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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   9/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   46/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 9η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29341/19-6-2015 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Βεργόπουλος 

Δημήτριος, 2) Γυφτέας Ηλίας, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος, 5) Μαρινάκης Σαράντος και 6) Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

και 2) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας κ. 

Αλούπης Παναγιώτης,  ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Χριστόπουλο Ιωάννη.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 543/2010 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας όσον αφορά στην παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου στον πεζόδρομο Κ. Κουτουμάνου. 

 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 28677/17-6-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας & 
Οικονομικών του Δήμου κ. Μπούχαλη, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για ενημέρωση 
του Σώματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 543/2010 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

όσον αφορά στην παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Κ. 
Κουτουμάνου. 

 
     Αφού λάβαμε υπόψη μας : 
1) Τον Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων & Κοινοτήτων». 
3) Την 543/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Γενική κανονιστική απόφαση για τη 
χρήση κοινόχρηστων χώρων» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4) Τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας του κοινόχρηστου χώρου.    

Εισηγούμεθα 

Την συμπλήρωση του άρθρου 7 ως εξής: 
 
Ι. Κεντρική Ζώνη  
 
Β. Πεζόδρομοι  
 
10. Πεζόδρομος Κ. Κουτουμάνου  
Στον πεζόδρομο Κ. Κουτουμάνου με υφιστάμενο πλάτος που κυμαίνεται από 6,00 μ. μέχρι 
6,90 μ. δημιουργείται ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων πλάτους 1,50μ παράλληλη με την 
οικοδομική γραμμή και αποκλειστικά σε επαφή με την πρόσοψη των καταστημάτων στο βόρειο 
τμήμα του πεζοδρόμου. 
 

Σε ότι αφορά την σκίαση των παραπάνω χώρων, των μη μόνιμων κατασκευών και άλλων 
διακοσμητικών στοιχείων κλπ ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση 
κοινόχρηστων χώρων». 

 
                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η  διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, αναλυτικά έχουν ως εξής : 

 
Είναι ακριβώς ο δρόμος αυτός από πάνω που εισηγείται να μπορεί πλέον να 
απλώσει τα καθίσματά του κοντά στην οικοδομική γραμμή κατά ενάμισι μέτρο.  

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Επί της Κουτουμάνου ή επί της Νέδοντος; 

 
Είπα επί της Κουτουμάνου, πλέον να μπορεί να αναπτύξει από την οικοδομική 
γραμμή της ιδιοκτησίας της απέναντι από το Δημαρχείο κατά ενάμισι μέτρο, 

αυτό εισηγείται η Υπηρεσία.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Δηλαδή η προηγούμενη κατάσταση ποια ήτανε;  

 
Προφανώς, θυμάμαι, ήτανε στη μέση. Για το συγκεκριμένο κομμάτι δεν υπήρχε 
αλλά ήξερα σε κάποια κομμάτια δεν είχε καθοριστεί αυτό.  

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι τροποποίηση, είναι συμπλήρωση. 

 
Σ’ αυτό έχουμε διαμορφώσει μια γενική άποψη. Δεν αφορά φυσικά το 
συγκεκριμένο, αλλά αφορά γενικά τις διαφοροποιήσεις αυτές και τις 

τροποποιήσεις που γίνονται στους κοινόχρηστους χώρους της Καλαμάτας, οι οποίοι γίνονται 
αποσπασματικά, χωρίς οποιαδήποτε μελέτη και γίνονται φωτογραφικά. Έτσι κι αλλιώς πολλά 
γίνονται φωτογραφικά στην Καλαμάτα, δεν είναι το μοναδικό.  
Μέσα απ’ αυτή τη λογική θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ, όχι για το συγκεκριμένο, αλλά στη 
συγκεκριμένη πολιτική που έχουμε και ζητάμε απ’ το Δήμο να υπάρξει ενιαία μελέτη 
κοινόχρηστων χώρων, ενιαία μελέτη χρήσης της παραλίας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία ΥΠΕΡ, ΛΕΥΚΟ η αντιπολίτευση.  
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την προαναφερόμενη υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 
3852/2010 και  79 του Ν. 3463/2006, μειοψηφούντων των κ.κ. Μάκαρη και Αλούπη οι οποίοι 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
I. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την συμπλήρωση του άρθρου 7 

της υπ' αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με 
τίτλο ¨Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων¨, ως 
εξής : 

 
Ι. Κεντρική Ζώνη  
 
Β. Πεζόδρομοι  
 
10. Πεζόδρομος Κ. Κουτουμάνου  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  



Συνεδρίαση :  9/2015 Τετάρτη 24/ 06 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   46/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   4

Στον πεζόδρομο Κ. Κουτουμάνου με υφιστάμενο πλάτος που κυμαίνεται από 6,00 
μ. μέχρι 6,90 μ. δημιουργείται ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων πλάτους 1,50μ 
παράλληλη με την οικοδομική γραμμή και αποκλειστικά σε επαφή με την πρόσοψη 
των καταστημάτων στο βόρειο τμήμα του πεζοδρόμου. 
 

Σε ότι αφορά την σκίαση των παραπάνω χώρων, των μη μόνιμων κατασκευών και 
άλλων διακοσμητικών στοιχείων κλπ ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Γενική κανονιστική 
απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων». 

 
 
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αριθμ. 543/2010 προηγούμενη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 124/2011, 384/2011, 541/2011, 198/2012, 399/2012 
477/2014 και 628/2014, 94/2015 όμοιες αποφάσεις και την 24/2015 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  3. Γυφτέας Ηλίας 

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 2 Ιουλίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
  


