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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  689/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 34/16-11-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 686 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 11) 
Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 16) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 697 απόφαση), 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.695 απόφαση), 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22)  
Τσακαλάκου Σταυρούλα και  23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 689 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
Στη συνεδρίαση 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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τοποθέτηση περιπτέρου στην αρχική του θέση. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. 11527/16-11-2007 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 26734/16-11-2007) έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης – Οργάνωσης και Πληροφορικής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: “Καθορισµός θέσης περιπτέρου”.  
 
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθµ. 5194/26-8-2003 απόφασή µας, «περί παραχώρησης» 
           β) Το αριθµ. 84/8-8-2007 έγγραφό σας  
           γ) Το αριθµ. πρωτ. 21648/24-9-2007 έγγραφό σας  
           δ) Το από 10-10-2007 έγγραφό σας µε το συνηµµένο τοπογραφικό της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου.    
 
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και προκειµένου να προβούµε στον 
επανακαθορισµό της θέσης του περιπτέρου ιδιοκτησίας «Χατζηαγγελή Γεωργίου», το οποίο 
παραχωρήσαµε σύµφωνα µε το (α) σχετικό µας και βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Βασ. 
Γεωργίου Καλαµάτας, παρακαλούµε όπως µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προσδιορίσετε επακριβώς το ∆ηµοτικό χώρο εγκατάστασης του εν λόγω περιπτέρου, όπως 
προβλέπεται από το Ν. 1416/1984 άρθρο 10 παρ. 1 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο 68/31-5-
1984 του Υπουργείου Εσωτερικού.  
 
Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Νοµάρχη  
2. Γραφείο Γενικού ∆/ντή  
3. Γενική Ένωση Αναπήρων  
     & Θ.Π. Μεσσηνίας  
     Αντωνοπούλου 3, Καλαµάτα 
4. Εθνικός Σύνδεσµος Αναπήρων  
     και Θ.Π. Μεσσηνίας  

Μπούτση 3, Καλαµάτα   

Με εντολή Νοµάρχη 
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Ανδριάνα Καλλιµώρου 

   
Εσωτερική διανοµή,  

1. Γραφείο Προϊσταµένης ∆/νσης  
2. Τµήµα ∆ιοίκησης»  

 
Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρεται στο εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Μεταφορά περιπτέρου 
 
Μ’ αφορµή την ανακατασκευή του περιπτέρου στην Κεντρική πλατεία Βασ. Γεωργίου σήµερα 
16/11/2007 συνεδρίασε η επιτροπή για τη χωροθέτηση περιπτέρων που έχει ορισθεί µε 
απόφαση ∆ηµάρχου και αποφάσισε τα εξής:  
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Το περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία Βασ. Γεωργίου ιδιοκτησίας Χατζηαγγελή Γεωργίου 
είχε τοποθετηθεί µετά από τον σεισµό προσωρινά για λόγους ασφαλείας στη θέση που 
βρίσκεται σήµερα.  
 
Μετά από έλεγχο των στοιχείων από τη Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου η θέση του παραπάνω 
περιπτέρου προσδιορίζεται στη γωνία της οδού Μητροπέτροβα και πλατείας δίπλα στο 
καφενείο που υπάρχει σήµερα (280/3/24-12-61 απόφαση Νοµαρχίας).  
 
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου µε ηµεροµηνία 24-9-2007 έστειλαν έγγραφο στη ∆/νση ∆ιοίκησης 
Οργάνωσης και Πληροφορικής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη για τα 
περίπτερα και τους γνωστοποιήσαµε τα παραπάνω.  
 
Μετά από έλεγχο των συν/νων στοιχείων προτείνουµε να µεταφερθεί το περίπτερο εκεί που 
ορίζει η απόφαση της Νοµαρχίας και που είχαµε καθορίσει περίπου µε το συν/νο σκαρίφηµα.  
 
