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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  205/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 06η Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 15η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 211 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος,  14)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 211 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 205 απόφαση), 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 211 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµάκου Μαρία και 4) 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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……………………………………………………………………………………………………………... 

(Από τη συνεδρίαση, µε την ολοκλήρωση της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ που 
αρχικά παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, µετά τη µη αποδοχή του αιτήµατός τους  για αναβολή 
της συνεδρίασης ως απότιση ελαχίστου φόρου τιµής στους υπαλλήλους που έχασαν τη ζωή 
τους από την επίθεση µε µολότοφ στο υποκατάστηµα της τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΝΤΙΑ.) 

 
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 
 

Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όσον 
αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 
στο πεζόδροµο της οδού Χρ. Κουµάντου, από Αριστοµένους µέχρι Αναγνωσταρά . 

 
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέµατος καθώς και στη σχετική ψηφοφορία δεν πήρε µέρος 
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπάκας Ιωάννης λόγω κωλύµατος (άρθρο 99 του Ν.3463/2007). 
 
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. 89/2010 απόφασή της 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου όσον αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στο πεζόδροµο της οδού Χρ. Κουµάντου, από Αριστοµένους µέχρι 
Αναγνωσταρά σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8046/15-4-2010 πρόταση της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου. 
 
 
Για το παρόν θέµα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Είναι το θέµα που είχε αναβληθεί τη προηγούµενη φορά και αφορά την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, στο πλαίσιο της απόφασης της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής, στην οδό Χρήστου Κουµάντου. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει να τοποθετηθεί και να 
ερµηνεύσει κάποια καινούρια δεδοµένα που έχουν προκύψει. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι εµείς εδώ ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχουµε το καθήκον να 
συνθέτουµε και να ορθοτοµούµε την αλήθεια.  

Υπάρχουν αντιτιθέµενες απόψεις όσον αφορά διάφορα ζητήµατα, αντιτιθέµενες απόψεις και 
πολιτών. Αναφέροµαι στη χρήση της οδού Κουµάντου, έχοµε τον κόσµο των επαγγελµατιών 
µε µία συγκεκριµένη άποψη, έχοµε κάποιους από τους κατοίκους µε µία διαφορετική άποψη. 
∆ηλαδή οι κάτοικοι ή κάποιοι κάτοικοι εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν τραπεζοκαθίσµατα στη 
χρήση της οδού Κουµάντου την ξέρετε την αιτιολογία, σχεδόν σε κανένα πεζόδροµο δεν 
θέλουν κάποιοι κάτοικοι τραπεζοκαθίσµατα και έχουµε και επαγγελµατίες οι οποίοι λειτουργούν 
για χρόνια στη συγκεκριµένη περιοχή και θέλουν το αντίθετο.  

Η άποψη µου είναι ότι πρέπει να υπάρξει µία σύνθεση των απόψεων. Η Αριστοµένους 
χρειάζεται υποστήριξη για την οποία σωστά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει πάρει απόφαση να 
µην δοθούν τραπεζοκαθίσµατα  διότι πρέπει να είναι ένας δρόµος εµπορίου. Πρέπει να υπάρξει 
λοιπόν µία υποστήριξη, υποστήριξη σύµφωνα µε τους νόµους, τους κανόνες της 
συντεταγµένης πολιτείας. Έχοµε αυτή τη στιγµή ως ∆ήµος, όχι αυτή η ∆ηµοτική Αρχή, δώσει 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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κάποια τραπεζοκαθίσµατα σε ένα καφενείο το οποίο λειτουργεί εκεί. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος  
από το να γίνει αποδεκτή η εισήγηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και να δώσουµε όχι 2,40, ας 
δώσουµε 2,00 µέτρα. Αυτή είναι η πρόταση, 2,00 µέτρα πλάτος επί την πρόσοψη του κάθε 
καταστήµατος, ώστε σε µία εποχή εξαιρετικά δύσκολη οικονοµικά να υποστηριχθεί και ο 
επαγγελµατικός κόσµος.  

