
Συνεδρίαση :26/2009                                 Πέµπτη 22/10/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  445/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  445/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 26η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-10-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας  
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 440 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 
20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 438 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3)  
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 5) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος 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, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  



Συνεδρίαση :26/2009                                 Πέµπτη 22/10/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  445/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το µέρος 
που αφορά στην οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον 

πεζόδροµο της Βαλαωρίτου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρει ότι η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 335/2009 απόφασή της εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο τη συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασής του ως προς την πρώτη 
παράγραφο Α1 του αποφασιστικού της µέρους που αφορά στην οριοθέτηση κοινοχρήστων 
χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον πεζόδροµο της Βαλαωρίτου, ως εξής:  
 
Στο τµήµα του πεζόδροµου Βαλαωρίτου  από  Α. Σκιά µέχρι πλατεία Αγ. Ταξιαρχών  να γίνει 
σαφής οριοθέτηση του χώρου που έχει οριστεί για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων από 
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε :  
α) ζαρντινιέρες, γλάστρες κ.λ.π.  από υλικά που συνάδουν το χώρο και ενδεικτικά 

αναφέρουµε: πυλός, ξύλο ή επένδυση ξύλου, µαντέµι κ.λ.π. 
ή  
β) µεταλλικά κιγκλιδώµατα (χρώµατος κυπαρισσί) σύµφωνα µε το συνηµµένο σκαρίφηµα. 
 
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω θα επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα  µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Επανειληµµένα µέχρι τώρα είχαµε ζητήσει να υπάρχει µεγάλη προσοχή 
όσον αφορά την τήρηση των κίτρινων γραµµών που έχουµε βάλει ως 

∆ήµος και που καθορίζουν την οριοθέτηση του χώρου των καταστηµάτων. ∆υστυχώς όλη 
αυτή την περίοδο υπήρξε η πλήρης ανοχή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, η πλήρης αποτυχία επί 
της ουσίας του µέτρου και βέβαια υπήρχε και η αντίστοιχη προτροπή του κ. ∆ηµάρχου ¨ε, δεν 
είναι λόγος να φθάσουµε σε αυτό το θέµα, σιγά – σιγά θα διορθωθούν µόνα τους¨. Απεδείχθη 
κ. ∆ήµαρχε ότι µόνα τους αυτά τα πράγµατα δεν διορθώνονται και  όσο υπάρχει ανοχή, που 
δεν αφορά µόνο τη συγκεκριµένη περιοχή, τόσο οι επεκτατικές τάσεις θα αυξάνονται και θα 
βρισκόµαστε σε αντίστοιχες διαµαρτυρίες δηµοτών, όπως αυτή την φορά. 

Σαφώς θα ψηφίσουµε το µέτρο, αλλά θέλουµε να διευκρινίσουµε και παρακαλώ πολύ να είναι 
και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ότι η κίτρινη γραµµή είναι το εξώτατο σηµείο 
τοποθέτησης εάν επιλεγούν ζαρντινιέρες. ∆εν θα µπει η ζαρντινιέρα από την κίτρινη γραµµή  
και έξω. Εάν επιλεγεί το κάγκελο θα είναι επί της κίτρινης γραµµής. Στο συγκεκριµένο σηµείο, 
στην µία πλευρά, είναι ενάµιση µέτρο απόσταση, δεν χωράει να περνάει τίποτα, δεν 
επιτρέπεται. 

Θα πρέπει να δούµε και ένα άλλο µέτρο. Την δυνατότητα επέκτασης αυτού του τρόπου όπου 
υπάρχουν επανειληµµένες παραβιάσεις. Είναι σε πολλά σηµεία που υπάρχει αυτή η 
επανειληµµένη παραβίαση.  

