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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  04/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  15/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 4/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 10750/11-3-2016 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

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

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Ζόμπολος Χρήστος, 3)Θωμόπουλος Δημήτριος, 4) Κατσαράκης 

Πέτρος, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας Δημήτριος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη 

Αθηνά, 9)  Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) Λεβέντη Ναταλία. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Χωροθέτηση περιπτέρου στην πλατεία Φραγκόλιμνας. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος 
Καλαμάτας κ. Βεργόπουλος Δημήτριος και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καραλής Παναγιώτης, 
προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις εάν χρειασθεί.  

 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10823/15-3-2016 
εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: «Χωροθέτηση περιπτέρου στην πλατεία Φραγκόλιμνας». 
 

Με την αριθ. 21/2016 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αποφάσισε την 
απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου που βρισκόταν στην οδό Μαυρομιχάλη 29 του 
Δήμου Καλαμάτας και την κατάργηση της θέσης για λόγους που σχετίζονταν με τη ασφαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και με τη συναίνεση της δικαιούχου της 
άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου. Δεδομένου ότι η άδεια εκμετάλλευσης παραμένει σε 
ισχύ, ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να αποκαταστήσει τη δικαιούχο της άδειας καθορίζοντας μια 
νέα θέση περιπτέρου κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς θέσης σύμφωνα και με το άρθ. 
76 του Ν. 4257/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθ. 27 Ν. 4325/2015. Η θέση αυτή 
εξαιρείται των ποσοστώσεων που προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 του ίδιου νόμου (περίπτερα 
που δίνονται με δημοπρασία ή σε πολύτεκνους, ΑμεΑ κλπ).  

Η χωροθέτηση των θέσεων περιπτέρων γίνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής κοινότητας και εισήγηση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται γνώμη της οικείας 
αστυνομικής Αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας 
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, μη επιτρεπομένου του καθορισμού των θέσεων σε 
περίπτωση αρνητικής γνώμης. 

Η υπηρεσία μας, αφού εξέτασε διάφορες θέσεις για τον καθορισμό της πλέον 
κατάλληλης λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια που είχαν τεθεί και κατά τη χωροθέτηση του 
συνόλου των περιπτέρων του Δήμου Καλαμάτας (τοποθέτηση περιπτέρων στις παρυφές 
μεγάλων ενιαίων κοινόχρηστων χώρων όπως πλατείες, να μην τοποθετούνται μπροστά σε 
παραδοσιακά κτήρια, να μένει ικανός ελεύθερος χώρος για διέλευση πεζών κλπ) σε 
συνδυασμό με το κριτήριο της εγγύτητας στην παλαιά θέση, κατέληξε στη θέση που βρίσκεται 
στη ΝΑ γωνία της πλατείας Φραγκόλιμνας (συμβολή των οδών Φαρών και Κουμουνδουράκη). 

Συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα της θέσης στο οποίο απεικονίζεται η θέση του 
περιπτέρου και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος, το οποίο διαβιβάστηκε στο τμήμα Τροχαίας 
Καλαμάτας με το αριθ. 10214/08-03-2016 έγγραφό μας. Το τμήμα Τροχαίας εξέφρασε θετική 
γνώμη για τη νέα θέση με το αριθ. 1012/15/38-α έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι: «… ύστερα 
από αυτοψία που διενήργησε αξιωματικός της Υπηρεσίας, συνηγορεί για την τοποθέτηση νέου 
περιπτέρου στην προτεινόμενη θέση εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών 
και οχημάτων». 

 
 Κατόπιν αυτών, 
 

εισηγούμαστε: 
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α. Τον καθορισμό θέσης περιπτέρου στη ΝΑ γωνία της πλατείας Φραγκόλιμνας (συμβολή των 
οδών Φαρών και Κουμουνδουράκη) και την παραχώρησή της στην Καράγιωργα Ελένη, η 
οποία διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, η οποία της έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1044/71, ως θύμα πολέμου. 
β. Η θέση αυτή εξαιρείται των ποσοστώσεων του Ν. 4257/2014 και θα υφίσταται για όσο καιρό 
η άδεια εκμετάλλευσης της Καράγιωργα Ελένης θα βρίσκεται σε ισχύ. 

