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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  132/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όσον 
αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη εµπορευµάτων και 

τραπεζοκαθισµάτων στον πεζόδροµο Ανδρέα Σκιά. 
 
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’ αριθ. 74/2010 απόφασή της 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 329/2008 προηγούµενης 
απόφασής του, σχετικής µε την οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη και 
εµπορευµάτων, στους πεζόδροµους Βαλαωρίτου, Ανδρέα Σκιά, καθώς και στους υπό ανάπλαση 
πεζόδροµους των οδών Ιατροπούλου και Χρ. Κουµάντου, προκειµένου στον πεζόδροµο της 
Ανδρέα Σκιά από την οδό Βασ. Γεωργίου µέχρι την οδό Βασ. Όλγας µε βάση το σχέδιο της 
εγκεκριµένης µελέτης ανάπλασης του πεζόδροµου, να επιτρέπεται και η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων σε απόσταση (1) ενός µέτρου από την οικοδοµική γραµµή, χωρίς την 
τοποθέτηση οµπρελών, τροποποιώντας συγκεκριµένα για το σκοπό αυτό το πρώτο εδάφιο της 
3 παραγράφου του Α΄ µέρους του αποφασιστικού της προαναφερόµενης απόφασης, το οποίο 
εδάφιο επαναδιατυπωµένο εξ  αρχής µετά την τροποποίηση αυτή, έχει ως εξής:    
 
«Στον πεζόδροµο  Ανδρέα Σκιά, από την οδό Βασ. Γεωργίου µέχρι την οδό Βασ. Όλγας, µε 
βάση το σχέδιο της εγκεκριµένης  µελέτης ανάπλασης του πεζόδροµου, ορίζεται ζώνη 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων & εµπορευµάτων, από το µήκος της πρόσοψης κάθε 
καταστήµατος και πλάτους 1,00 µ. από την οικοδοµική γραµµή (υφιστάµενα κτήρια) από την 
κάθε πλευρά, χωρίς την τοποθέτηση οµπρελών». 
 

Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Κε Μπασακίδη. 

 
Είναι ένα θέµα που συζητήθηκε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και αφορά 
τροποποίηση προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση 

την οποία επιτρεπόταν ένα (1) µέτρο από την οικοδοµική γραµµή να αναπτυχθούν θέσεις 
έκθεσης εµπορευµάτων. Τώρα στα εµπορεύµατα να µπορέσουµε να βάλουµε και τραπέζια και 
καρέκλες. 

 
Για ένα (1) µέτρο. Περίπου πόσα τραπέζια είναι στο µαγαζί; 
 

∆ύο (2). 
 
Ένα τραπέζι, δύο. 
Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε από την πράξη έγινε εµφανές ότι και η προηγούµενη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία επέτρεπε και την έκθεση 

εµπορευµάτων σε ένα µέτρο δεν εφαρµόστηκε. Άρα δηλαδή οι ίδιοι οι επαγγελµατίες µας 
απέβαλαν. ∆ηλαδή η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν βρήκε καµία απήχηση στους 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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επαγγελµατίες, που αφορούσε την έκθεση εµπορευµάτων στο δρόµο. Άρα λοιπόν οι ίδιοι οι 
επαγγελµατίες της περιοχής δείχνουν πως θέλουν τον δρόµο, δεν θέλουνε εµπορεύµατα στην 
Ανδρέα Σκιά και δεν έκαναν χρήση.  