Από κει και πέρα υπάρχουν νόµοι, υπάρχει ∆ηµοτική Αστυνοµία. Οποιοσδήποτε παραβαίνει 
τους νόµους, οποιοσδήποτε ενοχλεί, οποιοσδήποτε δε σέβεται την κοινή ησυχία, να 
αντιµετωπίζεται. Κάτι τέτοιο έγινε και στην Ανδρέα Σκιά. ∆ε δώσαµε θυµόσαστε την ιστορία µε 
τις υπογραφές από δω και από κει, υπήρξε η συνεννόηση µε την Ανδρέα Σκιά, δώσαµε κάποια 
καθίσµατα δεν παρατηρείται ειλικρινά κανένα πρόβληµα στη συγκεκριµένη περιοχή. Υπήρξε 
ένα πρόβληµα στην οδό Βαλαωρίτου τελευταία δεν έχουµε παρεµβάσεις αλλά εκεί είναι ένα 
εντελώς διαφορετικό θέµα µε τις κατασκευές που έχουν γίνει στο συγκεκριµένο δρόµο. 

Προτείνω λοιπόν προς το Σώµα, όχι 2,40 κατά την εισήγηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, παρά 
2,00 µόνο µέτρα χωρίς κάλυψη προς τους επαγγελµατίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο 
ανατολικό  µέρος στην οδό Χρήστου Κουµάντου. Έτσι; Βεβαίως, όλα αυτά τα πράγµατα, αλλά, 
εντάξει τώρα αν και στις ώρες που δεν είναι ώρες κοινής ησυχίας γίνει και µία εκδήλωση και 
πάνε τα παιδιά µας, τα παιδιά της πόλης θα πάνε, ποιοι θα πάνε εκεί πέρα και πιούν ένα ποτό 
δεν θεωρώ ότι υποµονεύεται η πόλη ή δηµιουργούνται προβλήµατα. 

Εδώ είµαστε όµως, σας το δηλώνω έτσι µε κάθε παρρησία ότι αν υπάρξει οποιοδήποτε 
πρόβληµα, θα υπάρξει άµεση παρέµβαση και του αρµοδίου Αντιδηµάρχου και της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας. ∆εν µπορεί να πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καµία άλλη απόφαση παρά ανάκληση 
της απόφασης µε την οποία δώσαµε άδεια για τραπεζοκαθίσµατα εδώ και χρόνια που 
λειτουργεί το συγκεκριµένο κατάστηµα, αυτό το τοστάδικο στην οδό του Χρήστου Κουµάντου. 
Η οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θεωρώ ότι πάσχει έτσι; Ότι παίρνει προσφυγές. Λοιπόν αυτή 
είναι η πρόταση, 2,00 µέτρα επί τη πρόσοψη για όσους δραστηριοποιούνται εκεί. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τσερώνη. 

 
Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι µία εµπορική περιοχή που έχει και µεγάλη 
προσέλευση κόσµου επειδή έχει µεγάλη επισκεψηµότητα χρειάζεται και την 

υποστήριξή της, µε τη µορφή, είτε µίας καφετέριας, είτε ενός τοστάδικου, είτε κάτι παρόµοιο. 
Και µιας και ο πεζόδροµος στην Αριστοµένους έχει ληφθεί απόφαση να µη βγάζει, να µη 
φιλοξενεί τραπεζοκαθίσµατα φυσιολογικό είναι να γίνεται αυτό στους κάθετους δρόµους. Κατά 
συνέπεια στο πεζόδροµο αυτό που τώρα διαµορφώθηκε, θεωρώ ότι µπορούµε να δώσουµε 
άδεια για τραπεζοκαθίσµατα µόνο που νοµίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί ο κύριος ∆ήµαρχος 
για το πλάτος, επειδή είναι διαφορετικό το 2,40 από το 2,00 µέτρα. Το 2,40 που προτείνει η 
∆ηµοτική Αστυνοµία το έχει προτείνει νοµίζω και µε κριτήριο να µπορεί να πάρει δύο 
τραπεζάκια ενώ από το 2,00 αυτό το καθιστά απαγορευτικό. Έχω τη γνώµη ότι πρέπει να πάµε 
στο 2,40 που προτείνει η ∆ηµοτική Αστυνοµία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ευχαριστώ, κύριε ∆ικαιουλάκο.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, δε ξέρω αν έχετε κοιτάξει τώρα τελευταία υπάρχει 
µια µεγάλη µελέτη που έχουν κάνει τα τµήµατα αρχιτεκτονικής όλων των 

