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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   5/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   27/2016 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 5η/2016 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15635/15-4-2016 

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

 

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από  τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2)  

Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος, 5) Μάκαρης 

Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 6)  Μαρινάκης Σαράντος και 7) Ντίντα Παναγιώτα.   

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, από τη μεριά της πλειοψηφίας, κ. Κουτίβας Ηλίας.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.  

 

 

 



Συνεδρίαση :  5/2016 Τετάρτη  20 / 04 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ   27/2016 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.   

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών με την υπ΄ αριθμ. 2/2016 πράξη του, η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, ομόφωνα αποφασίζει να οριοθετηθεί ο χώρος 
στη νέα πλατεία ¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ¨ της Τοπικής Κοινότητας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
από τα παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.    
 
Η λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος αποτελεί δημοτική κανονιστική απόφαση, της 
οποίας την έκδοση  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα 
με τις με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με το άρθρο 
73 του Ν. 3852/2010. 
 
Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
16298/20-4-2016 υπηρεσιακής εισήγησης του Τμήματος  Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας 
Καταστημάτων & Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, η οποία 
επίσης ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει όπως ακολουθεί, προκειμένου  
ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα να εισηγηθεί επί του θέματος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο:  
 

Υπηρεσιακή εισήγηση 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας 
Ελευθερίας της Τ.Κ. Αρφαρών.  

Σχετ.: 

Αφού λάβαμε υπόψη: 
 Του 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». 

 Την υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική 
κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων». 

 Την υπ’ αριθ. 2/2016 απόφαση συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Αρφαρών «Περί 
οριοθέτηση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Ελευθερίας». 

 Τις αιτήσεις επιχειρηματιών που υποβλήθηκαν, των οποίων οι επιχειρήσεις 
προβάλλονται στην πλατεία.   

Εισηγούμεθα 

Σύμφωνα με το σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών, 
διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρεϊκο) της πλατείας Ελευθερίας 
της τοπικής κοινότητας Αρφαρών, η παραχώρηση του χώρου για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθορίζεται όπως ακολουθεί: 

 Στο σημείο Α επί του σχεδίου, στην προβολή επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων 9,00μ Χ 5,00 = 45τμ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 Στο σημείο Β επί του σχεδίου, στην προβολή επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων σε σχήμα τραπεζίου συνολικού εμβαδού 13,42τμ. για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
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 Στο σημείο Γ επί του σχεδίου, στην προβολή της επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων σε σχήμα τραπεζίου συνολικού εμβαδού 15,45τμ για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 Στο σημείο Δ επί του σχεδίου, στην προβολή επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων σε σχήμα τραπεζίου συνολικού εμβαδού 29,00τμ για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

Παρατηρήσεις: 

 Περιμετρικά της πλατείας και σε απόσταση από το ρείθρο, θα παραμένει 
ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ για την ελεύθερη κίνηση των 
πεζών. 

 Στον εσωτερικό χώρο της πλατείας, θα παραμένει ελεύθερη ζώνη πλάτους 
τουλάχιστον 1,50μ από τα ημικυκλικά παρτέρια για την ελεύθερη κίνηση 
των πεζών. 

 Στους παραχωρούμενους χώρους, ισχύουν οι γενικές αρχές του άρθρου 5 
της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
«Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων». 

 Επί κοινόχρηστου χώρου της πλατείας μη ευρισκόμενου επί της πρόσοψης 
της επιχείρησης ή της προβολής αυτής, η χρήση επιτρέπεται αλλά απαιτείται 
για την εκμετάλλευση η διενέργεια δημοπρασίας (1080/80 άρθρο 3 παρ. 
10). Σε περίπτωση ύπαρξης μελλοντικής δήλωσης ενδιαφέροντος 
χρησιμοποίησης χώρου της πλατείας από επιχείρηση, πέραν των ανωτέρω 
αναφερόμενων, θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία.  

 Σε εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται επί της πλατείας, τα 
τραπεζοκαθίσματα, σκίαστρα και λοιπά στοιχεία θα απομακρύνονται. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(Με εντολή) 

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 

(Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

 

 
 
Την παραπάνω εισήγηση συνοδεύει το αναφερόμενο σε αυτή σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών, διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρεϊκο) 
της πλατείας Ελευθερίας της τοπικής κοινότητας Αρφαρών για  παραχώρηση του 
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, το οποίο επίσης ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση. 
  
