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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  471/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-10-2009 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, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 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 ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 466 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’  αριθµ. 464 απόφαση, αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 466 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος 
και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 465 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 5) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 7)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Επί προτάσεων της Επιτροπής για τη χωροθέτηση των περιπτέρων στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 25045/26-10-2009 εισήγηση της Επιτροπής Περιπτέρων του ∆ήµου, η οποία έχει ως 
εξής: 
 

 
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση  νέου περιπτέρου. 
ΣΧΕΤ: α. Η υπ’ αριθ. 16621/10-7-09 απόφαση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας 

β. Το υπ’ αριθ. 5597/7-7-09 έγγραφο της Νοµαρχίας Μεσσηνίας. 
 γ. Το υπ’ αριθ. 11310/29-11-09 έγγραφο της Νοµαρχίας Μεσσηνίας 
 
 
 Η µε την υπ’ αριθ. 16621/10-7-2009 απόφαση του ∆ηµάρχου ορισθείσα Επιτροπή για 
την χωροθέτηση των περιπτέρων στο δήµο Καλαµάτας συνελθούσα σήµερα 21 Οκτωβρίου 
2009  εξέτασε το αίτηµα της Νοµαρχίας Μεσσηνίας ( υπ’ αριθ. 5597/7-7-2009)  µε το οποίο 
ζητά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας τον ορισµό νέας θέσης για περίπτερο 
που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Γιατράκου και Εθνικής Αντίστασης και το οποίο ήταν 
ιδιοκτησίας Φιλοπούλου Βασιλικής ώστε να παραχωρηθεί σε νέο δικαιούχο. 
 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική νοµοθεσία, τις υφιστάµενες συνθήκες 
στην πόλη της Καλαµάτας ως προς την κατάσταση που επικρατεί από πλευράς  ανάπτυξης και 
λειτουργίας των υφισταµένων περιπτέρων, αλλά και τις δυνατότητες χωροθέτησης νέων 
αποφάσισε  να εισηγηθεί τα παρακάτω: 
 
 « Στην Καλαµάτα λειτουργούν ήδη πενήντα τρία (53) περίπτερα όπως γνώρισε στο 
∆ήµο µε το υπ’ αριθ. 11310/29-11-07 έγγραφο της η Νοµαρχία Μεσσηνίας, πολλά δε εξ αυτών 
µε τη σηµερινή ανάπτυξη της πόλης λόγω θέσης ήδη δηµιουργούν προβλήµατα ασφαλείας και 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. Επί πλέον η ανάπτυξη σε κάθε γειτονιά καταστηµάτων 
ψιλικών έχει δηµιουργήσει παράπονα για αθέµιτο ανταγωνισµό λόγω επέκτασης των 
δραστηριοτήτων των περιπτέρων ως προς τα είδη που πωλούν αλλά του χώρου που 
καταλαµβάνουν. 
 
 Ο αριθµός των περιπτέρων που λειτουργούν ήδη κατά την άποψη της επιτροπής 
θεωρείται υπερβολικός και κάθε νέα χωροθέτηση αφενός είναι δύσκολη γιατί δεν υπάρχουν 
πλέον κατάλληλοι χώροι και αφετέρου θα υπάρχει και η αντίδραση των ιδιοκτητών των 
καταστηµάτων ψιλικών. 
 
 Η Επιτροπή αφού εξέτασε µε προσοχή το αίτηµα της Νοµαρχίας και µετά από 
σχολαστικές αναγνωρίσεις προτείνει ως νέα θέση για το περίπτερο που βρίσκεται στη συµβολή 
των οδών Γιατράκου και Εθνικής Αντίστασης την Πλατεία Νεκροταφείου και συγκεκριµένα 
το νοτιοδυτικό άκρο αυτής.  
 