Αυτό το γεγονός πρέπει να προβληµατίσει τη ∆ηµοτική αρχή και αφού κάτι που είχε 
θεσµοθετήσει δεν περπάτησε, πως τώρα πάµε να βάλουµε και καθίσµατα όταν, να σκεφτώ το 
εξής, µε 4 καρέκλες που δίνουµε στο κάθε κατάστηµα λύνουµε το πρόβληµά τους; Ε, νοµίζω 
ότι αυτά είναι φαιδρά. Αν θέλετε να διευκολύνετε τον κόσµο, µειώστε τον µισό δρόµο επί 10 
µέτρα να υπάρξει µία ανακούφιση εντός εισαγωγικών των καταστηµάτων. Τώρα να λέµε για 
δυο τραπέζια  µε δύο καρέκλες, το κάθε κάθισµα, αυτό είναι ένα µέτρο δηλαδή, αυτό που 
αποφασίσαµε, το δίνουµε. Αυτό είναι κάτι το οποίο και δεν θα εφαρµοστεί και δεύτερον θα 
έχουµε την πάγια αντίθεση µεταξύ περιοίκων και των δύο καταστηµάτων και θα έχουµε πάντα 
προβλήµατα. Πιστεύω ότι είναι µία απόφαση η οποία δεν µπορεί να περπατήσει διότι δεν λύνει 
το πρόβληµα αν υπάρχει το οικονοµικό, µε 4 καρέκλες διότι περί αυτού µιλάµε, έτσι; Αν 
νοµίζετε εσείς ότι πρέπει να επιβάλουµε τη δηµοτική αστυνοµία να είναι εκεί ή την αστυνοµία 
να είναι κάθε µέρα εκεί πέρα γιατί δεν πιστεύω να γίνεται, θα βγάζει την καρέκλα από δω, θα 
παίρνει την αστυνοµία.  

Άρα λοιπόν δεν είναι µία απόφαση η οποία µπορεί να λειτουργήσει, δεν λύνει κανένα 
πρόβληµα, αλλού αποσκοπεί και γι’ αυτό εµείς θα το καταψηφίσουµε. 

 
Ο κ. Κοσµόπουλος έχει το λόγο. 

 
Όταν συζητούσαµε για τις πεζοδροµήσεις, είχαµε καταθέσει µια 
συγκεκριµένη πρόταση η οποία έλεγε «όταν αποφασίζεται η πεζοδρόµηση, 

παράλληλα θα οφείλουµε να καθορίζουµε και τη χρήση του πεζοδροµηµένου τµήµατος».  
Αυτό γατί;  
1) ∆ιότι όσοι θα ήθελαν να πάνε να νοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτι εκεί, οφείλουν εκ των 

προτέρων να ξέρουν τις συνθήκες που επικρατούν εκεί.  
2) Θα έπρεπε να ξέρουν τις εµπορικές αξίες που θα διαµορφώνονται από τη χρήση του 

πεζοδροµηµένου τµήµατος. ∆ηλαδή άλλο το κόστος ενοικίασης ή αγοράς ενός 
καταστήµατος το οποίο έχει τη δυνατότητα να βγάλει τραπεζάκια και άλλο το κόστος 
ενοικίασης ενός καταστήµατος που δεν έχει δυνατότητα να βγάλει τραπεζάκια. 

3) Κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πάνε σε ένα µέρος αλλά θέλουν να έχουν οπωσδήποτε 
τραπεζάκια έξω, θα επιλέξουν ή επέλεξαν αν θα πάνε ή δεν θα πάνε. Λόγοι καλού 
ανταγωνισµού, σωστού ανταγωνισµού.  

Τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους πρέπει ταυτόχρονα µε την πεζοδρόµηση να υπάρξει 
και η χρήση του χώρου.  

Τα συγκεκριµένα δύο καταστήµατα όταν ενοικιάστηκαν ήξεραν ότι απαγορεύεται να βγάλουν 
τραπεζάκια έξω. Αυτόµατα. Με την απόφαση η οποία εισηγείστε να λάβουµε σήµερα 
καταστρατηγούνται και οι τρεις όροι οι οποίοι είναι γενικοί, δεν αφορούν συγκεκριµένα 
καταστήµατα, είναι γενικές αρχές λειτουργίας µιας πόλης. Καταστρατηγούνται και οι τρεις.  