Πολυτεχνικών Σχολών στα πλαίσια ενός µεγάλου συνεδρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί 
το υπ΄ αριθµόν ένα πρόβληµα που καταγράφηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι η χώρα µας 
αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα, δηλαδή ότι οι ∆ήµοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει συνέχεια 
σε χώρους πλατειών, σε χώρους πεζοδροµήσεων, να καταλαµβάνεται ο δηµόσιος αυτός χώρος 
από τραπεζοκαθίσµατα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, µπορώ να σας καταθέσω και τα επίσηµα 
στοιχεία που έχω.  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  
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Το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής, ότι όλοι προεκλογικά µιλάµε για ποιότητα ζωής. Αγαπητοί 
συνάδελφοι, τι σηµαίνει ποιότητα ζωής; Στο συγκεκριµένο χώρο υπάρχει η Στοά του Λόντου  
όπου εκεί µέσα υπάρχει ένας πολύ όµορφος χώρος δροσερός για το καλοκαίρι και ζεστός για 
το χειµώνα που εκεί µπορεί ο καθένας. ∆ηλαδή όλο αυτό το οικοδοµικό και της Αριστοµένους 
και οι υπόλοιποι και οι πεζοί είναι ένας όµορφος χώρος υπάρχουν αρκετές θέσεις των δύο ή 
τριών καταστηµάτων απ΄ ότι ξέρω που βολεύεται η κατάσταση. Φυσικά υπάρχει και το 
τοστάδικο. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί θέλουνε να δώσουνε και άλλες θέσεις δηλαδή 
θέλουµε να τα έχουµε καλά µε όλους; Έλεος δηλαδή, έλεος δηλαδή. Αυτό που λέµε ποιότητα 
ζωής και βάζουµε στα φυλλάδιά µας προεκλογικά και τα µοιράζουµε πόρτα τη πόρτα, τι 
σηµαίνει ποιότητα ζωής; Αυτό σηµαίνει ποιότητα ζωής, ότι πρέπει να κρατούµε κάποια 
στάνταρς.  

Υπάρχει η Στοά του Λόντου, αν δεν υπήρχε η Στοά του Λόντου, αν δεν υπήρχε το ¨Ρουαγιάλ¨ 
και τα άλλα µαγαζιά δε θυµάµαι πως τα λένε εκεί, που είναι όµορφοι χώροι που µπορεί να 
καλύψει τα κενά της γύρω περιοχής, ναι, να στηρίζαµε την πρόταση που καταθέτει η ∆ηµοτική 
Αρχή. Εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα µε τα επιχειρήµατα τα οποία σας είπα απόψε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ευχαριστώ, κύριε Ηλιόπουλε. 

 
Καταρχάς εµείς κύριε Πρόεδρε σαν παράταξη είχαµε µία άλλη άποψη 
σχετικά µε τους πεζόδροµους γενικά που αφορούσε να τοποθετούνται 

επί της οικοδοµικής γραµµής. Αυτό βέβαια δεν γίνεται εκεί γιατί έχει µπει η σήµανση των 
τυφλών κοντά στη νότια οικοδοµική γραµµή.  

Αλλά το θέµα είναι το εξής: Επειδή εάν µπούµε σε αυτή τη λογική ότι κάθε πεζόδροµος που 
γίνεται, γίνονται και τραπεζοκαθίσµατα γιατί τελικά εκεί πάµε, είχαµε πει όχι στην Ανδρέα Σκιά, 
υποχωρήσαµε, είπαµε «ναι», τώρα θα υποχωρήσουµε και στη Χρήστου Κουµάντου, αύριο θα 
υποχωρήσουµε και σε κάποια άλλη οδό κ.τ.λ. ∆ηλαδή όπου ο ∆ήµος θα κάνει τελικά κάποια 
πεζοδρόµηση θα υπάρχει φυσικό επακόλουθο να ζητούν τραπεζοκαθίσµατα. Αυτό για µας 
πρέπει να σταµατήσει. ∆εν µπορεί δηλαδή να συνεχίσει αυτό το πράγµα. Εµείς πιστεύουµε ότι 
γύρω από το ∆ηµαρχείο υπάρχει και το αναψυκτήριο που µπορεί να καλύψει όλους, υπάρχει 
και η Στοά του Λόντου και προτείνουµε να µην δοθούν άλλα, εκτός το υπάρχον µέχρι να λήξει 
η άδειά του  σε επαφή µε την οικονοµική γραµµή. Να είµαστε και συνεπείς µε το νόµο κ.τ.λ.  