 Επιπλέον προτείνει όπως γίνει σχετική µνεία προς τη Νοµαρχία όπως στο µέλλον σε 
περίπτωση που εκλείπουν οι λόγοι λειτουργίας των παρακάτω περιπτέρων να µην 
επαναχορηγείται άδεια σε άλλους δικαιούχους καθότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας, 
κυκλοφορίας αλλά και εξωραϊσµού: 
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- 1. Αριστοµένους και Φραντζή 
- 2. Το επί της Πλατείας Βασ. Γεωργίου (Μπροστά από το goody’s)  
- 3. Πλατεία Όθωνος ( Ιθώµης και Γερµανού). 
- 4. Ακρίτα και Ναυαρίνου 
- 5. Υπαπαντής ( Μπροστά από Ζαχαροπλαστείο Σκιαδά) 
- 6. Μαυροµιχάλη και Αλκαίου  
- 7. Φαρών και Λακωνικής 
- 8. Αριστοµένους και Βαλαωρίτου» 
 

Συνηµµένο σχεδιάγραµµα µε όπου σηµειώνονται τα προτεινόµενα  
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κλείδωνας Θεοφάνης 

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

Σπίνος Γεώργιος 

Ζάννης Παναγιώτης 

Χρονοπούλου  Ιουλία 
 
  

Επίσης ατο φάκελο του θέµατος ήταν το υπ’ αριθ. πρωτ. 10509/29-10-2009 έγγραφο του 
Επιµελητηρίου Μεσσηνίας το οποίο έχει ως εξής: 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε από τον τύπο την πρόθεση του ∆ήµου Καλαµάτας για µη 
ανανέωση 8 αδειών περιπτερούχων της Καλαµάτας και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, 
µια πρόταση η οποία πρόκειται να συζητηθεί και να επικυρωθεί στο αποψινό ∆.Σ. 

Το Επιµελητήριο Μεσσηνίας εκφράζει την ριζική αντίθεση του σε µια τέτοια απόφαση 
δεδοµένου ότι η τυχόν επικύρωση της θα θέσει στο δρόµο τουλάχιστον οκτώ οικογένειες 
πολιτών της Καλαµάτας. Εκφράζει επίσης για µια ακόµα φορά τον προβληµατισµό του για το 
γεγονός ότι ο ∆ήµος επιµένει να λαµβάνει αποφάσεις για λογαριασµό επαγγελµατιών χωρίς 
πρότερη ενηµέρωση των φορέων που τους εκπροσωπούν έτσι ώστε να δίδεται η ευκαιρία και 
στην βαλλόµενη πλευρά να εκφράσει και να υπερασπιστεί την άποψή της. Σε κάθε περίπτωση, 
το Επιµελητήριο Μεσσηνίας θεωρεί τουλάχιστον επιβεβληµένη την συζήτηση µε τους 
ενδιαφερόµενους πριν από την επιβολή τέτοιων αποφάσεων και την πρόταση εναλλακτικών 
λύσεων όπως π.χ. στη συγκεκριµένη περίπτωση τη µεταφορά των περιπτέρων σε άλλο σηµείο, 
την ανανέωσή τους σύµφωνα µε προδιαγραφές κ.λπ. 

Κατόπιν τούτων, το Επιµελητήριο Μεσσηνίας καλεί τον ∆ήµαρχο και τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να αναβάλλουν τη συζήτηση του θέµατος και να ορίσουν άµεσα συνάντηση µε 
τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή/και τους εκπροσώπους τους προκειµένου να ακουστούν οι 
προτάσεις τους. 

 

Με εκτίµηση 

Γιώργος Καραµπάτος 
Πρόεδρος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας 

 



Συνεδρίαση :27/2009                                 Πέµπτη 29/10/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  471/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 
Για το παρόν θέµα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 
 

 
Σήµερα µας ήρθε και ένα έγγραφο από το Επιµελητήριο. Θεωρώ ότι έχει τη 
σηµασία του και χρειάζεται µία διαβούλευση και µε αυτό. 