Συν/να:  

1. Έγγραφο της υπηρεσίας µας  
2. Γνωµοδότηση Ν.Σ.  
3. Σκαρίφηµα θέσης  

 
Κοιν/ση: 
Τµήµα Πολ. Σχεδ. και Εφαρµογών  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Γ. ΣΠΙΝΟΣ» 

 

Στο σηµείο αυτό ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

Αρχές του έτους θα έρθει θέµα αποκλειστικά για τα περίπτερα. Η νοµοθεσία που 
διέπει τις µετακινήσεις και γενικά τις χωροθετήσεις των περιπτέρων δένει τα χέρια 

των εκάστοτε Αντιδηµάρχων που ασχολούνται µε το θέµα και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για 
παράδειγµα σας αναφέρω ότι παρά τη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη του περιπτέρου επί της 
23ης Μαρτίου χρειάσθηκαν έξι µήνες για να µετακινηθεί. Για το περίπτερο της Βασ. Γεωργίου 
κινήθηκε η διαδικασία µετά από παρεµβάσεις δικές µου και του κ. ∆ηµάρχου, κατηγορηθήκαµε 
µάλιστα από τη Νοµαρχία για ποιο λόγο ενδιαφερόµαστε. Η Επιτροπή για τη χωροθέτηση των 
περιπτέρων έχει ζητήσει από τη Νοµαρχία ακριβή καταγραφή όλων των περιπτέρων.  

Το συγκεκριµένο κάποια στιγµή έφυγε και µετά από λίγο κατασκευάστηκε καινούργιο. Στείλαµε 
στη Νοµαρχία στοιχεία, γνωµοδότηση νοµικού, σκαρίφηµα, για την ακριβή του θέση, είδαµε 
όµως ότι το περίπτερο πήρε ρεύµα και άρχισε να λειτουργεί. Μετά από αυτό έγινε και πάλι 
παρέµβαση και η Νοµαρχία ζήτησε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αυτό κάνουµε 
σήµερα και ας ελπίσουµε ότι θα είναι το τελευταίο χαρτί για να εφαρµοσθούν οι νόµοι, οι 
γνωµοδοτήσεις και οι αποφάσεις για την άδεια λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από το 1961 και 
που δείχνουν ότι η αρχική του ήταν επί της Μητροπέτροβα, αλλά λόγω των σεισµών επειδή 
ήταν επικίνδυνο να µείνει εκεί κάτω από τα µπαλκόνια µεταφέρθηκε, έµεινε όσο έµεινε και τη 
στιγµή που άρχισε η ανακατασκευή του έχουµε όλο το δικαίωµα και έτσι πρέπει, να πάει στην 
αρχική του θέση, ιδιαίτερα δε, επειδή µιλάµε για την πλατεία και τις αναπλάσεις που γίνονται, 
αλλά  και για λόγους ασφαλείας. 

Όπως είπα θα φέρουµε το θέµα των περιπτέρων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα µιλήσουµε µε 
τους ιδιοκτήτες και θα προσπαθήσουµε να φέρουµε στα πλαίσια της νοµιµότητας κάποια τάξη 
στους κοινόχρηστους χώρους που καταλαµβάνουν ορισµένα περίπτερα που δηµιουργούν 
προβλήµατα. 

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Η χωροθέτηση και η οριστικοποίηση των θέσεων των περιπτέρων είναι µια 
ιστορία είκοσι χρόνων. Η αναγκαιότητά τους και η σκοπιµότητά τους είναι 

λογική, αναξιοπαθούντες, ανάπηροι πολέµου, αλλά υπάρχουν και άλλα θέµατα. Τα περίπτερα 
επινοικιάζονται  και µε το προς τα που µεθοδεύεται η κίνηση των πολιτών θέλουν να αλλάξουν 
και τις θέσεις αυτών. Ακόµη υπάρχει αθέµιτος ανταγωνισµός µε τα ψιλικατζίδικα που 
πληρώνουν ενοίκια, φόρους, κλπ. και γι’ αυτό πρέπει σιγά – σιγά να αφαιρείται η άδεια όταν 
λήγει και µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για σοβαρούς λόγους να 
επαναχορηγείται. 

 
Την προηγούµενη δηµοτική περίοδο κάναµε µια προσπάθεια για τα 
περίπτερα. Τα είχαµε επισκεφθεί τα  είχαµε µετρήσει και πήγαµε στη 

Νοµαρχία για να δούµε τι µπορεί να γίνει αλλά δεν κατέστη δυνατό να γίνει τίποτα. Η 
αδιαφάνεια που υπάρχει και τα συµφέροντα που παίζονται είναι τροµερά. Η νοµοθεσία είναι 
χειρότερη όταν δεν υπάρχει και καλή διάθεση. Εάν βρίσκαµε καλή διάθεση από τη Νοµαρχία 
θα είχαµε πάει ένα βήµα πάρα πέρα. Εύχοµαι κ. Σπίνο εσείς και η πρότασή σας να βρείτε 
καλύτερη αντιµετώπιση. 

