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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  03/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  09/2017  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 3/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 7448/17-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Αντωνόπουλος 

Αθανάσιος, Αναπληρωτής της Προέδρου του Συμβουλίου, 2) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) 

Ζόμπολος Χρήστος, 4) Κατσαράκης Πέτρος, 5) Λεβέντη Ναταλία, 6) Λύρας Παναγιώτης 7)  

Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Φοίφα Τασία Πρόεδρος του 

Συμβουλίου, 2) Γαϊτάνης Φώτιος, 3) Θωμόπουλος Δημήτριος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) 

Μητσέας Δημήτριος. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, εν απουσία της Προέδρου, ο Αναπληρωτής αυτής κ. 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος, κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον  Αναπληρωτή της Προέδρου του Συμβουλίου και 

Προεδρεύοντα της συνεδρίασης  για συζήτηση για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, με τίτλο : 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας «Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Καλαμάτας». 

Εισηγούμενος  το θέμα ο αναπληρωτής της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Καλαμάτας κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται στην από 9/2/2017 σχετική 
υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων & 
Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, η οποία έχει αναλυτικά ως 
εξής: 
 

Υπηρεσιακή εισήγηση 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, «Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων Δήμου Καλαμάτας».  

Σχετ.: 

 
Στο άρθρο 7 «Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων», I Κεντρική Ζώνη: 
 Α Πλατείες, προστίθεται: 

 Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου (από οδό Ξενοφώντος έως οδό 
Δημοσθένους) . 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από 
τα δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων 
και σε τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου (από οδό Δημοσθένους έως οδό 
Σόλωνος). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από 
τα δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων 
και σε τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 Πλατεία Διοικητηρίου (από οδό Σόλωνος έως οδό Μακεδονίας). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από 
τα δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων 
και σε τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων. 
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 Β  πεζόδρομοι, προστίθεται το εδάφιο: 

10. Οδός Πανταζοπούλου 
Από την οδό Αριστομένους  μέχρι την οδό Αναγνωσταρά, ορίζεται ζώνη πλάτους 

0,50μ από την οικοδομική γραμμή κάθε πλευράς, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
και εμπορευμάτων.  

 
 Γ πεζοδρόμια, 2 Οδός Αριστομένους, καταργείται «Από την οδό Βασ. 

Γεωργίου έως την οδό Μακεδονίας, παραμένει η ισχύουσα κατάσταση έως την 
ανάπλαση της περιοχής» και προστίθεται το εδάφιο: 

 Από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως την οδό Βασιλίσσης Όλγας, ο χώρος 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 
1,00 μ. από την οικοδομική γραμμή. 

 Από την οδό Βασιλίσσης Όλγας έως την οδό Πλάτωνος, ο χώρος 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 
1,40 μ. από την οικοδομική γραμμή. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(Με εντολή) 
 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 
(Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 
 

 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
(Αντιδήμαρχος Καλαμάτας): Τα μαγαζιά τα οποία είναι προς τα κάτω, που είναι 
τα ουζάκια, αυτοί θα έχουνε δικαίωμα αφενός με να είναι επάνω στην πλατεία 

όσοι έχουνε το μεγάλο κομμάτι δηλαδή και αφετέρου θα έχουνε το δικαίωμα το 1,40 από την 
οικοδομική γραμμή από τα μαγαζιά, μπροστά. Όσο είναι όλο το 1,40 παντού. Είναι μία 
απόφαση η οποία έρχεται. Απέναντι, έχει σχέση με το πόσο είναι το άνοιγμα και η προβολή 
που έχει το μαγαζί τους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ερωτήσεις. Ερωτήσεις ο κύριος Λύρας έχει ζητήσει το λόγο πρώτος. 

 
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά τα μαγαζιά που είναι εκεί πέρα, έχουνε 
ζητήσει ή ο Δήμος ορίζει μόνος του; Έχουνε ζητήσει οι μαγαζάτορες να 

ανοίξουν, να βάζουν τραπεζοκαθίσματα, να αναπτύξουνε; 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
Να σου απαντήσω συνάδερφε άκουσέ με. Ο Δήμος, επειδή όλα τα μαγαζιά αυτά όπως ξέρεις 
δεν είναι όλα για να …. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Να ανοίξουνε τραπεζάκια. 

 
Είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι και μαγαζιά που πουλάνε ρούχα και 
τα λοιπά.  

