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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  17/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  429/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Αυγούστου 2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 17/21-08-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 430 απόφαση), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος,  18) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 416 απόφαση), 22) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 417 απόφαση), 23) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 24) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 25) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 26) 
Πασχάλης Γεώργιος, 27) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 28) Σούµπλης Μιχαήλ, 29) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 4) Σπίνος Γεώργιος, 
και 5) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων σε καταστήµατα της πλατείας 23ης Μαρτίου 
και της πλατείας σιδηροδροµικού σταθµού. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται αρχικά στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 7874/19-4-2006 
έγγραφο του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μασούρα,  το οποίο έχει ως εξής:  
 
«Παρακαλούµε να εντάξετε κατά προτεραιότητα για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 
παρακάτω θέµατος:  
 
Θέµα: «Καθορισµός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων σε καταστήµατα της πλατείας 23ης 

Μαρτίου».  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 

 
Η εισήγηση του παραπάνω θέµατος αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 «Αφού λάβαµε υπόψη µας:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1080/80 άρθρο 3 (περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων)  

2. Την 546/99 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και  

3. Τα αιτήµατα καταστηµάτων που δραστηριοποιούνται στην πλατεία 23ης Μαρτίου  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Α) Την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ως εξής:  

Α1. Το χώρο που καθορίζεται από το µήκος της πρόσοψης κάθε καταστήµατος και πλάτους 
1,50 µ.  

Α2. Το χώρο επί της προβολής κάθε καταστήµατος και εφόσον έχει καθοριστεί στο 
συνηµµένο τοπογραφικό της Τ.Υ. του ∆ήµου.  

 
Β) Τα σκίαστρα που θα χρησιµοποιηθούν (όπου προβλέπεται) θα είναι διαστάσεων 3,00 µ Χ 

3,00 µ από λευκό καραβόπανο και µε µεταλλικό σκελετό επίσης χρώµατος λευκού.  
 
Γ) Τα τραπέζια θα είναι µε απλή µαύρη µαντεµένια κολώνα και στρογγυλό λευκό µαρµάρινο 

καπάκι µέγιστης διαµέτρου 0,80 µ.  
 
∆) Τα καθίσµατα (τέσσερα για κάθε τραπέζι) θα είναι τύπου σκηνοθέτη µε πανί πράσινου 

χρώµατος.  
 
Ε) Για τη σκίαση των παραχωρούµενων χώρων καθώς και για την ανεµοπροστασία τους, δεν 

επιτρέπεται καµία κατασκευή.  
 
Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται µε την προϋπόθεση ότι στις καταθέσεις στεφάνων και σε 
άλλες εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηρώο της πλατείας, θα αποµακρύνονται τα 
τραπεζοκαθίσµατα και τα σκίαστρα.  
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Η µη συµµόρφωση έστω και µε έναν από τους παραπάνω όρους παραχώρησης, θα αποτελεί 
λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται επίσης στην  υπ’ αριθµ. πρωτ. 17394/21-8-2006 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μασούρα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ¨Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Παπαφλέσσα (δυτικό τµήµα) για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων¨.  
 
Αφού λάβαµε υπόψη:  

- Τα δεδοµένα όπως έχουν διαµορφωθεί από τα υπάρχοντα σε λειτουργία καταστήµατα της 
πλατείας  

- Το γεγονός της αυθαίρετης επέκτασης του εγκεκριµένου χρησιµοποιούµενου χώρου από τα 
καταστήµατα.  

- Την αναγκαιότητα διασφάλισης επαρκούς χώρου για απρόσκοπτη κίνηση των δηµοτών επί 
της πλατείας 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
Την οριοθέτηση του χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί της πλατείας Παπαφλέσσα 
(δυτικό τµήµα), ως εξής:  
 
1.- Οι χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων λόγω του σχήµατος της πλατείας καθορίζονται 

όπως στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα. 
  
2. - Για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών επί της πλατείας δηµιουργούνται υποχρεωτικά δύο 

ελεύθεροι διάδροµοι: ένας από την πρόσοψη των καταστηµάτων ως την γραµµή 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 2,50 µ. και ένας περιµετρικά του κηπάριου της 
πλατείας επίσης πλάτους 2,50 µ.  

 
3. - Στην πλατεία λόγω της ύπαρξης διατηρητέων κτιρίων (διατηρητέα συνοδείας) δεν 

επιτρέπεται οιαδήποτε κατασκευή στους κοινόχρηστους χώρους.  
 