Κ. ∆ήµαρχε το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει απ’ όλο τον κόσµο τεράστια αντίδραση  για την 
στάση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. ∆εν ξέρω ποιος φταίει.  Φταίνε και οι ίδιοι οι αστυνοµικοί για 
την συµπεριφορά τους, για την αλαζονεία που πολλές φορές δείχνουν; Φταίει η διοίκηση µε 
την έννοια των εντολών που δίνονται; ∆εν είναι δυνατόν να υπάρχει σε διασταύρωση 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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µποτιλιάρισµα και δύο δηµοτικοί αστυνόµοι  στο απέναντι πεζοδρόµιο να συζητούν. ∆εν είναι 
δυνατόν στο συγκεκριµένο σηµείο να γίνεται ο κακός χαµός και οι αστυνοµικοί αν και 
καλούνται να κάνουν ότι δεν βλέπουν. Κάποιος πρέπει να θέσει τα πράγµατα της λειτουργίας 
τους σε διαφορετική βάση. Αυτό είναι αίτηµα και παράκληση πολλών δηµοτών. Μου το 
µετέφεραν, σας το µεταφέρω, έχω δε και ιδία αντίληψη.  ∆εν είναι οι αστυνοµικοί µόνο να 
κόβουν το πρόστιµο για το παράνοµο παρκάρισµα και αυτό ενίοτε.  

 
Σε αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος µια και δίνεται η ευκαιρία. Παράδειγµα, 
στο πάρκινγκ απ’ έξω υπάρχει κίτρινη γραµµή. Γράφουν τον παράνοµα 

σταθµευµένο αυτοκίνητο µέσα στο πάρκινγκ και αφήνουν τα αυτοκίνητα που είναι στην 
κίτρινη γραµµή, στην στροφή επάνω στην γέφυρα χωρίς να τα σηµειώσουν. Φέρτε µου 
οποιοδήποτε αυτοκίνητο έχει γραφτεί έξω µε οποιαδήποτε ηµεροµηνία. Καµία ηµεροµηνία δεν 
έχει γραφτεί και κάποιες στιγµές, επώνυµα σας το καταγγέλλω, γίνονται επιλεκτικά οι 
σηµειώσεις στα παρκαρισµένα αυτοκίνητα. ∆εν µπορεί να αφήνεται το πρώτο και να γράφεται 
το δεύτερο και µετά το δέκατο. 

 
Συµφωνώ µε αυτά τα οποία είπε ο κ. Κοσµόπουλος.  

Ο σεβασµός στο δηµόσιο χώρο είναι ένα δείγµα του πολιτισµού µίας κοινωνίας. 
Υπάρχουν προβλήµατα, αυτά δεν δηµιουργήθηκαν τώρα. Η πόλη έχει µία πορεία. Το τι 
συνέβαινε µε τα ο δηµόσιο χώρο και το τι συµβαίνει εν πολλοίς τα γνωρίζοµε.  

Είναι µία δύσκολη κατάσταση. Έχοµε τρεις αντικρουόµενες εν πολλοίς δράσεις. Έχοµε πολίτες 
που µένουν  σε πολυκατοικίες που θέλουν να κοιµηθούν, έχοµε εµπόρους και έχοµε ιδιοκτήτες 
καταστηµάτων ψυχαγωγίας. Η δική µας κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να συνυπάρξουν και οι 
τρεις στο συγκεκριµένο χώρο. και οι πολίτες να µπορούν να ησυχάσουν και οι καφετέριες να 
λειτουργούν και ο κόσµος να έχει πρόσβαση στα εµπορικά καταστήµατα. 

Έχοµε κάνει δύο συσκέψεις εδώ στο ∆ήµο. Η πρώτη ήταν κάπως επεισοδιακή. Θεωρώ ότι 
υπήρξε κάποια συνεννόηση. Αν αυτή η συνεννόηση η οποία υπήρξε και έρχεται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, αφού πέρασε από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, δεν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσµα, 
πρέπει να πάροµε πλέον πιο δραστικά µέτρα σε ένα δρόµο όπου εκ των πραγµάτων όλοι αυτοί 
οι οποίοι εµπλέκονται πρέπει να κάνουν βήµατα και να συνυπάρξουν. Τα εµπορικά 
καταστήµατα θέλουν τις καφετέριες, οι καφετέριες θέλουν τα εµπορικά καταστήµατα, αλλά και 
οι κάτοικοι µε κάποιες προϋποθέσεις, εννοώ της ησυχίας και τη δυνατότητα να περνούν, δεν 
έχουν πρόβληµα. Αν κάποια απ’ αυτές τις δραστηριότητες, ιδιαίτερα οι καφετέριες, φύγουν 
από την οδό Βαλαωρίτου θα υπάρξουν προβλήµατα ως προς το εµπόριο και ένας δρόµος 
παρακείµενος του κεντρικού δρόµου ενδεχοµένως να έχει τα προβλήµατα που έχουν οι 
παράλληλοι δρόµοι.  

