 
Να καλέσουµε το ∆ήµαρχο να κάνει τη δουλειά του; Να είµαστε ποιο 
σοβαροί. 

 
 
Τον εξουσιοδοτούµε. 
 

 
Προφανώς ο κ. ∆ήµαρχος είναι γνώστης της ηµερήσιας διάταξης και κατά 
συνέπεια ο ίδιος ζητάει εξουσιοδότηση. 

 
 
Κύριοι συνάδελφοι στην περιοχή της Βέργας όντως από ορισµένους στη 
θερινή περίοδο υπάρχει πρόβληµα. ∆υστυχώς ορισµένοι, ελάχιστοι, δεν 

σέβονται ούτε τους νόµους, ούτε την ηθική τάξη, ούτε τα προβλήµατα των κατοίκων. Βεβαίως 
είναι µια τουριστική σεζόν, είναι µια τουριστική περιοχή, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορεί να 
συµπαρασύρει σε αναστάτωση µια περιοχή µέχρι το πρωί. Όντως υπάρχει και ολιγωρία 
ορισµένων ελεγκτικών µηχανισµών. Χρειάζεται η παρέµβαση του ∆ηµάρχου σε κάποια στιγµή, 
αυτό ζητείται, προκειµένου να παρέµβει, να γίνεται καλλίτερα µέσα στα πλαίσια τα εφικτά και 
της κοινής ησυχίας και της λειτουργίας των καταστηµάτων κατά την θερινή περίοδο. Θα κάνει 
λοιπόν ο ∆ήµαρχος µια παρέµβαση, αυτό ζητούµε, να εξουσιοδοτηθεί, αν και το έχει 
αυτοδικαίως το δικαίωµα, αλλά όµως ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου έχοντας τις 
ανησυχίες της περιοχής, έχει και το δικαίωµα να το φέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έχει και το 
δικαίωµα να ζητήσει αυτό που ζητάει. Και το Σώµα θα αποφασίσει. 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Η Βέργα όπως είναι γνωστό δεν είναι µια περιοχή αµιγούς κατοικίας, είναι µια 
τουριστική περιοχή. Εκεί έχει σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία ο ∆ήµος Καλαµάτας, 

εκεί είναι τα περισσότερα εξοχικά κέντρα. Βεβαίως λειτουργούν και πολλά µπαράκια τα οποία 
βέβαια ξεπερνούν τα όρια και ενοχλούν. Ενοχλούν βαθύτατα, ενοχλούν έντονα. Αντί λοιπόν να 
εξουσιοδοτούµε τον κ. ∆ήµαρχο που δεν χρειάζεται καµία εξουσιοδότηση ο κ. ∆ήµαρχος για να 
κάνει τη δουλειά του ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος για να κάνει τη δουλειά του ή η αστυνοµία 
για να κάνει τη δουλειά της, νοµίζω ότι αυτό που προέχει να κάνει η ∆ηµοτική αρχή γιατί είναι 
τουριστική περιοχή, να έρθει πάραυτα, αύριο κιόλας, να αναλάβει µια πρωτοβουλία, να τους 
καλέσει όλους αυτούς τους επαγγελµατίες, να τους επιστήσει την προσοχή και να τους πει 
«από δω και πέρα τα πράγµατα δυσκολεύουν γιατί δίπλα από σας υπάρχουν και κατοικίες, 
άσχετα αν οι ίδιοι εµείς που διαµένουνε, είµαστε µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής τους έχουµε 
πουλήσει τα οικόπεδά µας, άσχετα εάν εµείς οι ίδιοι τους έχουµε νοικιάσει και τις ιδιοκτησίες 
µας και ρυπαίνουν». 
 

 
Κε Πρόεδρε είναι γεγονός ότι η Βέργα είναι µια θα έλεγα προνοµιούχως περιοχή 
της πόλης. Εκεί έχει αναπτυχθεί και µία θα έλεγα οικιστική δραστηριότητα αλλά 

ταυτόχρονα ενυπάρχουν, ενδηµούν και λειτουργούν και αξιοπρόσεκτα πραγµατικά από κάθε 
άποψη, από αισθητική και άλλη, χώροι διασκέδασης. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ένα 
θέµα. Πρέπει να ρυθµισθεί η κοινωνική συµβίωση. ∆ηλαδή πρέπει να εξυπηρετήσουµε δύο 
αγαθά, το αγαθό της ηρεµίας, της ησυχίας και της ευταξίας των κατοίκων και από την άλλη 
πλευρά το αγαθό της νόµιµης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Θα έλεγα ότι είναι προφανές 
ότι υπάρχει ένα θέµα εκεί και δεν είναι του παρόντος, είναι και του παρελθόντος. Θα πρέπει να 
νοιαστούµε να µην είναι µόνιµο θέµα του µέλλοντος.  
 
Εκεί τι υπάρχει και που πρέπει να προσανατολισθούµε. Τα καταστήµατα, οι χώροι διασκέδασης 
λειτουργούν µε βάση κάποια άδεια. Η άδεια καθορίζει επακριβώς τη λειτουργία τους. Θα πρέπει 
λοιπόν προκειµένου να ρυθµισθούν και να υπάρξουν και να εξυπηρετηθούν τα δύο αγαθά που 
ανέφερα προηγούµενα, να ισχύσει ο νόµος, µε µία βεβαίως όχι ανελαστική συµπεριφορά από 
πλευράς ελεγχόντων οργάνων αλλά µε µία θα έλεγα προσαρµόσιµη και στις δύο επιδιώξεις και 
στα δύο συµφέροντα. Ασφαλώς το πρόβληµα θα πρέπει να ειδωθεί από την οπτική αυτή και 
θα πρέπει να εξυπηρετήσουµε και τις δύο αυτές καταστάσεις. 
Ευχαριστώ κε Πρόεδρε. 
 