 
Ας κάνει µια εισήγηση και βλέπουµε αν υπάρχει ζήτηµα. Και θα πούµε και για το 
Επιµελητήριο. Θα δούµε αν υπάρχει ζήτηµα. Να κάνει την εισήγηση. Αν υπάρχει 

θέµα. 
 
Κε Κλείδωνα ορίστε. 
 
Πήραµε ένα χαρτί από τη Νοµαρχία που ζητούσε να οριοθετήσουµε χώρο για 
ένα περίπτερο το οποίο µετακινείται και αλλάζει µάλιστα και ιδιοκτήτη και το 

περίπτερο είναι Γιατράκου και στη πλατεία είναι ποιο κάτω από τον ΟΤΕ. Σαν πρόεδρος της 
επιτροπής χωροθέτησης των περιπτέρων ψάξαµε µες την Καλαµάτα, βρήκαµε 3 – 4 χώρους 
και προτείνω η καινούργια θέση του νέου περιπτέρου το οποία θα χορηγηθεί σε νέο δικαιούχο, 
το τονίζω σε νέο δικαιούχο, προτείνω την πλατεία που είναι στο νεκροταφείο, κάτω εκεί 
ακριβώς στο σηµείο που έχει ένα θάλαµο του ΟΤΕ. Στην πλατεία Μητροπόλεως στο 
νεκροταφείο. 
 
Παράλληλα, η επιτροπή κάνει µία πρόταση προς τη Νοµαρχία η οποία νοµίζω ότι όλοι που 
περπατάµε στην Καλαµάτα έχουµε διαπιστώσει ορισµένες δυσλειτουργίες στην κυκλοφορία 
των πεζών, στην ασφάλεια των οχηµάτων διότι δεν βλέπουνε, είναι ορισµένα σε στροφές αλλά 
και σε ορισµένα περίπτερα τα οποία είναι προκλητικά τοποθετηµένα µέσα στο χώρο για 
σήµερα. Όταν πρωτοτοποθετήθηκαν ήταν άλλες οι συνθήκες. 
 
Κάνουµε λοιπόν µία πρόταση στη Νοµαρχία και εδώ θέλω να το προσέξετε, σε περίπτωση που 
αυτά τα περίπτερα οι ιδιοκτήτες που τάχουν σήµερα την οποία τους έχει δώσει το δικαίωµα 
της χρήσης η Νοµαρχία. Εκλείψουν οι λόγοι διότι πεθάνανε ή έχει λήξει τέλος πάντων η 
δυνατότητα να έχουν αυτά τα περίπτερα, η Νοµαρχία να µη δώσει σε νέους δικαιούχους τα 
συγκεκριµένα περίπτερα αλλά να µας κάνει αίτηµα όπως έγινε για Γιατράκου, να το 
χωροθετήσουµε σε κάποιον άλλο χώρο. Τα περίπτερα αυτά όπως θα είδατε µέσα, είναι 
συγκεκριµένα, είναι 8 περίπτερα σε πρώτη φάση, σε αυτή τη φάση, τα οποία πράγµατι κατά τη 
γνώµη της επιτροπής και της τροχαίας και της αρχαιολογικής υπηρεσίας για το συγκεκριµένο 
που είναι Βαλαωρίτου και Αριστοµένους που καλύπτει το παραδοσιακό κτήριο. Όταν λοιπόν 
εκλείψουν οι λόγοι που τα έχουν οι συγκεκριµένοι σήµερα ιδιοκτήτες να µη χωροθετήσει, να 
µη δώσει καινούργιες άδειες για τα συγκεκριµένα περίπτερα, να µας κάνει το αίτηµα όπως και 
για του Γιατράκου και να οριοθετήσουµε σε κάποιους άλλους χώρους. 
 