∆ε νοµίζω ότι πρέπει να είναι ο ∆ήµος εκείνος ο οποίος θα δηµιουργήσει προβλήµατα στους 
επαγγελµατίες, γιατί τι θα γίνει; Θα υπάρχουνε καταστήµατα, έχουνε ένα ενοικιοστάσιο, 
πιστεύω ότι θα αρχίσουν οι ιδιοκτήτες µια πίεση προκειµένου να γίνουν καφετέριες. 
∆ηµιουργείται δηλαδή µια υπεραξία και αρχίζουν πλέον τα προβλήµατα µεταξύ επιχειρηµατιών, 
ενοικιαστών και ιδιοκτητών διότι ανεβαίνουν και τα ενοίκια.  

Πρέπει δηλαδή, ο ∆ήµος να έχει εκ των προτέρων καθορισµένο που θα δώσει καθίσµατα και 
όχι µόλις ολοκληρώνεται ένας πεζόδροµος να έρχεται να επιβραβεύει την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων. Εµείς δεν θα το ψηφίσουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ευχαριστώ, κύριε Σπίνο oρίστε γρήγορα. 

 
Μπαίνοντας µέσα στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αισθάνθηκα πάρα 
πολύ άσχηµα όταν ήρθε ένας κύριος και γνωστός µάλιστα και µου λέει «κε Σπίνο 

φτιάχνετε πεζόδροµους για να βγάζετε τραπεζοκαθίσµατα»; Ειλικρινά αισθάνθηκα άσχηµα γιατί 
πραγµατικά όλη αυτή η προσφορά και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουµε µε τον ∆ήµαρχο 
εδώ και τέσσερα χρόνια δεν εννοείται για να γίνει η Καλαµάτα ¨Φραπεδούπολη¨ και κακό του 
κεφαλιού τους όποιος το κάνει αυτό και ανοίγει µαγαζιά µόνο και µόνο επειδή η ∆ηµοτική Αρχή 
πάει και δίνει χώρους για τραπεζοκαθίσµατα. Κακό του κεφαλιού του αν αυτός που στη 
Χρήστου Κουµάντου και µιλάω για έναν γνωστό κύριο και φίλο µου κιόλας που πουλάει 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ:  
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κάλτσες το κλείσει και γίνει καφετέρια, και ο άλλος γίνει καφετέρια και γι’ αυτό φτάσαµε στο 
σηµείο που φτάσαµε. 

Και πραγµατικά στην προηγούµενη συνεδρίαση έλειπα αλλά διάβασα εφηµερίδες και από τα 
πρακτικά τις τοποθετήσεις των κατοίκων εκεί και µε πολύ έτσι σεβασµό στις απόψεις τους 
ήταν πολύ σωστές απόψεις και εγώ δεν ήξερα τελικά και επειδή είναι υπερβολικοί οι 
Καλαµατιανοί και υπερβολικοί οι Έλληνες δηλαδή δίνει κάποιο περιθώριο ο νόµος και πάνω 
στην υπερβολή µας, πάνω σε αυτό που νοµίζουµε ξέρω εγώ ότι θα γίνουµε πλούσιοι ή θα ξέρω 
εγώ θα µπορέσουµε να καταπατήσουµε µετά τους νόµους γιατί είναι και αυτό πάνω σε αυτή 
την υπερβολή, δυστυχώς έρχεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πατάει στη µη τήρηση των νόµων 
γιατί όταν λέµε για τραπεζοκαθίσµατα ή αυτό που λέει για τη δέσµευση των κοινοχρήστων 
χώρων µπροστά από τις οικοδοµικές γραµµές που λέει ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος δεν είναι 
υποχρεωτικό ότι πρέπει να πας να βάλεις τραπεζοκαθίσµατα. Μπορώ και εγώ στο µαγαζί µου 
µπροστά ή ένας που έχει πίνακες να το νοικιάσει και να βάλει τα καβαλέτα µε του πίνακές του 
και να πουλά όπως είναι το αντίστοιχο µαγαζί που έχει γίνει εδώ µπροστά δεν πάνε τώρα να το 
νοικιάσει για τραπεζοκαθίσµατα.  

Και σε αυτό που είπε ο ∆ήµαρχος ότι και επιτέλους να τηρείται ο νόµος. Εγώ σέβοµαι τις 
απόψεις των κατοίκων εκεί γιατί έχουν το παράδειγµα της Βαλαωρίτου που στη Βαλαωρίτου 
είναι τα καταστήµατα, τα καταστήµατα ενοχλούν τους κατοίκους. Εµ λογικό είναι να µην 
θέλουν τραπεζοκαθίσµατα επειδή όµως, όχι επειδή είναι αποφάσεις λάθος της ∆ηµοτικής Αρχής 
αλλά δεν τηρείται ο νόµος δυστυχώς. ∆ηλαδή υπάρχουν παραβάσεις στο θέµα του ωραρίου να 
κλείνει. Τότε θα πρέπει πια και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να έρχεται και να 
γίνεται ανάκληση που λέει ο ∆ήµαρχος.  

