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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  288/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
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, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6-(iii) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου 
πλατείας Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Σπερχογείας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων – καθορισµός τελών . 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η ρύθµιση θεµάτων κοινοχρήστων 
χώρων,  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 214/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για οριοθέτηση κοινόχρηστου 
χώρου πλατείας Τ.∆. Σπερχογείας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 15110/25-6-2009 κοινή εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και του 
Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
καθώς και στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 15250/26-6-2009 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών 
Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
Α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 15110/25-6-2009 εισήγηση: 
 
Θέµα: Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου πλατείας ∆.∆. Σπερχογείας για την ανάπτυξη                

τραπεζοκαθισµάτων. 
 
Αφού λάβαµε υπόψη 

− Την υπ’ αριθ. 4/2009 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου του ∆.∆. Σπερχογείας. 

− Τα δεδοµένα  όπως έχουν διαµορφωθεί από τα υπάρχοντα σε λειτουργία καταστήµατα της  
πλατείας και τα αιτήµατά τους για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων επί της πλατείας.            

− Την αναγκαιότητα διασφάλισης επαρκούς χώρου για την κίνηση  και την αναψυχή των 
δηµοτών επί της πλατείας. 

 
∆ιενεργήσαµε αυτοψία στο χώρο και αφού λάβαµε υπόψη την αρχιτεκτονική 

διαµόρφωση της πλατείας προτείνουµε για χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων περίπου 100-
110 τ.µ., το εµβαδό που αντιστοιχεί  στο ¼ του συνολικού εµβαδού της πλατείας που είναι 
400 τ.µ. 

− Τα παραπάνω  απεικονίζονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα.  

− Για  σκίαστρα να χρησιµοποιηθούν µόνο οµπρέλες.  

− Κάθε άλλη κατασκευή µε κατακόρυφα στοιχεία δεν επιτρέπεται. 
 

Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται µε τους παρακάτω όρους: 

α)   Στις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηρώο της πλατείας, θα αποµακρύνονται τα 
τραπεζοκαθίσµατα και τα σκίαστρα. 

β)    Επειδή υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεταξύ των καταστηµάτων και τη διαµορφωµένης 
πλατείας, η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται από τις διαµορφωµένες εισόδους της 
πλατείας. Απαγορεύεται κάθε άλλη κατασκευή για προσπέλαση επί της πλατείας.  
 
  Η παραβίαση των παραπάνω όρων, θα αποτελεί λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου.  
 
Συν. α) Η µε αριθ. 4/2009 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου ∆.∆.Σπερχογείας 
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        β) Τοπογραφικό διάγραµµα πλατείας ∆.∆. Σπερχογείας 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                        ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
                                                                                                  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                                 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
Β) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 15250/26-6-2009 εισήγηση:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ∆.∆. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009. 
 
Σχετικά µε τη λήψη απόφασης για την οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας του 
∆.∆. Σπερχογείας ως τέλος χρήσης προτείνουµε τα εξής:  

Επί της Κεντρικής Πλατείας: 20,00 € ανά τετραγωνικό µέτρο  

Επί των πεζοδροµίων: 12,00 € ανά τετραγωνικό µέτρο  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Σταθοπούλου Ε. 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

(υπογραφή) 26/6» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και την υπ΄ αριθµ. 214/2009 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, 
και το γεγονός ότι ο αριθµός των παρόντων τη στιγµή της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων 
είναι µεγαλύτερος από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει  

1. την οριοθέτηση χώρου 100 – 110 τ.µ. περίπου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων  στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας του Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος Σπερχογείας, η παραχώρηση του οποίου θα γίνεται µε τους 
παρακάτω όρους: 

Για  σκίαστρα θα χρησιµοποιηθούν µόνο οµπρέλες.  

Κάθε άλλη κατασκευή µε κατακόρυφα στοιχεία δεν επιτρέπεται. 

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηρώο της πλατείας, θα 
αποµακρύνονται τα τραπεζοκαθίσµατα και τα σκίαστρα. 

Επειδή υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεταξύ των καταστηµάτων και της 
διαµορφωµένης πλατείας, η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται από τις 
διαµορφωµένες εισόδους της πλατείας. Απαγορεύεται κάθε άλλη κατασκευή για 
προσπέλαση επί της πλατείας.  

Η παραβίαση των παραπάνω όρων, θα αποτελεί λόγο ανάκλησης της 
χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.  

2. τον καθορισµό τέλους χρήσης χώρου α) επί της παραπάνω πλατείας σε 20,00 € 
και β) επί των πεζοδροµίων σε 12,00 € ανά τετραγωνικό µέτρο, ετησίως.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Περρωτής Παναγιώτης 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος   

 3. Γουρδέας Ανδρέας   

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης   

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 13. Λαγανάκος Γεώργιος   

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος   

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης    

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Ράλλης Γεώργιος   

 21. Σπίνος Γεώργιος   

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 16 Ιουλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