Αυτή είναι η πρόταση. ∆ηλαδή δεν προτείνουµε αύριο το πρωί να κλείσουν τα περίπτερα, 
υπάρχει µία διαδικασία τέτοια να κρατήσει και 20 χρόνια και 30 χρόνια. Άρα λοιπόν καµία 
ανησυχία γιατί πράγµατι και να πω και κάτι άλλο, τη ∆ευτέρα το πρωί µε πήρε τηλέφωνο ένας 
που έχει περίπτερο ο οποίος µου είπε ότι εκπροσωπεί τους περιπτεριούχους γιατί ετοιµάζονται 
να κάνουν κάποιο σύλλογο, τον δέχτηκα στο ∆ηµαρχείο µε άλλους δύο εκπροσώπους, τους 
εξήγησα όλα αυτά τα πράγµατα και µείνανε ικανοποιηµένοι από τις εξηγήσεις που τους έδωσα, 
αυτά που είπα δηλαδή προηγουµένως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και φύγανε. Σήµερα λοιπόν 
υπήρχαν ορισµένα άτοµα εδώ στο ∆ηµαρχείο τα οποία θέλανε να ακούσουνε αν αυτά που είπα 
εκεί θα τα επαναλάβω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τα επαναλαµβάνω και λέγω ότι δεν λέµε 
«αύριο το πρωί καταργήστε τα». 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Θέλω το λόγο διότι υπάρχει ένα ζήτηµα αγαπητοί συνάδελφοι το οποίο µε 
απασχολεί από το πρωί. Ήρθαν 2 – 3 άνθρωποι στο γραφείο µου, το οποίο 

συνδέεται µε το έγγραφο του Επιµελητηρίου που είναι απαράδεκτο γιατί ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου γνωρίζει την αλήθεια και ασκεί αντιπολίτευση, αυτό κάνει, τίποτε άλλο και το 
κάνει µόνιµα.  

Λοιπόν ακούστε τι λέει: «Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε από τον τύπο την πρόθεση του ∆ήµου 

Καλαµάτας για µη ανανέωση 8 αδειών περιπτερούχων της Καλαµάτας. . .» Τις άδειες για τα 
περίπτερα δεν τις δίνει ο ∆ήµος, τις δίνει η Νοµαρχία και πρόεδρος Επιµελητηρίου γράφει αυτά 
τα πράγµατα. «. . . και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, µια πρόταση που µας βρίσκει 

αντίθετους». Καµία σχέση δεν έχει η πρόταση της επιτροπής µε όλα αυτά. ∆εν θέλω να τα 
χαρακτηρίσω µε τη λέξη την οποία τους ταιριάζει.  
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της στοιχεία από την τροχαία και διάφορα άλλα στοιχεία, 
απάντησε σε ένα έγγραφο της Νοµαρχίας. Οι άδειες που έχουν οι άνθρωποι να ισχύουν για 
όσα χρόνια της έχουνε, 20 – 30 χρόνια. Αν χρειαστεί να ξαναδώσει άδεια για το περίπτερο που 
είναι στη συγκεκριµένη διασταύρωση η Νοµαρχία, να ξέρει ότι η βούληση της επιτροπής 
περιπτέρων και του Σώµατος είναι να µη δώσει άδεια σ’  αυτό το περίπτερο όταν πεθάνω ω µη 
γένοιτο αυτός που έχει πάρει την άδεια, αυτό είναι το θέµα µας, και να δώσει την άδεια του 
περιπτέρου κάπου αλλού όχι στο σηµείο εκείνο που κλείνει όλο το πεζοδρόµιο. ∆ηλαδή, τη 
συµπεραίνετε απ’  όλα αυτά; Ότι ο κόσµος που έχει και τις άδειές του και τα περίπτερά του, 
δεν έχει κανένα λόγο ούτε καν να προβληµατίζεται περί αυτού, όσα χρόνια τάχει θα τα έχει, 
για όσα χρόνια έχει πάρει την άδεια θα έχει το περίπτερο. Εάν ω µη γένοιτο εκλείψει και πρέπει 
να δοθεί η άδεια σε άλλον, τότε δεν θα πάρει άδεια στο σηµείο εκείνο. Και πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου γράφει αυτά τα πράγµατα ότι ο ∆ήµος πάει να πάρει την άδεια που δεν την 
δίνει. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε, όταν προκύψει θέµα σε 10 – 20 χρόνια θα πει «φεύγει από 
κει, πάει εκεί». Το Σώµα θα το πει. 