γ. Η κάτοχος της άδειας, πριν την τοποθέτηση του κουβουκλίου οφείλει να εξοφλήσει τις 
οικονομικές εκκρεμότητες που έχει προς το Δήμο Καλαμάτας και οι οποίες προέρχονται από 
το περίπτερο που είχε στην καταργηθείσα θέση της οδού Μαυρομιχάλη 29. Εν συνεχεία, 
μπορεί να τοποθετήσει κουβούκλιο περιπτέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τρέχουσα 
Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τα περίπτερα και να 
συμμορφώνεται σε κάθε τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης. 

 
Συνημ.: 1. Ένα (1) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα 
  2. Έγγραφο της Τροχαίας Καλαμάτας (απ. 10544/10-03-2016). 
 
 

 Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Βεργόπουλος Δημήτριος 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησής  της η κα Πρόεδρος δίδει το λόγο στον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο κ. Βεργόπουλο και στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως 
εξής : 
 

 
Ναι, καταρχήν καλησπέρα, να χαιρετήσω το Σώμα και να πω αν μου 
επιτρέπετε, ότι είναι πολύ όμορφο να συμμετέχουν και τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, σε πνεύμα 
ομόνοιας, όπως βλέπετε υπάρχει ανάμεσά σας και αγαστή συνεργασία.  
Για το εν λόγω θέμα πρόκειται για τη μετακίνηση ενός περιπτέρου, γίνεται ένας μεγάλος 
αγώνας για τη χωροθέτηση, επαναχωροθέτηση και έλεγχο των περιπτέρων σ’ όλη την πόλη. 
Με τη βοήθεια της υπηρεσίας, θα έχετε δει την κίτρινη διαγράμμιση σ’ όλα τα περίπτερα, ώστε 
να γίνεται πολύ πιο εύκολα ο έλεγχος. Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και για πρώτη φορά φέτος 
έχουν όλοι σχεδόν προπληρώσει το τίμημα, το οποίο οφείλουν για το έτος και αυτό να το 
πιστώσουμε στον κ. Καραλή και στην Υπηρεσία, στο Τμήμα Εμπορίου, γιατί κάνουν μεγάλο 
αγώνα και γίνεται επίσης μια μεγάλη προσπάθεια να μεταφερθούν κάποια περίπτερα, τα οποία 
αν δείτε λόγω προβλήματος που δημιουργούν, με έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, είτε 
λόγω αντικειμενικό πρόβλημα γνωμάτευσης της Υπηρεσίας εμποδίζουν.   
Έχουμε μεταφέρει όλα τα περίπτερα, το τελευταίο ήταν της οδού Μαυρομιχάλη 29, όπου εκεί 
μία κυρία δικαιούχος της άδειας είχε ένα περίπτερο για το οποίο όμως η Αστυνομική Διεύθυνση 
έκρινε με το έγγραφό της ότι είναι η θέση άσχημη για τη διέλευση των πεζών και εγκυμονεί 
κινδύνους. Ως εκ τούτου με τη δική της συναίνεση πήραμε την απόφαση, το απομακρύναμε 
από τον εν λόγω χώρο και ερχόμαστε τώρα, το δικαίωμα το οποίο έχει η κυρία αυτή, να της το 
επαναχωροθετήσουμε σε μία γειτνιάζουσα όπως ο Νόμος ορίζει περιοχή.   
Η μόνη περιοχή η οποία γειτνιάζει και έχει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά είναι η πλατεία 
Φραγκόλιμνας, που εκεί επισημαίνω στο παρελθόν υπήρχε περίπτερο και το οποίο αφού έληξε 
η διαδικασία και η άδεια αυτού που την είχε, πλέον μπορούμε να το διαθέσουμε.  
Ήταν 5ετίας ανενεργό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την πλατεία, όσον αφορά 
τον ιστορικό χώρο.  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Υπάρχει το αντίστοιχο έγγραφο της Αστυνομίας, που εγκρίνει τη χωροθέτησή του και 
τοπογραφικό των Υπηρεσιών. Δεν εμποδίζει τη ράμπα ΑΜΕΑ και να προσθέσω ακόμα ότι σ’ 
αυτό το χώρο, με την παρουσία έστω κι αυτής της μικρής ας το πούμε επιχείρησης, θα υπάρχει 
μία εποπτεία, μία κίνηση στο χώρο και θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με περιθωριοποίηση της περιοχής.  
Πιστεύουμε δηλαδή ότι έστω και λίγο, θα αναβαθμίσει την περιοχή και το συνδυάζουμε με το 
αναφαίρετο δικαίωμα που έχουν οι άνθρωποι, οι δικαιούχοι της άδειας.  
Ότι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. 
 
