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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  289/2009  

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-(iv) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση χρήσης πεζοδροµίων . 
 
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. 207/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
13944/12-6-2009 κοινή εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία εισήγηση έχει ως εξής:  
 
“Θέµα: Οριοθέτηση χρήσης πεζοδροµίων 
 
1.   Με τις υπ’αριθµ. 136/2008 & 544/2008 αποφάσεις του ∆.Σ. Καλαµάτας καθορίστηκαν οι 

χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και κίνησης πεζών στα πεζοδρόµια της οδού 
Ναυαρίνου και συγκεκριµένα στο βορεινό πεζοδρόµιο από την Φαρών µέχρι την εκκλησία 
της Ανάστασης, στο τµήµα του νότιου πεζοδροµίου από την Ακρίτα µέχρι την οδό Ρήγα 
Φεραίου καθώς και στο τµήµα του βορεινού πεζοδροµίου από την εκκλησία της 
Ανάστασης µέχρι την οδό Αύρας. 

 
- Με τη σηµερινή εισήγηση προτείνεται επέκταση του χώρου ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισµάτων & λοιπών στοιχείων στο βορεινό πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου, 
για το τµήµα της που ορίζεται από την οδό Αύρας µέχρι τέλους. 

 
- Μετά από αυτοψία µας στο χώρο και αφού λάβαµε υπόψιν την υφισταµένη κατάσταση 

(εµπόδια, δέντρα , ζαρντινιέρες κ.λ.π.) προτείνουµε ελεύθερο χώρο για την κίνηση των 
πεζών στο βορεινό πεζοδρόµιο πλάτους 2,80 µ. από το κράσπεδο του πεζοδροµίου, για 
το τµήµα της  από την οδό Αύρας µέχρι το ρέµα “Πολιτέικο”. Στο υπόλοιπο τµήµα της 
από το ρέµα “Πολιτέικο” µέχρι τέλος προτείνεται ελεύθερος χώρος για την διέλευση 
των πεζών, πλάτους 1,80 µ. από το κράσπεδο του πεζοδροµίου. 

 
2. Μετά τα αιτήµατα επαγγελµατιών για ανάπτυξη  εµπορευµάτων απαιτείται ο 

επανακαθαρισµός των στοιχείων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν στα  πεζοδρόµια της 
οδού Ναυαρίνου από τους επαγγελµατίες.      

 
Για το λόγο αυτό προτείνεται : α) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου του αποφασιστικού 
µέρους της υπ’αριθµ. 136/2008 απόφασης του ∆.Σ Καλαµάτας ως εξής: ”Εγκρίνει τις 
παρακάτω ρυθµίσεις για τον καθορισµό χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, 
εµπορευµάτων και κίνησης πεζών στα πεζοδρόµια της οδού Ναυαρίνου και συγκεκριµένα 
στο βόρειο πεζοδρόµιο από την οδό Φαρών εως την εκκλησία της Ανάστασης, καθώς 
επίσης στο τµήµα του νότιου πεζοδροµίου στο Ο.Τ.από την οδό Ακρίτα ως την οδό Ρήγα 
Φεραίου, ως εξής:” 
 
β) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου του αποφασιστικού 
µέρους της υπ’ αριθµ. 544/2008 απόφασης του ∆.Σ. Καλαµάτας ως εξής: ”Tην 
παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων στο βορεινό 
πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου, για το τµήµα που ορίζεται από την εκκλησία της 
Ανάστασης µέχρι την οδό Αύρας.”  
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  - Τα παραπάνω µπορεί τοπικά να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, αν υπάρχει      τεχνικό 
ή άλλο εµπόδιο, κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης. 
 
 -  Μετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να γίνει διαγράµµιση µε κίτρινη γραµµή 
ώστε να οριοθετείται ο χώρος κίνησης των πεζών. 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                     ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΣΧΕ∆.& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
     ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ                                        ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” 

 
 
 
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. 207/2009 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. α) την επέκταση του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων & λοιπών στοιχείων 
στο βορινό πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου από την οδό Αύρας µέχρι τέλος 
της οδού Ναυαρίνου. 

      β) τον καθορισµό ελεύθερου χώρου για την κίνηση πεζών στο βορινό 
πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου, πλάτους 2,80 µ. από το κράσπεδο του 
πεζοδροµίου για το τµήµα από την οδό Αύρας µέχρι το ρέµα Πολιτέικο και 
πλάτους 1,80 µ.  από το κράσπεδο του πεζοδροµίου από το ρέµα Πολιτέικο 
µέχρι τέλος της οδού Ναυαρίνου. 

 

2. την τροποποίηση - συµπλήρωση των υπ’ αριθ. 136/2008 & 544/2008 
προηγούµενων αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας ως προς 
τις παραγράφους που αφορούν στον καθορισµό χώρου ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων και κίνησης πεζών, µε την προσθήκη και 
¨εµπορευµάτων¨ και συγκεκριµένα: 

     α)  το πρώτο εδάφιο του αποφασιστικού µέρους της υπ’ αριθ. 136/2008 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαµορφώνεται ως εξής: 

Εγκρίνει τις παρακάτω ρυθµίσεις, για τον καθορισµό χώρου ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων, εµπορευµάτων και κίνησης πεζών στα πεζοδρόµια της 
οδού Ναυαρίνου, και συγκεκριµένα στο βόρειο πεζοδρόµιο από την οδό 
Φαρών έως την εκκλησία της Ανάστασης, καθώς επίσης στο τµήµα του 
νότιου πεζοδροµίου στο Ο.Τ. από την οδό Ακρίτα ως την οδό Ρήγα Φεραίου, 
ως εξής: 

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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     β) το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του αποφασιστικού µέρους της  
υπ’ αριθ. 544/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαµορφώνεται ως 
εξής: 

Την παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και 
εµπορευµάτων στο βορεινό πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου, για το τµήµα 
του που ορίζεται από την εκκλησία της Ανάστασης µέχρι την οδό Αύρας. 

   
Τα παραπάνω µπορεί τοπικά να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, αν υπάρχει      
τεχνικό ή άλλο εµπόδιο, κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης. 

 
Να γίνει διαγράµµιση µε κίτρινη γραµµή ώστε να οριοθετείται ο χώρος κίνησης των 
πεζών. 
 

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. 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  
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 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 

 