 
Βιώνουµε το γεγονός ότι χωροτακτικά δεν έχουµε ρυθµίσει τα θέµατα, το 
θέµα «κατοικίας» και το θέµα «κέντρων διασκέδασης» και αυτό φαίνεται 

στο σύνολο του ∆ήµου µας. Και πρέπει αυτό τώρα έστω και αν πονέσει αρκετά ή τουλάχιστον 
να προλάβουµε για το µέλλον µε το νέο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. Πρέπει να γίνει, είναι κάτι 
το οποίο θα µας διευκολύνει και θα διευκολύνει και τις δράσεις αυτές καθ΄ αυτές.  Αυτή τη 
στιγµή δεν έχουµε να προσθέσουµε τίποτε άλλο από την τήρηση της νοµοθεσίας. 
Αναδεικνύουµε το θέµα σήµερα και ο κ. ∆ήµαρχος εξουσιοδοτείται για το αυτονόητο αλλά 
νοµίζω ότι η σηµερινή συνεδρίαση έχει θέµα να αναδείξει αφενός το συγκεκριµένο πρόβληµα 
και να τηρηθεί µε το καλλίτερο δυνατό η υπάρχουσα νοµοθεσία και οι άδειες τις οποίες έχουν 
οι καταστηµατάρχες.  
 
Θα ήθελα απλώς να τονίσω, να προσθέσουµε στην ανάδειξη αυτού του θέµατος ότι εκτός από 
την ηχορύπανση έχει διαπιστωθεί και έντονη φωτορύπανση, µεγάλοι προβολείς οι οποίοι 
περιφέρονται και φαίνονται και από το κέντρο της πόλης. Νοµίζω ότι και η ύπαρξη της 
φωτορύπανσης θα πρέπει και αυτή να γίνει κατανοητή από τη ∆ηµοτική αρχή και να ληφθούν 
και γι΄ αυτή συγκεκριµένα µέτρα. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κε Πρόεδρε ως εποπτεύων Αντιδήµαρχος στο γραφείο καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος νοµίζω ότι έχω να πω δυο λόγια παραπάνω αν 

και αρκετά είπε ο νοµικός συνάδελφος ο κ. Αλευράς.  
 
Κύριοι συνάδελφοι οι άδειες µουσικής δίνονται ως γνωστόν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Η 
άδεια λοιπόν προβλέπει ακριβώς και προσδιορίζει το τι µπορεί ο κάθε ένας καταστηµατάρχης 
και ως ποια ώρα, να κάνει. Έχουν παρθεί αποφάσεις από παλαιότερα, από το 1995, από το 
2002 που προσδιορίζουν ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας των καταστηµάτων αυτών. Τον 
έλεγχο για την ένταση της µουσικής δεν τον κάνει ο ∆ήµος, τον κάνει το υγειονοµικό και η 
αστυνοµία. Μετά τις τρεις µηνύσεις - παραβάσεις που κάνει ο ελεγκτής έρχεται στο ∆ήµο 
αναφορά και ο ∆ήµος προβαίνει σε διοικητικές κυρώσεις οι οποίες είναι προσωρινή αφαίρεση 
της άδειας την πρώτη φορά για 10 ηµέρες, τη δεύτερη φορά για 18 και µετά είναι για 24. Την 
τρίτη φορά εάν  επαναληφθούν οι παραβάσεις από τον καταστηµατάρχη. Όµως, εδώ έχω να 
πω ότι οι καταστηµατάρχες µπορούν µε παρέµβασή τους στη δικαιοσύνη, να αναστείλουν τη 
διοικητική πράξη που η υπηρεσία του ∆ήµου θα ασκήσει πάνω σ΄ αυτούς. Και αυτό συνέβη 
πέρυσι για µαγαζί που στη δικαιοσύνη αθωώθηκε. Έτσι λοιπόν εµείς επιβάλουµε διοικητικές 
κυρώσεις σαν ∆ήµος και η δικαιοσύνη αθωώνει την οποιαδήποτε παράβαση. Εκείνο που µε 
πρόλαβε ο κ. Μπάκας, αυτό που έχω βγάλει ως αρµόδιος αντιδήµαρχος, είναι να έρθω σε 
επαφή µε τους καταστηµατάρχες µετά την εισήγηση εκ µέρους του κ. Χειλά προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, και προσδιορίζεται τις επόµενες ηµέρες, την ερχόµενη εβδοµάδα µία συνάντηση 
µαζί τους για να βάλουµε αυτούς τους κανόνες κοινωνικής συναίνεσης όπως ειπώθηκε από 
συνάδελφο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έτσι ώστε να συµβιώσουν και οι δύο, και οι 
καταστηµατάρχες και οι µόνιµοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της συγκεκριµένης περιοχής. 
 

 
Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο να πάρει τις πρωτοβουλίες αυτές που πρέπει να πάρει 
και η συνάντηση θα γίνει. 

 
 
Εµένα όµως µου τη δίνει στα νεύρα η εξής κατάσταση: ∆εν µπορεί να λέµε 
ότι µας παρενοχλεί το µπαράκι το Χ και στο ίδιο µπαράκι να του έχουνε 

νοικιάσει το χώρο για να κάνει πάρκινγκ. Αυτό µου τη δίνει. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις απαραίτητες και νόµιµες ενέργειες για 
την επίλυση του προβλήµατος της ηχορύπανσης των νυχτερινών κέντρων 
διασκέδασης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Βέργας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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