Καταλήξαµε λοιπόν στο εξής συµπέρασµα. Να εφαρµοσθεί η απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, να υπάρξουν διαγραµµίσεις και αφού δεν απέδωσε στο βαθµό που θα έπρεπε να 
έχει αποδώσει η διαγράµµιση, γιατί καταλαβαίνω, φορτώνεται ένα µαγαζί πελάτες, βάλαµε και 
µια καρέκλα παραπάνω, βάνοµε και ένα τραπέζι παραπάνω, τραβιόνται τα παιδιά, κλείνουν τη 
δίοδο. Είπαµε λοιπόν να πάει ένας µηχανικός δικός µας, ο κ. Βούρτσος, ο οποίος θα κάνει τις 
υποδείξεις, τον γνωρίζετε τον ∆ηµήτρη, έχει τις ευαισθησίες εκείνες που πρέπει να έχει ένας 
µηχανικός στον υπερθετικό µάλιστα βαθµό, χειρίζεται και ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα 
κτίρια τα νεοκλασικά, να συνεννοηθεί µε τους επαγγελµατίες να βάλουν ή γλάστρες ή 
ζαρντινιέρες, µέσα όπως λέει ο κ. Κοσµόπουλος σαφώς,  ή να υπάρξει µία κατασκευή από 
γήινα υλικά, είτε από ξύλο, είτε µεταλλικά, να είναι του γούστου της κάθε επιχείρησης, ώστε 
να οριοθετηθεί µε ακρίβεια ο χώρος. Νοµίζω είναι αυτό το κοινό σηµείο στο οποίο καταλήξαµε 
και έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Αν δεν τηρηθούν και αυτά τα πράγµατα βεβαίως πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση για την 
διάθεση του χώρου.           

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κε Πρόεδρε όπως είπαµε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, έτσι και τώρα, 
είµαστε υπέρ της οριοθέτησης. Η µόνη ένσταση την οποία είχαµε ήταν 

ως προς τα σιδερένια κάγκελα. Για έναν απλό λόγο, δεν είναι πολιτικό το ζήτηµα. Να 
αποφύγουµε κάποιο ατύχηµα που θα γίνει εάν πέσει κάποιος πάνω σε ένα σιδερένιο κάγκελο. 
Είµαστε υπέρ της χωροθέτησης, βέβαια θα το ψηφίσουµε, αλλά προτείναµε να µπουν 
ζαρντινιέρες µε ξύλο, δύο µέτρα και τριάντα πλάτος. Επειδή έγινε στην Αθήνα κάποιο ατύχηµα 
και κυνηγάγανε το ∆ήµαρχο,  να µην γίνει κάποιο ατύχηµα. Είµαστε υπέρ της χωροθέτησης.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ας κάνουν τις επιλογές τους κι εµείς θα τις δεχτούµε. Ότι θέλει ο καθένας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν στην κίτρινη γραµµή το ανώτατο σηµείο. Οµόφωνα. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την υπ΄ αριθµ. 335/2009 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, καθώς επίσης και την προαναφερόµενη µε 
αριθµ. πρωτ. 24163/15-10-2009 υπηρεσιακή εισήγηση, 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 τη συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 329/2008 απόφασής του ως προς την πρώτη 
παράγραφο Α1 του αποφασιστικού της µέρους που αφορά στην οριοθέτηση 
κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον πεζόδροµο της 
Βαλαωρίτου, όπως εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και όπως τελικά 
διαµορφώθηκε µε την πρόταση του κ. Κοσµόπουλου, ως εξής:  
 
Στο τµήµα του πεζόδροµου Βαλαωρίτου  από  Α. Σκιά µέχρι πλατεία Αγ. Ταξιαρχών  
να γίνει σαφής οριοθέτηση του χώρου που έχει οριστεί για την ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισµάτων από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε :  

α) ζαρντινιέρες, γλάστρες κ.λ.π.  από υλικά που συνάδουν το χώρο και ενδεικτικά 
αναφέρουµε: πυλός, ξύλο ή επένδυση ξύλου, µαντέµι κ.λ.π. 

ή  

β) µεταλλικά κιγκλιδώµατα (χρώµατος κυπαρισσί),  
 
µε εξωτερικό µέρος αυτών την διαγράµµιση που έχει γίνει µε κίτρινη γραµµή. 
 
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω θα επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα  µε 
την κείµενη νοµοθεσία. 

 

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  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 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. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 3 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