Εμείς σαν Δήμος και σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε μία απόφαση η οποία θα αφορά την 
ανάπτυξη των καθισμάτων γιατί είναι αυτές οι λεγόμενες κανονιστικές αποφάσεις που 
χρειάζονται να της βγάλεις στην εφημερίδα, δεν είναι αποφάσεις απλές δηλαδή. Εμείς γιατί 
λέμε, σήμερα πουλάει ρούχα.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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Αν αύριο παράδειγμα κάποιος ανοίξει μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος, τι θα γίνει, θα 
πρέπει να ξαναέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα μαγαζί να παίρνει μία απόφαση μόνο για 
το δικό του. Οπότε λέμε γενικώς επιτρέπεται αυτό και απέναντι το αντίστοιχο. Σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις που έχουνε σχέση με την προβολή και τα αναπτύγματα τα οποία μπορεί 
να κάνει κάθε ένα μαγαζί.  

 
Επειδή όμως μετά τα μαγαζιά, στο ενδιάμεσο, υπάρχουν και κτήρια άλλου είδους 
χρήσης, παραδείγματος το Εργατικό Κέντρο, μπορεί να αναπτύξει κάποιος 

τραπεζοκαθίσματα;  
 
Αυτό ότι προβλέπουν οι κανονιστικές αποφάσεις, δεν μπορώ να σου 
απαντήσω. 

 
ΛΥΡΑΣ: Δεν ξέρουμε εάν ισχύει η απόφαση. Το ότι στο σημείο που είναι το Εργατικό. 

 
Μα νομίζω ότι εκεί πέρα που είναι ο χάρτης δεν το γράφει, στο σχέδιο δεν 
είναι.  

Άκουσε να σου πω κάτι Παναγιώτη. Στο Εργατικό Κέντρο δεν έχει τραπεζοκαθίσματα, εδώ τα 
έχει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ερωτήσεις. 

 
Εγώ έχω την εξής ένσταση. Έχω παρατηρήσει ότι από την Βασιλέως Γεωργίου που 
γράφετε και μετά, επιτρέπονται τα τραπεζοκαθίσματα, από την άλλη πλευρά όμως 

και αναφέρομαι στις περιοχές που ήταν το Ντάφι, το Σουλάτσο, από εκεί δηλαδή στην παλιά 
Αστυνομία δεν μπορούνε να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα πέρα από μπροστά από το 
κατάστημα, στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή μέχρι το Ατελάντε, έχουν τραπεζοκαθίσματα 
μπροστά εκεί, επί της πλατείας δηλαδή της κεντρικής.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι τελειωμένη υπόθεση. 

 
Ναι αλλά γιατί, με ποιό κριτήριο; Δεν υπάρχει Ντάφι, λέω την περιοχή αυτή που 
έχει μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος και αυτά. Αυτά γιατί δεν έχουν το 

δικαίωμα; 
 
Θα σου απαντήσω. Διότι μπροστά στο πεζοδρόμιο εκείνο, είναι όσα τα 
ουζάκια πιάνουμε φάρδος τώρα, τα 2/3 είναι το πεζοδρόμιο εκείνο, είναι πολύ 

μεγάλο. Άρα το κομμάτι που ήταν μπροστά δεν είναι 1,40 είναι μεγαλύτερο, η ανάπτυξη 
καθισμάτων στο ήδη υπάρχον πεζοδρόμιο που έχουν μπροστά από τα μαγαζιά τους. 

 
Και για αυτό δεν έχουν και απέναντι. Οπτικά όμως δεν φαίνεται ομοιόμορφο αυτό.  
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πολύ ωραίο είναι. 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Φαίνεται ότι έχουμε αδικήσει κάποια καταστήματα. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έχουμε αδικήσει κανέναν θεωρώ.  

 
Αυτή είναι η δικιά σας γνώμη, εγώ σας λέω την δικιά μου και πολύ κόσμο με τον 
οποίο έχω συζητήσει σχετικά με αυτό.  

 
Δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα. Εσείς συμφωνείτε για το κάτω την 
πρόταση που κάνει ο Δήμος για την κανονιστική απόφαση;. 

 

ΛΥΡΑΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι δουλειά του ποδαριού. Εγώ προσωπικά αυτό 
θεωρώ. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει σωστή μελέτη. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  Κάνεις τοποθέτηση τώρα. 

 
Κάνω τοποθέτηση όχι ερώτηση, τοποθέτηση.  
Θεωρώ ότι η μελέτη αυτή έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να 

έχουνε, δεν ξέρω πραγματικά με ποιά λογική, σε κάποιους αφήνουμε να έχουνε 
τραπεζοκαθίσματα, σε κάποιους άλλους δεν αφήνουμε. Αν υπάρξει κάτι θα πρέπει να υπάρξει 
για όλα τα καταστήματα, για όλο το κομμάτι που θεωρούμε εμείς κεντρική πόλη. Δηλαδή όλη 
την Αριστομένους και όχι συγκεκριμένα κομμάτια μέχρι αυτή την οδό επιτρέπονται, από αυτή 
την οδό ως εδώ δεν επιτρέπονται. Το θεωρώ τελείως άκυρο για τα άλλα. 