 
Ερωτήσεις υπάρχουν στο συγκεκριµένο κείµενο; 
Ορίστε. Πείτε όνοµα, επώνυµο. Το θέµα το καταλάβατε. Μιλάµε για ένα 

περίπτερο. Έτσι; Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, έτσι; 
 
Βεβαίως. Παπαβασιλείου Ευαγγελία, εκπροσωπώ την ένωση 
περιπτερούχων. Αυτή τη στιγµή είµαστε η προσωρινή διοίκηση. Και πέραν 

αυτού είµαι και η ενοικιάστρια ενός από τα 8 περίπτερα που εισηγήθηκε ο κ. Κλείδωνας ότι 
όταν δεν θα υπάρχει δικαιούχος, δεν θα χορηγηθεί η άδεια σε άλλο δικαιούχο. 

 
Όχι σε εκείνο το σηµείο. Θα δοθεί η άδεια αλλά θα πάει σε άλλο σηµείο το 
περίπτερο. Θα δοθεί, δεν µπορεί να µη δοθεί. 

 
Ωραία. Εµένα µε ικανοποιεί. Αρχικά η εισήγηση δεν είχε αυτή τη 
διευκρίνιση και εκεί πάνω θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε το τι ακριβώς θα γίνει. 

 
Άκου να σας πάρουµε τις άδειες εµείς! Με ποιο δικαίωµα; 
 
Η Νοµαρχία τις δίνει τις άδειες όχι ο ∆ήµος. 
 
Ούτε η Νοµαρχία µπορεί να τις πάρει τις άδειες. 

 
Και δεν µπορεί να καταργηθεί κε ∆ήµαρχε, κε Πρόεδρε, δηµοτικοί 
σύµβουλοι,ο νόµος 3648 αναφέρει ότι δεν καταργείται. 

 
Ούτε καταργείται η άδεια. Η θέση καταργείται. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Είναι εντάξει. Κατατοπιστήκατε από την εισήγηση; 

 
Ναι βεβαίως. Στο συγκεκριµένο θέµα δεν. . . 
 

Μην έχετε καµία ανησυχία. Κατηγορηµατικά όσο έχετε την άδειά σας. 
 
Οµόφωνα; 
 

Ναι.  
 
Με τις διευκρινήσεις που δοθήκανε ναι.  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1043/80, 
 
 

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

Εισηγείται στον κ. Νοµάρχη Μεσσηνίας: 
 
Ι. την µετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Γιατράκου 

και Εθνικής Αντίστασης σε νέα θέση και συγκεκριµένα την πλατεία Νεκροταφείου  
(νοτιοδυτικό άκρο αυτής).  

 
ΙΙ. όπως στο µέλλον σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι λειτουργίας των 

περιπτέρων που βρίσκονται στις θέσεις 

1. Αριστοµένους και Φραντζή 

2. Το επί της Πλατείας Βασ. Γεωργίου (Μπροστά από το goody’s)  

3. Πλατεία Όθωνος ( Ιθώµης και Γερµανού). 

4. Ακρίτα και Ναυαρίνου 

5. Υπαπαντής ( Μπροστά από Ζαχαροπλαστείο Σκιαδά) 

6. Μαυροµιχάλη και Αλκαίου  

7. Φαρών και Λακωνικής 

8. Αριστοµένους και Βαλαωρίτου» 

να µην επαναχορηγείται σε άλλους δικαιούχους άδεια για την ίδια θέση καθότι 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας, κυκλοφορίας αλλά και εξωραϊσµού. 

 

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  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