 
Με την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος καλεί προκειμένου να ενημερώσει 
το Σώμα σχετικά  τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και αναπληρωματικός μέλος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κουτίβα Ηλία, ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση για το 
σκοπό αυτό, και η διαδικασία εξελίσσεται όπως ακολουθεί:  

 
Έχει να κάνει με τη χωροθέτηση της πλατείας για τέσσερα (4) καταστήματα, δεν 
ξέρω αν έχετε πάρει το σχέδιο, το οποίο στη μία των περιπτώσεων στο σημείο 

Β, επειδή το κατάστημα αυτό δεν έχει πρόσοψη επί της πλατείας με βάση το νόμο 1080/80 θα 
αναγκαστούμε να τον πάμε δημοπρασία.  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  



Συνεδρίαση :  5/2016 Τετάρτη  20 / 04 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ   27/2016 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   4

 
Ακολούθως εξελίσσεται διαλογική συζήτηση με αναφορές επί του σχεδίου διαμόρφωσης 
κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο) της πλατείας Ελευθερίας του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
  
 
ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) δεν φαίνεται το κατάστημα … 

 
Το κατάστημα δεν φαίνεται, είναι η θέση Β, το οποίο το κατάστημα αυτό δεν 
άπτεται της πλατείας. Είναι ακριβώς απέναντι… 

 
……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Όχι, όχι, το σημείο Α είναι αυτό εδώ  το σημείο Β είναι εδώ.     
 

……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) το τριγωνάκι; 
 
Ναι, ναι. Απλά επειδή υπάρχουν αστικά θέματα μέσα … 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μεταξύ των δύο ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Έχουμε αφήσει το προβλεπόμενο από 1,5 μέτρο από το περιθώριο αυτό και από 
τα αστικά … 

 
ΦΩΝΕΣ: Αφού λέει σημείο Β ……… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

  
Κάπου εδώ θα είναι τέλος πάντων, αυτό υπάρχει …,  το έχει εισηγηθεί η 
υπηρεσία Μάνο, το έχει εισηγηθεί η υπηρεσία απλά που είναι η διευθέτηση, 

επειδή το κατάστημα αυτό δεν άπτεται της πλατείας, είναι ακριβώς απέναντι, δίνει το δικαίωμα 
όποιος θέλει να πάει σε διαγωνισμό.   

 
……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Θα βγει, εφόσον υποχρεούμεθα και εφόσον δώσει άδεια η Διεύθυνση Υγιεινής 
γιατί αυτό είναι …, εμείς συνηγορούμε, θα αφεθούμε σε διαγωνισμό, γιατί μπορεί 

να είναι και άλλα καταστήματα πιο πέρα πιο δώθε πιο εκεί, είναι ο μόνος που έχει το μόνο 
θέμα.  
Είναι 4 θέματα, 1,  2,  3,  4, και τα 3 εκ των 4 έχουνε θέση ως προς την πλατεία και τα 
καθίσματά τους.  

 
 Είναι 4 καταστήματα.  
 
4. Αυτό δεν έχει και όπως προβλέπει ο νόμος … 
 
……..  (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Θα του απαντήσω πόσα τραπεζοκαθίσματα. Θα σου απαντήσω, επειδή … είναι 
πολύγωνα στην ουσία και επειδή τυγχάνει να είναι αστικά θέματα μέσα και 

δεντράκια … 
 
Όταν λέμε σημείο, το σημείο σημαίνει σημείο δηλαδή δεν έχει εμβαδό το σημείο. 
 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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Έχει εμβαδό, έχει εμβαδό, η εισήγηση το λέει μέσα.  
Έχουμε μετρήσει, έχουμε εμβαδό, απλά  είναι ακανόνιστο πολύγωνο Μάνο. 
 
Από τη γεωμετρία που ξέρουμε το σημείο δεν έχει εμβαδό.  
 