Εγώ συµφωνώ καταρχήν γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε απογραφικούς κανόνες δηλαδή και 
µε ποιο δικαίωµα κύριε Ηλιόπουλε; Και στέκοµαι σε αυτό που λέτε, σε κάποιους πεζόδροµους 
δίνουµε κοινόχρηστους χώρους, δε λέω τραπεζοκαθίσµατα, δίνουµε κοινόχρηστους χώρους και 
σε κάποιους δε δίνουµε. Με ποιο δικαίωµα; Πως εµείς κάνουµε την υπεραξία των πεζοδρόµων; 
Πρέπει να δίνουµε κοινόχρηστους χώρους γιατί δεν είναι µόνο για τραπεζοκαθίσµατα είναι για 
οποιαδήποτε χρήση. Εντάξει; ∆εν δίνουµε αυτή τη στιγµή, είναι δέσµευση κοινοχρήστων 
χώρων αλλά όµως να τηρείται ο νόµος και επειδή δυστυχώς πολλές φορές δεν τηρείται ο 
νόµος εγώ συµφωνώ και µε τη πρόταση του ∆ηµάρχου να µειωθεί αυτό το πλάτος να είναι 
µόνο µπροστά στις προσόψεις των καταστηµάτων και µην µπαίνουν σε προσόψεις άλλων 
καταστηµάτων. Ας βάλουµε εµείς τέτοιες ασφαλιστικές δικλίδες για να µειώσουµε λιγότερο το 
πρόβληµα και επιτέλους να τηρείται ο νόµος, να έρχεται εδώ πέρα και να ανακαλείτε όταν 
χρειάζεται. Όπως είδατε και θυµόσαστε όταν έγινε το πρόβληµα στη Βαλαωρίτου πόσοι ήρθαν 
µε βρεγµένη την ουρά, πως ήρθαν οι ιδιοκτήτες εδώ και συµµορφώθηκαν όταν είδαν ότι ο 
∆ήµος είχε την προδιάθεση να τους πάρει τις άδειες.  

Αυτή είναι η άποψή µου, εγώ συµφωνώ και µε την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου να µειωθεί το 
πλάτος, να υπάρχει µόνο στις προσόψεις των καταστηµάτων τους, όχι, να µπορούν να 
νοικιάζουν και απ’  έξω. Εντάξει να τηρούνται κάποιους κανόνες και θεωρώ ότι θα είναι κουτοί 
αν όλοι ξαφνικά οι επαγγελµατίες της Χρήστου Κουµάντου ανοίξουν τα τραπεζοκαθίσµατα, θα 
είναι κουτοί. 

 
Και στη Βαλαωρίτου το πρόβληµα ήταν τα ηχητικά. Μεγάλο.  
Ακούω τους επαγγελµατίες και αµέσως µετά εσάς γιατί εσείς µιλήσατε στο 

προηγούµενο Συµβούλιο και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι έχουν την άποψή σας.  
Θα δώσω στους επαγγελµατίες. Κοντά στο µικρόφωνο όνοµα, επώνυµο.  

 
(Επαγγελµατίας):  
Καλησπέρα σας, λέγοµαι Παχτίτης Ιωάννης έχω κατάστηµα επί της Χρήστου 

Κουµάντου εδώ και είκοσι χρόνια περίπου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΑΧΤΙΤΗΣ 
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Εµείς σαν επαγγελµατίες που ενδιαφερόµαστε στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων, δεν 
έχουµε σκοπό ούτε να εκνευρίσουµε τους ανθρώπους οι οποίοι µένουν εκεί. Άλλωστε εγώ έχω 
άδεια τραπεζοκαθισµάτων εδώ και είκοσι χρόνια, δεν ενόχλησα κανέναν. Αυτή είναι και η 
πρόθεση µου, να συνεχίσω µε τον ίδιο τρόπο.  