Υπάρχει και το πρακτικό θέµα. Εγώ ή εµείς σαν παράταξη καλλίτερα, δεν µπορούµε να 
συναινέσουµε σε µία απόφαση η οποία θα εκθέτει το ∆ήµο καθηµερινά. Είναι αδύνατον 
πρακτικά να ισχύσει αυτό. Υποθέτω, και σας προκαλώ να πάτε να κάνετε µία βόλτα, εγώ 
τυχαίνει να µένω εκεί δίπλα άρα έχω και άµεση άποψη, να δείτε που σταµατάει η κίτρινη 
γραµµή, ποιο είναι το ένα µέτρο. Χωράει ένα τραπεζάκι µε δύο καρέκλες αντικριστά, δεν 
χωράει τρίτη καρέκλα. Συζητάµε δηλαδή ότι η απαίτηση των αιτηµάτων ήταν για να βγάλουν 2 
τραπεζάκια και 4 καρέκλες συνολικά και αυτό θα έλυνε τα οικονοµικά τους προβλήµατα; Είναι 
δυνατόν να είναι πιστευτώ αυτό; Ξέρουµε τι θα γίνει στην πράξη. Και επειδή λοιπόν εγώ ξέρω 
τι θα γίνει στην πράξη, δεν θέλω εθελοτυφλώντας να ψηφίζω κάτι το οποίο σίγουρα θα 
καταστρατηγηθεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Και κάτι άλλο ακόµα. Μετά απ’ αυτή την απόφαση θέλω το επιχείρηµα που θα έχει η ∆ηµοτική 
αρχή, γιατί δεν επιτρέπει στην Αριστοµένους τραπεζοκαθίσµατα. Ξέρω ότι έχουν ζητηθεί. 
Ζητήθηκαν και σε µένα να παρέµβω και απάντησα «Υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου λέει ότι ο δρόµος είναι εµπορικός, άρα ως 
εκ τούτου την τηρούµε απαρέκλητα». Αυτό απάντησα. Απαντήστε µου λοιπόν τώρα σε αυτόν 
τον άνθρωπο ο οποίος µου ζήτησε τραπεζοκαθίσµατα, ένα µέτρο µου ζήτησε κι αυτός, µη 
νοµίζετε και τα υπόλοιπα µου λέει είναι δικιά µου υπόθεση, ας µου δοθεί εµένα το ένα µέτρο, 
στα υπόλοιπα µου λέει τι θα µου κάνουνε. Η ερώτηση λοιπόν είναι: Με ποιο επιχείρηµα πλέον 
στην οδό Αριστοµένους και σε κάθε άλλο πεζόδροµο που θα γίνεται από δω και στο εξής, δεν 
θα δίδετε αυτό το νέο µέτρο. Ευχαριστώ. 

 
Ο κ. Μπάκας. 
 
Ξέρετε εγώ έχω γεννηθεί και έχω µεγαλώσει εκεί στον Άγιο Ταξιάρχη. Να µη 
θυµηθούµε πως ήτανε οι περιοχές, πως ήτανε οι δρόµοι, πως ήταν τα 

κτήρια. Στην προκειµένη περίπτωση και τα δύο κτήρια που στεγάζονται τα καφέ, µιλάµε για  
ερείπια, έτοιµα να πέσουνε, που κάποιοι καλαµατιανοί, κάποιοι συµπολίτες µας έκαναν µια 
επένδυση, τα έφτιαξαν από την αρχή, τα εξωράισαν και πιστεύω ότι κοσµούν το χώρο. Αυτό 
είναι το πρώτο σκέλος. 

Το δεύτερο σκέλος. Αρχικά οι περίοικοι είχαν κάποιες αµφιβολίες για το πώς θα λειτουργήσουν 
αυτά τα µαγαζιά και επειδή είµαστε µαθηµένοι πάντα το µυαλό µας να πηγαίνει στο κακό, ε 
φανταζόντουσαν ότι µπορεί να ανεβαίνουν τα µηχανάκια, να έρχεται νεολαία που να 
συµπλέκεται κάθε τρεις και λίγο. Ε, απεδείχθη µέσα από τη λειτουργία και των δύο 
καταστηµάτων ότι τίποτε απ’ όλα αυτά δεν συνέβη και γιατί να συµβεί άλλωστε; Τα 
καταστήµατα και τα δύο λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν, δεν ενοχλούν κανένα. Εγώ 
προσωπικά όπως πηγαίνω σε όλα τα καφέ, έτσι έχω πάει και σ’ αυτά τα µαγαζιά. ∆εν ενοχλούν 
κανέναν. Ούτε δυνατά παίζει η µουσική, ούτε οτιδήποτε. Βεβαίως κάποιος ή κάποια εκεί 
απέναντι έχει κάποιο πάθος µε ένα από τα µαγαζιά και καλεί κάθε τρεις και λίγο την αστυνοµία. 
Τις προάλλες έπαιζε θυµάµαι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Ξαφνικά εκεί που τελείωνε το παιχνίδι, µπήκαν 
δύο αστυνοµικοί γιατί κάποιος - κάποια είχε κάνει καταγγελία για ηχορύπανση. Και κάνανε οι 
άνθρωποι το σταυρό τους τέλος πάντων.  