Καλαµάτα 21/08/2006 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 
 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Να αλλάξει το χρώµα στα σκέπαστρα και να µπει πράσινο αντί λευκό.  
 

Υπάρχει σχεδιάγραµµα στο φάκελο µε έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας η 
οποία µας δεσµεύει. Στο κατάστηµα «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» να τοποθετηθούν 3 και όχι 6 

οµπρέλες.  
 
Το κόστος αλλαγής των οµπρελών είναι µεγάλο. Ποιος θα το πληρώσει;  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  
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Κανονικά έπρεπε να έχουν πάρει άδεια.  

 
Να διευκρινισθεί ότι δεν θα επιτραπούν πατάρια προϊόντος του χρόνου 
και να µην θεωρηθεί µονιµότητα του περιπτέρου.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις προαναφερόµενες εισηγήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 3 (περί 
παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων) του Ν. 1080/80, µειοψηφούντος του κ. 
Κουδούνη, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Ι. Α) Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία 23ης 

Μαρτίου στην πόλη της Καλαµάτας, ως εξής:  

Α1. Το χώρο που καθορίζεται από το µήκος της πρόσοψης κάθε καταστήµατος 
και πλάτους 1,50 µ.  

Α2. Το χώρο επί της προβολής κάθε καταστήµατος και εφόσον έχει καθοριστεί 
στο συνηµµένο τοπογραφικό της Τ.Υ. του ∆ήµου.  

 
Β) Τα σκίαστρα που θα χρησιµοποιηθούν (όπου προβλέπεται) θα είναι 

διαστάσεων 3,00 µ Χ 3,00 µ από λευκό καραβόπανο και µε µεταλλικό σκελετό 
επίσης χρώµατος λευκού.  

 
Γ)  Τα τραπέζια θα είναι µε απλή µαύρη µαντεµένια κολώνα και στρογγυλό λευκό 

µαρµάρινο καπάκι µέγιστης διαµέτρου 0,80 µ.  
 
∆) Τα καθίσµατα (τέσσερα για κάθε τραπέζι) θα είναι τύπου σκηνοθέτη µε πανί 

πράσινου χρώµατος.  
 
Ε)  Για τη σκίαση των παραχωρούµενων χώρων καθώς και για την 

ανεµοπροστασία τους, δεν επιτρέπεται καµία κατασκευή.  
 

Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται µε την προϋπόθεση ότι στις καταθέσεις 
στεφάνων και σε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηρώο της 
πλατείας, θα αποµακρύνονται τα τραπεζοκαθίσµατα και τα σκίαστρα.  
 
Η µη συµµόρφωση έστω και µε έναν από τους παραπάνω όρους παραχώρησης, 
θα αποτελεί λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας χρήσης του κοινόχρηστου 
χώρου.  

 
 
 
ΙΙ. Εγκρίνει την οριοθέτηση του χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί της  

πλατείας Παπαφλέσσα (δυτικό τµήµα)  στην πόλη της Καλαµάτας, ως εξής:  
 

1.- Οι χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων λόγω του σχήµατος της πλατείας 
καθορίζονται όπως στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα.  

 
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  
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2. - Για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών επί της πλατείας δηµιουργούνται 
υποχρεωτικά δύο ελεύθεροι διάδροµοι: ένας από την πρόσοψη των 
καταστηµάτων ως την γραµµή ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων πλάτους 2,50 
µ. και ένας περιµετρικά του κηπάριου της πλατείας επίσης πλάτους 2,50 µ.  

 
3.- Στην πλατεία λόγω της ύπαρξης διατηρητέων κτιρίων (διατηρητέα συνοδείας) 

δεν επιτρέπεται οιαδήποτε κατασκευή στους κοινόχρηστους χώρους.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Αργυροπούλου Βασιλική  

  4. Βασιλάκη Γεωργία 

  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Μάλαµας Παναγιώτης  

  15. Μαλαπάνης Χρήστος  

  16. Μασούρας Γρηγόριος 

  17. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  

  18. Μαυρέα Αικατερίνη 

  19. Μέλιος Ιωάννης 
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  20. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπαστακός Παναγιώτης 

  23. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  24. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  25. Πασχάλης Γεώργιος 

  26. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  27. Σούµπλης Μιχαήλ 

  28. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  29. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  21 Σεπτεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου  

 
 

 