Όλοι οι καταστηµατάρχες και αυτών έχω τις υπογραφές, σχεδόν όλοι οι καταστηµατάρχες 
θέλουν την ανάπτυξη κάποιων τραπεζοκαθισµάτων η οποία θα τραβήξει κόσµο, θα δώσει χώρο 
σε κόσµο να έρθει µέσα στο χώρο των καταστηµάτων τους. ∆εν ζητάµε να κατακλύσουµε τη 
πλατεία από τραπεζοκαθίσµατα, ζητάµε ένα χώρο να µπορεί να έρθει ο άλλος να ακουµπήσει 
σα χώρο αναψυχής να πιεί ένα αναψυκτικό, ένα καφέ και να τελειώσει. Ούτε µουσικές, ούτε 
τίποτα από όλα αυτά. Ζητάµε µια ήπια µορφή και από ότι άκουσα και από το κύριο ∆ήµαρχο 
και από όλους, να τηρηθεί αυστηρά ο κανονισµός. Εµείς είµαστε υπέρ της αυστηρής τήρησης . 
Εάν κάποιος ξεφύγει… Τουλάχιστον εµείς που υπάρχουµε αυτή τη στιγµή θα το τηρήσουµε, 
εάν καινούριοι δεν το τηρήσουν και εµείς οι ίδιοι συµφωνούµε να αφαιρείται η άδεια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ευχαριστώ.  
 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Και αυτό κατηγορηµατικά, εγώ όχι, να µην υπάρχουν ηχεία, µόνο καθιστικός σαν 
αναψυχή να µπορεί ο άλλος. ∆έσµευση, αυτό είναι δέσµευση. 
 
Άλλος επαγγελµατίας θέλει  το λόγο; 
Ο κύριος Βλάσης. 

 
∆εν ξέρω από πού να αρχίσω µε αυτά που άκουσα.  

Είπε ο κύριος ∆ήµαρχος ότι είναι οι επαγγελµατίες απέναντι στους 
κατοίκους. Θα µου επιτρέψετε εάν είχατε διαβάσει το κείµενο που σας έχουµε στείλει είναι οι 
επαγγελµατίες απέναντι δε ξέρω ποιοι επαγγελµατίες, εγώ είδα µερικούς εδώ, πάντως η 
πλειοψηφία που εκπροσωπώ είναι επαγγελµατίες, ιδιοκτήτες και έµποροι. Έτσι; ∆εν είµαστε 
µόνο κάτοικοι εκεί. Έτσι;  

∆εύτερον, άκουσα µε πολύ µεγάλη έκπληξη τον κύριο Σπίνο να αναρωτιέται γιατί δεν τηρείται 
ο νόµος. Αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε εδώ µεταξύ σας, όχι σε εµένα, όχι δηµόσια. 
Οι νόµοι οφείλουνε, είναι συντεταγµένοι έτσι οι αρχές της πολιτείας να τους τηρούνε, αν δεν 
τους τηρούνε τους νόµους δε φταίω εγώ. ∆εν είµαι εγώ αυτός που δεν τηρώ, εσείς κύριε Σπίνο 
σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο δε τηρείτε τους νόµους όχι οι πολίτες, δεν είναι οι πολίτες υπεύθυνοι 
για την τήρηση των νόµων. Και αν θα γίνει κάτι γιατί και ο κύριος ∆ήµαρχος το είχε πει και 
αυτό, αν έρθουµε λοιπόν στο µέλλον, να µην βλέπετε 10 µέρες τώρα για τους συγκεκριµένους 
επαγγελµατίες, άµα ‘ρθούµε στο µέλλον και αρχίσουµε τις φασαρίες και τα τέτοια, για τις 
ανακλήσεις των αδειών θα ΄ρθείτε να µου πείτε το κλασικό  που λέτε όλοι, «ο άνθρωπος έχει 
δέκα εργαζόµενους θα του κλείσουµε το µαγαζί;» Εκεί θα πάτε, αυτή είναι η αυθαιρεσία που 
γίνεται συνέχεια. 