Και εν πάση περιπτώσει µην µπούµε στη λογική αυτό ή το άλλο γιατί µε την ίδια λογική θα 
πρέπει να πούµε «άρα αφού δεν δίνουµε εκεί, θα πρέπει να καταργηθούν όλα τα 
τραπεζοκαθίσµατα παντού». Άλλο Βασίλη µου η Αριστοµένους και άλλο τώρα η Ανδρέα Σκιά 
και η Βαλαωρίτου ή η Ιατροπούλου. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Άκουσε. Επειδή έχω συζητήσει και το έχω θέσει. Τους λέω «Βρε παιδιά αφού 
έτσι κι αλλιώς την καλοκαιρινή περίοδο υπολειτουργούν τα περισσότερα 

καφέ γιατί ο κόσµος τραβιέται προς τα κάτω. Ποιο είναι το σκεπτικό σας δηλαδή που θέλετε 
ένα µέτρο κατά µήκος της φάτσας του καταστήµατος να αναπτύξετε τα τραπεζοκαθίσµατα;» 
«Να φαίνεται ότι είναι µαγαζί, να φαίνεται ότι είναι καφέ. ∆ηλαδή τον χειµώνα που δεν κάθεται 
κανένας έξω, θέλουµε να έχουµε τρία τραπεζάκια, δύο τραπεζάκια µε κάποιες καρέκλες να 
φαίνεται ότι είναι µαγαζί». Εκεί είναι όλο το σκεπτικό τους. Και να σας πω και κάτι; Και το 
καλοκαίρι που θα έρθει που υποτίθεται ανοίγουµε τα παράθυρά µας, καθόµαστε στα µπαλκόνια 
µας και µια ώρα περασµένη αν θέλετε, δεν νοµίζω κανείς να ενοχλείται γιατί απλά ο κόσµος 
τραβιέται στην παραλία, λίγοι µένουν στο κέντρο. 

 
Κε ∆ήµαρχε. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Να πω δυο κουβέντες. Θεώρησα ότι το θέµα δεν είναι µείζον αλλά µάλλον 
πρέπει να κάνω λάθος. ∆εν σας κάνει εντύπωση ότι εδώ δεν είναι κανένας 

κάτοικος; Λέω ότι έκανα λάθος εφόσον το συζητούµε δια µακρόν. ∆εν σας κάνει εντύπωση ότι 
εδώ δεν παραβρίσκεται κανένας ενοχλούµενος; Θυµόσαστε στην πρώτη συνεδρίαση που 
πήραµε την απόφαση, ήταν γιοµάτη η αίθουσα εδώ και είχαµε έναν κατάλογο από 150 
υπογραφές. Οι αποφάσεις είναι για να αλλάζουν όταν αλλάζουν και οι προϋποθέσεις. Πήραµε 
τότε µία απόφαση.  

Συζήτησα µε αυτούς που είχαν υπογράψει, µε τον κ. Μανωλόπουλο, ήρθαν στη συνεδρίαση 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, συζήτησα µε τους καταστηµατάρχες και φάνηκε ότι φτάσαµε µε 
δεσµεύσεις από την µία και την άλλη πλευρά σε µία σύγκληση, γι’ αυτό είπα ότι θεώρησα ότι 
δεν είναι µείζον το θέµα, η οποία φαίνεται σήµερα η σύγκληση αυτή. Με µία δέσµευση της 
δηµοτικής αρχής και της δηµοτικής αστυνοµίας ότι αν παραβιαστούν αυτοί οι όροι, τα 
καθίσµατα στο ένα µέτρο, αν χωρά ένα, δύο καρέκλες, δύο, και είπαµε περνάµε συνθήκες 
οικονοµικής κρίσης, υπάρχουν προβλήµατα. Ζήτησαν µία επανεξέταση. Και εφόσον φαίνεται 
ότι και οι κάτοικοι δεν έχουν αντιρρήσεις εάν τηρείται ο νόµος και διασφαλίζονται κάποιες 
προϋποθέσεις, ερχόµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να βάλει ένα τραπέζι και δυο καρέκλες 
ο κάθε επαγγελµατίας για να στηριχθεί στην προσπάθειά του και να κρατήσουν τις 10 θέσεις 
εργασίας που έχουν αθροιστικά. Περί αυτού πρόκειται. Η Αριστοµένους είναι ένα άλλο ζήτηµα. 
Υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον µείζονα εµπορικό δρόµο της πόλης. 