 
Νομίζω ότι μας απάντησε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Μας είπε ότι από το κομμάτι 
της Φραντζή και κάτω από εκεί που ήτανε η παλιά Αστυνομία και κάτω το 

πεζοδρόμιο είναι τεράστιο, άρα έχουμε χώρο να βάλουμε τραπεζοκαθίσματα. Αν δεν υπάρχει 
χώρος να το αναπτύξουμε πως θα βάλουμε τραπεζοκαθίσματα; Δεν το κατάλαβα το σκεπτικό 
σας. Είναι πιο μικρό το πεζοδρόμιο από το κάτω. 

 
Οι απέναντι που είναι η τράπεζα η Ιονική παλιά και τώρα τράπεζα Alpha Bank, 
αν μετρήσεις το πεζοδρόμιο είναι ακριβώς το μισό σε φάρδος από ότι είναι το 

απέναντι. Καταλάβατε; Είναι αδιανόητο για εμένα λοιπόν, ο κύριος που είχε ανοίξει το πρώτο 
μαγαζί εκεί πάνω και ο τελευταίος το κάτω στην Ξενοφώντος, να έχει δικαίωμα, να πάρει 
παράδειγμα στο απέναντι πεζοδρόμιο που είναι πάρα πολύ μικρό, να του δώσει καθίσματα 
απέναντι. Που θα σταθούν; Εκεί υπάρχει δέντρο …. 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Παλιά υπήρχανε. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΣ: Ποτέ, ποτέ. Ποτέ αγάπη μου, είσαι πολύ μικρή, ποτέ. 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Εγώ όμως λέω για την περιοχή που είναι το Ντάφι. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μιλάς για το Ντάφι εσύ τώρα, μιλά για το Ντάφι.  
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Ναι απέναντι δεν είχε. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τι πεζοδρόμια είχαν παλιά θυμάσαι; 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Είχε, δεν είχε τραπεζοκαθίσματα; 

 
Εγώ είμαι Δημοτικός Σύμβουλος εδώ από το 2011, επειδή το είχαμε 
εξαντλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τον κύριο Μπρεδήμα που τότε 

ήτανε η Αντιπολίτευση παράδειγμα στον κύριο Νίκα, επειδή λοιπόν εξαντλήθηκε και έγινε 
αλλαγή τελείως εκεί πέρα της όλης κατάστασης και επειδή λοιπόν ο δρόμος ήταν διαφορετικός 
παλιά του σιδηροδρομικού σταθμού και όπως έγινε τώρα, έχει τεράστιο χώρο σε σύγκριση που 
ήταν στο παρελθόν. Με την νέα διάταξη της νέας πλατείας όπως έγινε. 

  
Κύριε Πρόεδρε μία ερώτηση.  
Αν θυμάμαι καλά πριν αρχίσουν οι εργασίες για την χωροθέτηση εκεί, για την 

ανάπλαση  ουζακίων, είχε έρθει ο Δήμος σε μία διαβούλευση με τους τοπικούς εκεί, με τους 
επιχειρηματίες. Ήθελα να ρωτήσω αυτή η μελέτη ήτανε εις γνώση, ήταν αυτή η μελέτη που 
παρουσιάζετε τώρα, εις γνώση των καταστηματαρχών και ποιά η ... 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ήμουνα εγώ στην επιτροπή αυτή.  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  
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….. η γνώμη τους και η άποψή τους; Ήταν ομόφωνα υπέρ, υπήρχαν ενστάσεις, 
υπήρχε κάτι άλλο ας πούμε;  

 
Συνάδερφε άκουσέ με να σου πω.  
Επειδή βγάλαμε και στην εφημερίδα και καλέσαμε με επιστολές όλους τους 