 
κ. ∆ήµαρχε σας εξουσιοδοτεί το Σώµα, να θέσετε θέµα στην ΚΕ∆ΚΕ ώστε η 
αρµοδιότητα των περιπτέρων να περάσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. ∆εν 

µπορεί να αποφασίζει η Νοµαρχία για το ∆ήµο.  

 
Ο κ. Κλείδωνας και ο κ. Σπίνος έχουν την αµέριστη συµπαράστασή µου και των 
υπηρεσιών να βάλουν χέρι σε µια κατάσταση που είναι απαράδεκτη για την πόλη 

και δεν πρέπει να µείνουµε στα λόγια αλλά να προχωρήσουµε σε πράξεις. Ο νόµος είναι 
σαφής. Το περίπτερο πρέπει να έχει συγκεκριµένα τετρ. µέτρα και συγκεκριµένα επίσης επί 
πλέον τετρ. µέτρα.. Να οριοθετηθούν µε κίτρινη γραφή και από κει και πέρα να αρχίσουν οι 
νόµιµες διαδικασίες, αφαιρέσεις αδειών, κλπ. Το τι συµφέροντα κρύπτονται και παίζονται δεν 
λέγεται. Εγώ ειλικρινά προσωπικά ντρέποµαι για το κράτος µας. Για το συγκεκριµένο περίπτερο 
πρέπει να ενεπλάκησαν 4-5 αξιωµατούχοι, 4-5 δικηγόροι, καµιά εικοσαριά υπάλληλοι, ένα 
σωρό χαρτοµάνι και πολλές ώρες και το αποτέλεσµα το βλέπετε. Πρέπει σε τέτοια φαινόµενα 
να είµαστε απόλυτοι και κάθετοι. Εάν αρχίσει να υπεισέρχεται συµφέρον ψηφοθηρικό  ή 
οτιδήποτε άλλο, χαθήκαµε. Θα δίνουµε 4 τετραγωνικά και θα αναπτύσσονται 50 τετραγωνικά 
σούπερ µάρκετ. Αυτό δεν γίνεται µόνο µέσα στην πόλη. Κοιτάξτε και στο Λιµενικό Ταµείο. Και 
αυτό δεν είναι βλάβη µόνο των επαγγελµατιών αλλά και των ιδιοκτητών των ακινήτων. Το 
συγκεκριµένο περίπτερο είχε άδεια του 1961 που έδινε ο Νοµάρχης και η θέση του ήταν 
περίπου κάτω από του Μούστου. Μετά το σεισµό επειδή υπήρχε πρόβληµα, µετακινήθηκε 
καµιά εικοσαριά µέτρα. Στη συνέχεια βγήκε απόφαση του Νοµάρχη που έλεγε ότι τοποθετούµε 
το περίπτερο επί της πλατείας, δηλ. δεν υπήρχε συγκεκριµένη χωροθέτηση γιατί η πλατεία 
είναι σαράντα στρέµµατα. Παρεµβαίνει λοιπόν ο ∆ήµος δια της Νοµικής Υπηρεσίας, αλλά δεν 
υπήρχε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γιατί το 1961 δεν χρειαζόταν αφού την άδεια την 
έδινε ο Νοµάρχης. Αυτό που συµβαίνει µε το περίπτερο συµβαίνει και µε άλλα περίπτερα που 
έχουν µετακινηθεί. Αυτή η περίπτωση µπορεί να είναι η ηπιότερη, γιατί υπάρχουν καταστάσεις 
στην πόλη που την προσβάλλουν, όπως σιδηροκατασκευές, λαµαρίνες, κλπ. Επειδή είναι 
οµόθυµη η στάση του Σώµατος θα είναι ολιγωρία και κρίµα εάν δεν κάνουµε βήµατα προς 
τακτοποίηση της κατάστασης, όπως είναι κρίµα και για το κράτος γι’ αυτή την εικόνα που 
επικρατεί. 

 
 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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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 
 
Εισηγείται στον κ. Νοµάρχη Μεσσηνίας την τοποθέτηση περιπτέρου στην αρχική 
του θέση, όπως αυτή προσδιορίζεται στην υπ’ αριθ. 280/3/24-12-1961 απόφαση 
της Νοµαρχίας Μεσσηνίας και συγκεκριµένα στη γωνία της οδού Μητροπέτροβα και 
πλατείας Βασ. Γεωργίου, δίπλα απ’ το καφενείο που υπάρχει σήµερα, σύµφωνα µε 
το σχετικό τοπογραφικό σκαρίφηµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας.  
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 
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18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Σπίνος Γεώργιος 

21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

22. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 27 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