Θα σας θυµίσω και µερικά άλλα πράγµατα γιατί άκουσα και τη συζήτηση τη προηγούµενη. 
Αναρωτηθήκατε για τη πλατεία για τις θέσεις των επαγγελµατιών για τις αυθαιρεσίες που 
γίνονται. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γιατί αναρωτιέστε; Αφού 
κανένας δεν τηρεί το νόµο σε τίποτα, σε τίποτα. Λειτουργεί τίποτα αυτή τη στιγµή; Έχετε 
∆ηµοτική Αστυνοµία, λειτουργεί η ∆ηµοτική Αστυνοµία; Λοιπόν εσείς τι προσπαθείτε να κάνετε 
τώρα; Αλλάζετε βίαια το είπα και τη προηγούµενη φορά, τον χαρακτήρα ενός δρόµου. Ο 
δρόµος αυτός ήταν εµπορικός είχε κατοικίες εδώ και εκατό χρόνια και έρχεστε τώρα να 
φυτεύσετε στη µέση καθίσµατα, οµπρέλες, να αποκλείσετε τους ανθρώπους και η φασαρία δεν 
γίνετε µόνο από τις …  

ΠΑΧΤΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ:  
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Να αναγνωρίσετε τα φροντιστήρια, τα ιατρεία, και µε τη φοβερή, να  τους δώσετε 
συγχαρητήρια στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, θα περίµενα να µου φέρετε ένα έγγραφο γιατί σας το 
είπα τη προηγούµενη φορά, ένα έγγραφο από το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική αν µπορούν να 
περάσουν µέσα στο δρόµο αυτό. Γιατί αποκλείετε τους χώρους µας, σε έκτακτες ανάγκες; ∆εν 
συµβαίνει τίποτα στην Ελλάδα είµαστε οχαδελφιστές, δεν µπορεί να συµβεί τίποτα. Από πού 
θα περάσει το ασθενοφόρο, από πού θα περάσει η πυροσβεστική; Θα πετάµε τα καθίσµατα 
στην άκρη; Τι λογική είναι αυτή; Υπάρχει µία άδεια τη σέβοµαι την άδεια και σας είπα και την 
άλλη φορά να µείνει, αλλά είπε ο κύριος Γιάννης ο οποίος ξέρει προσωπικά ότι τον σέβοµαι και 
το αγαπώ η άδεια αυτή που είχατε δώσει και την είχατε συνεχίσει ήτανε άθλια, ήτανε 
προσβολή στον καθηµερινό µας πολιτισµό διότι ένα πεζοδρόµιο δύο µέτρων ήταν κλειστό. Που 
θα πέρναγαν οι µητέρες µε τα καροτσάκια; Που θα πέρναγαν οι ανάπηροι και οι ηλικιωµένοι; 
Έπρεπε να κατεβαίνουν το δρόµο να περνάνε; Αυτή την άδεια είχατε δώσει, νόµιµη µεν 
απαράδεκτη δε. ∆εν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι δικαίωµά σας… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ευχαριστώ  

 
Μισό λεπτάκι όµως γιατί αναφέρθηκε πολλές φορές στο όνοµά µου. Επιτρέψτε µου.   
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ναι, ορίστε, γρήγορα  όµως, πολύ σύντοµα.      
 
Καταρχήν δεν ξέρω, µάλλον δεν εννοούσε εµένα προσωπικά, εννοούσε τη 
συνεδρίαση όλου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και όλους τους συναδέλφους 

∆ηµοτικούς Συµβούλους γιατί εγώ δεν ήµουν στην προηγούµενη συνεδρίαση.  

∆εύτερον µε ποιο δικαίωµα αλλάξαµε τον τρόπο, το χαρακτήρα της Χρήστου Κουµάντου; Με 
µια οµόφωνη απόφαση κύριε Βλάση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που τον πεζοδρόµησε. Έπρεπε 
να είχατε έρθει τότε και όχι τώρα που ίσως θίγετε το επάγγελµά σας και να πείτε για ποιους 
λόγους δεν θέλατε την πεζοδρόµηση. 

Τρίτον. Ότι βάση του σχεδιασµού που έχει γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία όχι µόνο σε αυτόν 
το πεζόδροµο, σε όλους τους πεζόδροµους επιτρέπεται και µπορούν να περάσουν εντελώς 
καθαρά λειτουργικά και η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο σε οποιοδήποτε πεζόδροµο και σε 
οποιοδήποτε σχεδιασµό έχει κάνει η Τεχνική Υπηρεσία. Τα 

ώρα αν δεν λειτουργεί καλά η ∆ηµοτική Αστυνοµία, αν δεν εφαρµόσουµε καλά εµείς το νόµο 
στο πλαίσιο µας είναι κύριε Βλάση, ελάτε κατεβείτε στο πολιτικό στίβο που λένε και οι 
συνάδελφοι, οι δηµοτικοί σύµβουλοι και ελάτε να το αλλάξετε. Εµείς αυτά µπορούµε, εγώ 
δηλαδή προσωπικά δε µιλάω για τους άλλους, αυτά µπορώ να κάνω, αυτά προσπαθώ να κάνω 
και γι’ αυτό είµαι εδώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε. 