επαγγελματίες γιατί σας είπα, δεν έχουμε επαγγελματίες με τα ίδια επαγγέλματα, άλλοι 
πουλάνε ρούχα, άλλοι παπούτσια, άλλοι είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από αυτούς λοιπόν 
δεν ήρθαν καν ούτε οι μισοί.  Ήρθαν όμως εκείνοι που ενδιαφέρονται όντως να κάνουνε κάτι. 
Ήρθε ο πρώτος ο κάτω που είναι στην Μακεδονίας, που πουλάει αυτή την στιγμή βγάζει 
φωτογραφίες. Ήρθανε άλλοι δύο από πάνω που έχουνε υγειονομικού ενδιαφέροντος και ήρθε 
και άλλος ένας ψηλά που είχε ρούχα. Τους αναπτύξαμε την μελέτη όλη επί συνόλου, τους 
είπαμε ποιές είναι οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Οι άνθρωποι το μόνο το οποίο έβαλαν 
ήτανε, πόσες δουλειές θα κάνετε μέχρι τον Δεκέμβρη, γιατί όλα αυτά έγιναν αν θυμάστε πέρσι 
το Σεπτέμβρη μήνα. Λοιπόν, μέχρι το Δεκέμβρη που αρχίζει ειδικά οι μαγαζάτορες που πουλάνε 
ρούχα, τι θα κάνουμε επειδή είναι μια περίοδος και τα λοιπά, εμείς βάλαμε ένα στόχο τότε και 
είπαμε, 15 Δεκέμβρη θα έχει τελειώσει η τσιμεντόστρωση, θα έχει δοθεί σε κυκλοφορία το 
αριστερό πεζοδρόμιο, το δεξί δεν το είχαμε πειράξει. Το πειράξαμε εκ των υστέρων. Και 
πραγματικά οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Βέβαια εγώ θα το ήθελα να το είχα τελειώσει λίγο 
νωρίτερα, αλλά είναι χειμώνας είχαμε βροχούλες αλλά πήγαμε 15, ημέρα Τετάρτη είχε 
τελειώσει, πατήθηκε. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο έργο, δεν ξέρω εάν με βλέπετε, λόγο του ότι 
είμαι και μηχανικός και με αρέσει και γίνεται και μία πάρα πολύ καλή δουλειά και είχανε 
συμφωνήσει στην ανάπτυξη των καθισμάτων οι κύριοι λέει, θα μας δώσετε απέναντι όπως 
είχαμε παλιά; Ναι, αλλά όχι με νάιλον, όχι με σπιτόπουλα απέναντι, θα ακολουθηθεί η ίδια η 
διαδικασία με την πλατεία, που είναι πάρα πολύ όμορφη, αυτά.  
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Δηλαδή μόνο έξι ήτανε οι παρόντες. Μόνο έξι. 

 
Άλλος τοποθέτηση. Ερωτήσεις.  
Ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία υπέρ. Λευκό, λευκό.  
 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 79 του 
Ν. 3463/2006 και των άρθρων των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», 
μειοψηφούντων των κ.κ. Αθανασοπούλου Αικατερίνης, Ζόμπολου Χρήστου, Λεβέντη Ναταλίας 
& Μπιτσάνη Νικόλαου, οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της από 
9/2/2017 εισήγησης του Τμήματος Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων 
& Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομία του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει 
τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Γενική κανονιστική απόφαση για 
τη χρήση κοινόχρηστων χώρων», ως εξής: 
 

Στο άρθρο 7 «Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων», I Κεντρική Ζώνη: 
 

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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 Α Πλατείες, προστίθεται: 

 Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου (από οδό Ξενοφώντος έως οδό 
Δημοσθένους) . 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα 
δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων και σε 
τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου (από οδό Δημοσθένους έως οδό 
Σόλωνος). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα 
δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων και σε 
τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 Πλατεία Διοικητηρίου (από οδό Σόλωνος έως οδό Μακεδονίας). 
Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα 
δεδομένα του σχεδίου για την ανάπλαση της οδού Αριστομένους και 
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Στην προβολή των επιχειρήσεων και σε 
τμήμα βάθους 4,50μ, παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 
 Β  πεζόδρομοι, προστίθεται το εδάφιο: 

10. Οδός Πανταζοπούλου 
Από την οδό Αριστομένους  μέχρι την οδό Αναγνωσταρά, ορίζεται ζώνη πλάτους 

0,50μ από την οικοδομική γραμμή κάθε πλευράς, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 
εμπορευμάτων.  

 
 Γ πεζοδρόμια, 2 Οδός Αριστομένους, καταργείται «Από την οδό Βασ. 

Γεωργίου έως την οδό Μακεδονίας, παραμένει η ισχύουσα κατάσταση έως την 
ανάπλαση της περιοχής» και προστίθεται το εδάφιο: 

  Από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως την οδό Βασιλίσσης Όλγας, ο χώρος 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 1,00 
μ. από την οικοδομική γραμμή. 

  Από την οδό Βασιλίσσης Όλγας έως την οδό Πλάτωνος, ο χώρος ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 1,40 μ. από την 
οικοδομική γραμμή. 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος  1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 



Συνεδρίαση : 03/2017                     Τρίτη   21 / 2 / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  09/2017 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

  2. Ζόμπολος Χρήστος 

  3. Κατσαράκης Πέτρος 

  4. Λεβέντη Ναταλία 

  5. Λύρας Παναγιώτης 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2017 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 
 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