 Επειδή είναι δεντράκια και παγκάκια και αυτά, προσπαθήσαμε με την υπηρεσία 
και δώσαμε εμβαδό σε ένα ακανόνιστο πολύγωνο, διότι μας απαγορεύει  θέλει 

….. από το ρείθρο και κάποια άλλα αστικά… 
 
Δεν έχετε αναδείξει στο χάρτη που ακριβώς είναι τα τραπεζοκαθίσματα … 
 
 Έχουμε τα τετραγωνικά Μάνο στην εισήγηση, να τα δεις.  
Η Διεύθυνση Υγιεινής μετά θα συνηγορήσει όσον αφορά το χώρο των 

τραπεζοκαθισμάτων και εμείς απλά συνηγορούμε. Είναι τυπικό το θέμα. Μην μπερδευόμαστε 
με το σχέδιο του πολυγώνου που θα προκύψει.  

 
…….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Έχουμε βάλει σημεία.  
 
Ξέρεις τι; Δεν καταλαβαίνω ... 

 
Το καταλαβαίνω αυτό που λες,  έχεις δίκιο, να έχουνε προγραμματιστεί  οι 
θέσεις ….  (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Σημείο; …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Γύρω από αυτό το σημείο. 

 
Μανώλη σε δεύτερο στάδιο θα δώσει η υπηρεσία τη γνωμοδότησή της, δεν 
θα πάει ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Και η Διεύθυνση Υγιεινής άλλωστε.  

 
Γίνεται έλεγχος, ελέγχονται από άλλους … 
 

Οι άδειες των καταστημάτων όπως ξέρεις διέπονται από μία σχετική νομοθεσία, 
η οποία  έχει σχέση: αυτοί ζητάνε τώρα την ανάπτυξη των καθισμάτων, 

μετέπειτα θα ρθει το Υγειονομικό θα του πει ¨Κύριε πόσες τουαλέτες έχεις; Δύο ή μία; Πόσα 
μέτρα έχεις τετραγωνικά; Τόσα δικαιούσαι. Δεν μπορεί να πάρεις 45 μέτρα που του δίνουμε 
χώρο εμείς, πρέπει να πάρεις 15. 
Η μία περίπτωση που υπάρχει είναι ο κ. Σακκάς, ο κύριος αυτός γιατί όλοι Σακκέοι είναι ένα 
γύρω,  επειδή δεν εφάπτεται ακριβώς στην πλατεία, είναι λοξός αριστερά, δεν έχει προβολή …. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Που είναι αυτό; Που είναι αυτό τώρα, γιατί δεν  … 

 
Δεν φαίνεται, έπρεπε να φτιάξουμε ένα σχέδιο όλο τα Αρφαρά τώρα… 
Απέναντι είναι ακριβώς εκεί. Εφάπτεται στο δρόμο.   
 
Είναι απέναντι. Εκτός πρόσοψης πλατείας.  
Γι΄ αυτό ο νόμος ορίζει σε αυτή την περίπτωση γίνεται διαγωνισμός Μάνο μου.  

Και εφόσον συμφωνήσει η Διεύθυνση Υγιεινής  αν μπορεί να μεταφέρει τα προϊόντα… 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Πόσο μακριά δηλαδή ….   

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 10 μέτρα. Δεν εφάπτεται, δυστυχώς όμως.  
 
ΦΩΝΗ: Είναι από αυτό το σημείο εδώ που βλέπεις 10 μέτρα απέναντι.   
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Άμα είναι μέσα …. 

 
Όχι, στο δρόμο επάνω είναι Μανώλη.  
Θα κατέβω κάτω ….. 

 
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος και ο κ. Κουτίβας πηγαίνουν το σχέδιο στον κ. Μάκαρη και 
δίνουν διευκρινίσεις επί των συζητούμενων σημείων του σχεδίου και επί των ερωτήσεων του 
κ. Μάκαρη, και η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 
 

 
Ερώτηση;  
 

Το λόγο ζητάει και παίρνει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φαββατάς, ο οποίος παραβρίσκεται στη 
συνεδρίαση και η διαδικασία συνεχίζεται όπως ακολουθεί:  

 
Θα ήθελα να ρωτήσω με αφορμή το θέμα αυτό, στην Οικονομική Επιτροπή 
έχουμε πάρει απόφαση και έχουμε επιβάλει τέλη κοινόχρηστων χώρων, αν 

γίνονται έλεγχοι, αν …. Πέρυσι ας πούμε έγινε κανένας έλεγχος στους Δήμους  Άριος, Θουρίας 
και Αρφαρών  από τη Δημοτική Αστυνομία, με αφορμή το θέμα αυτό, ή δίνουμε χώρους έτσι 
και … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρυσι …,  η πλατεία αυτή τώρα ετοιμάστηκε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη πλατεία, μιλάω για τους πρώην Δήμους. 