 
Κε Πρόεδρε δεν θα είχα αντίρρηση αν η Χρήστου Κουµάντου είχε µία 
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων όπως είναι σήµερα αλλά γιατί το 

καταψηφίζω; Φοβάµαι ότι όταν θα ανοίξει µία καφετέρια θα θέλει και µουσική και µετά θα 
πάρει και παράταση όπως δίνεται από τη ∆ηµαρχιακή µέχρι τις 3:00 η ώρα. Αυτό δε γίνεται; 
Τότε κύριε Σπίνο τι θα πείτε «ότι κάνουµε διακρίσεις, εκεί δώσαµε, εδώ δε δίνουµε;» Άλλωστε 
οι αποφάσεις που παίρνετε µε δική µου βέβαια µειοψηφία στη ∆ηµαρχιακή, είναι µε µουσική 
µέχρι τις 3:00.  

Όσον αφορά, γιατί  υποστηρίζουµε να µην δοθούν άλλες και να είναι σε επαφή µε την 
οικοδοµική γραµµή είναι για να δηµιουργηθεί ένα πλάτος έξι µέτρα απαγορευτικό στη µέση να 
υπάρχει η προσπέλαση των αυτοκινήτων.  
 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Αυτό είναι το λιγότερο. Αν συµφωνείς µε τη δική µας πρόταση, άλλαξέ 
το. Είκοσι πλάκες είναι. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως η εισήγηση της υπηρεσίας τροποποιηµένη στα 2:00 µέτρα.    
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την 
υπ΄ αριθµ. 89/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, καθώς επίσης και το 
αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ο κ. Τσερώνης, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, ενώ ΠΑΡΩΝ δηλώνει ο κ. Γιαννακούλας, κατά 
πλειοψηφία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος 
(15 ΥΠΕΡ- 3 ΚΑΤΑ – 1 ΠΑΡΩΝ) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Εγκρίνει τη συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου όσον αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στο πεζόδροµο της οδού Χρ. Κουµάντου, από Αριστοµένους 
µέχρι Αναγνωσταρά σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8046/15-4-2010 πρόταση 
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου όπως τροποποιήθηκε µε την 
πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για καθορισµό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων 
στον κεντρικό χώρο του πεζόδροµου σε καθαρό πλάτος 4,00 µ. δηλ. 2,00 µ. 
εκατέρωθεν του άξονα του πεζόδροµου για κάθε κατάστηµα που θα είναι ανάλογος 
της πρόσοψης του καταστήµατος. 
 
Συγκεκριµένα εγκρίνει : 
 
Στο πεζόδροµο Χρήστου Κουµάντου και στο τµήµα του από Αριστοµένους µέχρι 
Αναγνωσταρά  ο ελεύθερος χώρος για την κίνηση πεζών ορίζεται σε µια ζώνη 
πλάτους  2,90 µ. παράλληλη µε τις υφιστάµενες οικοδοµικές γραµµές, που θα 
διατρέχει το πεζόδροµο σε όλο το µήκος του και από τις δυο πλευρές (Βόρεια και 
Νότια). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων θα καταλαµβάνει τον 
κεντρικό χώρο του πεζόδροµου και θα έχει καθαρό πλάτος 4,00 µ. δηλ. 2,00 µ. 
εκατέρωθεν του άξονα του πεζόδροµου.  

Ειδικότερα σε κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ο χώρος ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων θα είναι ανάλογος της πρόσοψης του καταστήµατος και µέχρι 
το ήµισυ του πλάτους του παραχωρούµενου χώρου, δηλαδή 2,00 µ. (άξονας του 
πεζόδροµου). 

Τέλος επισηµαίνεται ότι δεν θα επιτρέπεται καµία απολύτως κατασκευή ή 
παρέµβαση  στο κοινόχρηστο χώρο, όπως υπερυψωµένα δάπεδα, µεταλλικά ή 
ξύλινα υποστυλώµατα, διαφηµιστικές  πινακίδες κλπ. Η σκίαση θα γίνεται µόνο µε 
οµπρέλες, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα. 

Η µη τήρηση των ανωτέρω θα αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου. 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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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  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Μαΐου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 