ΛΥΡΑΣ: Γιατί Πλατεία Φραγκόλιμνας και όχι Χρυσόστομου Δασκαλάκη;  

 
Είθισται να την ονομάζουμε έτσι. Χρυσοστόμου Δασκαλάκη είναι το σωστό.  
 

Θα επαναχωροθετηθεί στη θέση που ήταν πριν το περίπτερο ή περίπου εκεί τέλος 
πάντων; Εκεί που ήταν;  

 
Θα επανατοποθετηθεί στη θέση που ήταν, κατά τι αυξημένο, γιατί σύμφωνα 
με την τελευταία κανονιστική οι διαστάσεις είναι 2,10 Χ 2,40, δηλαδή μία 

διάστασή του είναι κατά 30 πόντους αυξημένη.  
 
Την κατασκευή θα την κάνει ο Δήμος;  

 
Ο ίδιος ο ιδιώτης, ο οποίος θα πάρει την άδεια. Εμείς απλά του δίνουμε την 
άδεια για το συγκεκριμένο σημείο, με το συγκεκριμένο τοπογραφικό. Τίποτε 

άλλο. Καμία άλλη υποχρέωση δεν έχει ο Δήμος.  
 
Τον τρόπο κατασκευής, αυτό το επιβλέπει ο Δήμος, ή ο καθένας μπορεί να κάνει ότι 
θέλει;    

 
Ναι, κατατίθεται σχέδιο στην Υπηρεσία, πριν τοποθετηθεί το περίπτερο, 
εγκρίνεται και στη συνέχεια τοποθετείται το κουβούκλιο.  

 
Ωραία. Μπορούμε να ζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο εκεί; 

 
Δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Οι βασικές διατάξεις λένε τις διαστάσεις, καθ’ 
ύψος, κατά μήκος και πλάτος και μέσα σ’ αυτό το επιτρεπτό όριο, δεν 

μπορούμε να κάνουμε πρόταση η οποία να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να είναι 
παραδοσιακού τύπου, ή τύπου μεταλλικού, ή τύπου ξύλινου, αρκεί να πληροί τις υπάρχουσες 
προδιαγραφές.     

 
Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου; Δηλαδή άμα κάνει 
μια μοντερνιά στο Ιστορικό Κέντρο, εκεί πέρα, που είναι Ιστορικό Κέντρο έτσι κι 

αλλιώς η περιοχή, θα μας αρέσει;  
 
Γι’ αυτό εμείς παίρνουμε σκαρίφημα πριν τοποθετηθεί και εγκρίνουμε ως 
προς το τυπικό.  

 
Ως προς το τυπικό, διαστάσεις κτλ., όχι όμως προς την κατασκευή.  

 
Εκεί κοιτάζουμε βέβαια κάποια χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να μην είναι κάτι 
εξεζητημένο, αλλά, ο ενιαίος τύπος περιπτέρων που τοποθετούν, επειδή και 

οι εταιρείες αυτές έχουν ενιαίο τύπο σ’ όλη την Ελλάδα, φροντίζουν να είναι στα επιτρεπτά και 
κοινώς αποδεκτά πλαίσια.  
Μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ανάλογο.  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 83 
του Ν. 3852/2010,   
 

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

Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της με 
αριθμ. πρωτ. 10823/11-3-2016 εισηγήσεως του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και αφορά στον καθορισμό θέσης περιπτέρου στη ΝΑ γωνία της 
πλατείας Φραγκόλιμνας (συμβολή των οδών Φαρών και Κουμουνδουράκη) και την 
παραχώρησή της στην κα Καράγιωργα Ελένη, η οποία διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης 
περιπτέρου.   
  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Ζόμπολος Χρήστος 

  2. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  3. Κατσαράκης Πέτρος 

  4. Λύρας Παναγιώτης 

  5. Μητσέας Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 21 Μαρτίου 2016 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

  
Ο Γραμματέας 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 