 
Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ  σ’ αυτό, νομίζω ότι έλεγχοι έχουν γίνει. 
Νομίζω ότι έχουνε γίνει και η κα Καμαρινοπούλου η οποία παράδειγμα θα πάρει 

τον τρίτο … 
 
Έλεγχοι νομίζετε ότι έχουν γίνει.  
Επειδή εσείς νομίζετε εγώ σας λέω το εξής, επίσημα από την υπηρεσία, ότι δεν 

έχει γίνει κανένας έλεγχος. Κανένας έλεγχος.  
 
….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
 Όχι πρόστιμο, για τους κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος.  
 

Αυτό μεταφράζεται σε πρόστιμο. Δημήτρη, αυτό δυστυχώς μεταφράζεται σε 
πρόστιμο.  
 
Ε τότε να αλλάξουμε το νόμο εάν η Δημοτική Αρχή …, την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, εάν δεν θέλουμε να επιβάλουμε, και δεν πρέπει να 

επιβάλουμε και εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να επιβάλουμε τέλη κοινόχρηστων χώρων στα 
Τοπικά Διαμερίσματα,  να αλλάξουμε όμως την απόφαση να μην έχουμε όμηρους τους 
δημότες μας. Γιατί από τη μια έχουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
επιβάλουμε τέλη και από την άλλη δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται όπου θέλουμε. Αυτό είναι 
ότι χειρότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Πάμε σε ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία υπέρ. 
 
Υπέρ.  

 
Ναι. 
 

 

Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 79 του Ν. 
3463/2006 και 73 του Ν. 3852/2010,  

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

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για την 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο) επί της πλατείας Ελευθερίας  της 
Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων,  

όπως η παραχώρηση του χώρου αυτού καθορίζεται στο σχέδιο ¨Διαμόρφωση 
Κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο)¨  που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής,  

ήτοι: 

 Στο σημείο Α επί του σχεδίου, στην προβολή επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων 9,00 μ. Χ 5,00 = 45 τ.μ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 Στο σημείο Β επί του σχεδίου, στην προβολή επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων σε σχήμα τραπεζίου συνολικού εμβαδού 13,42 τ.μ. για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 Στο σημείο Γ επί του σχεδίου, στην προβολή της επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων σε σχήμα τραπεζίου συνολικού εμβαδού 15,45 τ.μ. για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 Στο σημείο Δ επί του σχεδίου, στην προβολή επιχείρησης, δίνεται χώρος 
διαστάσεων σε σχήμα τραπεζίου συνολικού εμβαδού 29,00 τ.μ. για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

με τις εξής παρατηρήσεις:  

 Περιμετρικά της πλατείας και σε απόσταση από το ρείθρο, θα παραμένει 
ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ για την ελεύθερη κίνηση των 
πεζών 

 Στον εσωτερικό χώρο της πλατείας, θα παραμένει ελεύθερη ζώνη πλάτους 
τουλάχιστον 1,50μ από τα ημικυκλικά παρτέρια για την ελεύθερη κίνηση των 
πεζών 

 Στους παραχωρούμενους χώρους, ισχύουν οι γενικές αρχές του άρθρου 5 της 
υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική 
κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 Επί κοινόχρηστου χώρου της πλατείας μη ευρισκόμενου επί της πρόσοψης της 
επιχείρησης ή της προβολής αυτής, η χρήση επιτρέπεται αλλά απαιτείται για 
την εκμετάλλευση η διενέργεια δημοπρασίας (1080/80 άρθρο 3 παρ. 10). Σε 
περίπτωση ύπαρξης μελλοντικής δήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποίησης 
χώρου της πλατείας από επιχείρηση, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, θα 
εξετάζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία  

 Σε εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται επί της πλατείας, τα 
τραπεζοκαθίσματα, σκίαστρα και λοιπά στοιχεία θα απομακρύνονται 

 

όπως εισηγείται με την αριθμ. πρωτ. 16298/19-4-2016 καταχωρούμενη στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής υπηρεσιακή εισήγησή του το Τμήμα Ελέγχων & 
Τήρησης Καταστημάτων & Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Καλαμάτας.  

 
 
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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Μαΐου 2016 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
  




