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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  058/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 01-02-2008 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, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 045 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
∆ηµήτριος (εκτός των  υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των  
υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 050 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Καρβελίου, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα, ο οποίος 
και παραβρίσκεται. 
 
  
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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Προσδιορισµός τρόπου διαµόρφωσης και σκίασης παραχωρηθέντων χώρων επί του αιγιαλού.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρεται στην από  29-1-2008 
εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Απλή χρήση Αιγιαλού - Παραλίας. 
ΣΧΕΤ.: Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 288Α). 
   Π.∆ 23/2000 (ΦΕΚ 18/7-2-2000 Α). 
   Αρ.Πρωτ. 1022334/1588/Β0010/2-3-07/∆ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 

 

Μετά από σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο µε συµµετοχή υπηρεσιακών 
παραγόντων  (Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου, Κτηµατολογίου, Λιµεναρχείου, Λιµενικού Ταµείου, 
Εµπορικού Επιµελητηρίου) αποφασίστηκε η όποια παρέµβαση στο χώρο του Αιγιαλού και στη 
Παραλία από τους επαγγελµατίες που µισθώνουν τους χώρους να µη επιφέρει αλλοίωση, κατά 
το δυνατόν, στη φυσική µορφολογία και στα βιοτικά στοιχεία τους. 
 

Συγκεκριµένα προτείνονται για έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω και 
τα οποία αφορούν τις περιοχές αιγιαλού-παραλίας που έχουν παραχωρηθεί προς απλή χρήση 
στο ∆ήµο Καλαµάτας και µε τον ίδιο όρο παραχωρούνται στους επαγγελµατίες δηλ. για απλή 
χρήση όπου στην έννοια της απλής χρήσης σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 
1058846/3894π.ε./Β0010/2-12-99 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΝΣΗΣ ∆ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ περιλαµβάνεται η τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισµάτων. 
Επεµβάσεις δηλ. που έχουν µη µόνιµο χαρακτήρα, δεν επιφέρουν αλλοίωση της µορφολογίας 
αυτού, ούτε µεταβολή της ακτογραµµής και δεν είναι σταθερά συνδεδεµένες µε το έδαφος. 

 
1. Στέγαστρα 

            Επιτρέπεται η σκίαση µόνο µε κατασκευές τύπου οµπρέλας, οι διαστάσεις των 
οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν 4,0Χ4,0 µ. Απαγορεύεται αυστηρώς κάθε άλλος τύπος 
στεγάστρου. 

 
2. ∆άπεδα 

        Επιτρέπεται ( καταχρηστικά ) η απλή τοποθέτηση πλακών  επί της άµµου χωρίς 
χρήση συνδετικού υλικού ( ασβεστοτσιµεντοκονίαµα, τσιµέντο) ή η απόθεση ξύλινων 
πατωµάτων επί της άµµου. Για να είναι δυνατή η ισοπέδωση του δαπέδου των χώρων 
εστίασης δύναται να γίνεται ( καταχρηστικά ) η χρήση ξύλινων µαδεριών για τη συγκράτηση 
της άµµου. 

 
3. Τραπεζοκαθίσµατα-Ξαπλώστρες- Οµπρέλες  

        Για την διευκόλυνση των λουοµένων και την ελεύθερη διέλευσή τους κατά 
µήκος του αιγιαλού ως και η ακώλυτη προσέγγιση τους στη θάλασσα  καθορίζονται: 

  α. Σε αιγιαλό – παραλία πλάτους πάνω από τριάντα (30) µέτρα , ελεύθερη ζώνη 
δέκα (10) µέτρα..   
  β. Σε αιγιαλό – παραλία πλάτους κάτω των τριάντα (30) µέτρων, ελεύθερη  
ζώνη έξι (6) µέτρα. 
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 γ. Όπου υπάρχουν γειτονικά καταστήµατα να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά 
διάδροµος προσπέλασης των λουοµένων προς την ακτή τουλάχιστον δύο (2) µέτρων χωρίς 
εµπόδια. 

 δ. Οι καταστηµατάρχες έχουν την υποχρέωση να καθαρίζουν σε καθηµερινή 
βάση και να συντηρούν το χώρο που τους έχει παραχωρηθεί. 

 
       4. Γενικές ∆ιατάξεις. 
  α. Η ηλεκτροδότηση δραστηριοτήτων Νότια της οδού Ναυαρίνου γίνεται µε 
πρωτοβουλία και ευθύνη των επιχειρήσεων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση καλωδίων ή άλλων 
εξαρτηµάτων στους δηµοτικούς στύλους. 
  β.  ∆ΕΝ επιτρέπεται η χρήση νερού για το πλύσιµο σκευών κτλ διότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης. 
  γ. Όλα τα υλικά θα αποµακρύνονται από τον αιγιαλό –παραλία µε το πέρας της 
θερινής περιόδου (τέλος Οκτωβρίου) πχ Οµπρέλες, πατώµατα, πλάκες, καλώδια, καρέκλες, 
τραπέζια, ξαπλώστρες κτλ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αποθήκευση (ντάνιασµα) των 
τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών υλικών κατά τη χειµερινή περίοδο στο χώρο του αιγιαλού-
παραλίας. 
  δ. Τα παρόν έγγραφο να κοινοποιηθεί σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς  
(Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Ελληνική Αστυνοµία, Λιµεναρχείο, Πολεοδοµία, Κτηµατική Υπηρεσία, 
Λιµενικό Ταµείο, Εµπορικό Επιµελητήριο). 
 
                                 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

(υπογραφή) 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Υιοθετεί την από 29-1-2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα, η οποία 
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και αφορά σε 
παρεµβάσεις στις περιοχές αιγιαλού-παραλίας που γίνονται από τους επαγγελµατίες 
που µισθώνουν τους χώρους αυτούς, έτσι ώστε οι  όποιες παρεµβάσεις να µην 
επιφέρουν αλλοίωση, κατά το δυνατόν, στη φυσική µορφολογία και στα βιοτικά 
στοιχεία των εν λόγω χώρων. 
 

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
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 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 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. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