 
Για να ρωτήσω κάτι. Στην Αριστοµένους; 
 

∆εν µπαίνει τέτοιο ζήτηµα. Άλλο το στενό της Ανδρέα Σκιά και άλλο η 
Αριστοµένους και η σχέση της µε το ιστορικό κέντρο που σε λίγο καιρό θα 

βαδίσει η Αριστοµένους προς το ιστορικό κέντρο. Είναι άλλο ζήτηµα αυτό. ∆εν χαίρεστε για το 
γεγονός ότι έγινε η προεργασία, φτάσαµε σε µία κοινωνική σύγκληση, σε µία συνεννόηση των 
κατοίκων µε τους επαγγελµατίες, σε µία δέσµευση της ∆ηµοτικής αρχής ότι τα πράγµατα 
πρέπει να κινηθούν προς µία κατεύθυνση που µπορούν να κινηθούν και να λήξει το θέµα; ∆ιότι 
υπήρχε µία αντιπαλότητα µέχρι τώρα, είχαν δηµιουργηθεί δύο στρατόπεδα, των ενοχλούµενων 
θεωρητικά ή πρακτικά, δεν ξέρω, και κάποιων που θέλουν να επιβιώσουν επαγγελµατικά. Το 
λύσαµε αυτό και έρχεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει την τροποποίηση της αρχικής 
απόφασης. Αυτό θεωρώ ότι είναι το θέµα µας. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ’  αριθµ. 74/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις 
διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και το αποτέλεσµα της σχετικής 
ψηφοφορίας σύµφωνα µε το οποίο ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας & 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ και ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 329/2008 προηγούµενης απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας σχετικής µε την οριοθέτηση κοινοχρήστων 
χώρων για ανάπτυξη και εµπορευµάτων, στους πεζόδροµους Βαλαωρίτου, Ανδρέα 
Σκιά, καθώς και στους υπό ανάπλαση πεζόδροµους των οδών Ιατροπούλου και Χρ. 
Κουµάντου,  

προκειµένου στον πεζόδροµο της Ανδρέα Σκιά από την οδό Βασ. Γεωργίου µέχρι 
την οδό Βασ. Όλγας µε βάση το σχέδιο της εγκεκριµένης  µελέτης ανάπλασης του 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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πεζόδροµου, να επιτρέπεται και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε απόσταση (1) 
ενός µέτρου από την οικοδοµική γραµµή, χωρίς την τοποθέτηση οµπρελών, 

τροποποιώντας συγκεκριµένα για το σκοπό αυτό το πρώτο εδάφιο της 3 
παραγράφου του Α΄ µέρους του αποφασιστικού της προαναφερόµενης απόφασης,  

το οποίο εδάφιο επαναδιατυπωµένο εξ  αρχής µετά την τροποποίηση αυτή, έχει ως 
εξής:    
 
«Στον πεζόδροµο  Ανδρέα Σκιά, από την οδό Βασ. Γεωργίου µέχρι την οδό Βασ. 
Όλγας, µε βάση το σχέδιο της εγκεκριµένης  µελέτης ανάπλασης του πεζόδροµου, 
ορίζεται ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων & εµπορευµάτων, από το µήκος της 
πρόσοψης κάθε καταστήµατος και πλάτους 1,00 µ. από την οικοδοµική γραµµή 
(υφιστάµενα κτήρια) από την κάθε πλευρά, χωρίς την τοποθέτηση οµπρελών» 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 8 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


