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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   74/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 13η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51283/23-10-

2015, σε ορθή επανάληψη, 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 72 απόφαση) και 6) Μαρινάκης 

Σαράντος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Ντίντα Παναγιώτα και 

2) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κουτίβας 

Ηλίας,  ο οποίος συμμετέχει  στη συνεδρίαση αναπληρώνοντας την κα  Ντίντα Παναγιώτα.  

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο : 

Συμπλήρωση του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 543/2010  Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας ¨Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινοχρήστων 

χώρων¨. 

Η έκδοση απόφασης  επί  κυκλοφοριακών θεμάτων, όπως είναι και το ανωτέρω θέμα,  
αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, την έκδοση 
δημοτικών κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51860/27-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Αδειών & Ελέγχων 
της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
Θέμα: «Συμπλήρωση του άρθρου 5, της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφασης Δ.Σ 
«Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου»». 
 
 Αφού λάβαμε υπόψη μας: 

1.Τον Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί  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) « Κύρωσης του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

3. Την 543/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Γενική κανονιστική απόφαση για τη 
χρήση  κοινόχρηστου χώρου» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 198/2012 και 399/2012 του 
Δ.Σ. 

                                 Εισηγούμεθα 

1.Την συμπλήρωση του άρθρου 5 ως έξης :  
Άρθρο 5 : Γενικές Αρχές  
 
    Δύναται να διατίθεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν 
νομίμως σε πεζοδρόμους, χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν εκείνου που 
έχει προσδιοριστεί  με τη Γενική Κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου 
υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

α) Στην απέναντι πλευρά  του πεζόδρομου ,  στην προβολή του καταστήματος ή στην 
πλευρά  που βρίσκεται το κατάστημα και παραπλεύρως αυτού να υπάρχει τυφλό τοιχίο ή 
ελεύθερος χώρος , τηρουμένων  των λοιπών διατάξεων της απόφασης 543/2010. 
β) Ο ενδιαφερόμενος να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του  
Δήμου . 
γ) Η διάθεση του χώρου να γίνεται με απόφαση από την οικονομική επιτροπή. 
 
                                                                                  Καλαμάτα 21 Οκτώβριου 2015  
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
         «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»                                          

                                                                  Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                   ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτίβα, έχετε το λόγο.  
 
Καλησπέρα, συνάδελφοι.  
Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συμπλήρωση του άρθρου 5 «Γενικές 

κανονιστικές αρχές περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος», όσον αφορά την 
παραχώρηση χώρων επί χρήμασι στους προβόλους των καταστημάτων σε τυφλά τοιχία. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πως το είπες το τελευταίο; 
 
ΦΟΙΦΑ: Σε τυφλά τοιχία. 

 
Δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον στον 
πρόβολό τους βάσει του Κώδικα 1080 του ’80 να μισθώνουν το χώρο επί του 

προβόλου. Μέχρι τώρα δεν ίσχυε αυτό. Εφόσον υπάρχει άλλο κατάστημα εννοείται. Έτσι; Γι’ 
αυτό λέμε τυφλά τοιχία. Στον πρόβολο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα Μανώλη.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λέει όχι μόνο στην προβολή του καταστήματος, δηλαδή, απέναντι λες….  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: …(δεν ακούγεται). 

 
Στο απέναντι πεζοδρόμιο. Είναι ένα τοιχίο, δηλαδή, και θα βάλουμε τραπέζια εκεί, 
ας πούμε, στο τυφλό;  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στην ιδιοκτησία του άλλου;  
 
ΦΩΝΕΣ: …(δεν ακούγονται). 

 
Γιατί; Γιατί να επεκτείνουμε; Δεν έχει ο ίδιος, αυτός ο καταστηματάρχης, μπροστά 
του; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται). 

 
 Όχι, άλλο σου λέω. Κάποιος, δηλαδή, που τυχαίνει να έχουνε το απέναντι 
κατάστημα, να είναι κλειστό ας πούμε, να έχει ένα τοιχίο, θα του δώσουμε 

επιπλέον…  
 
Κύριε Μάκαρη, δεν μιλάμε για καταστήματα. Μιλάμε για τυφλά τοιχία. Δύναται η 
δυνατότητα σε όποιον θέλει, μετά από αίτηση, και τακτοποίηση οικονομική για να 

του δοθεί άδεια. Αυτό λέμε. 
   
Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή, αν ένα κατάστημα το οποίο έχει απέναντί του ένα 
τοιχίο…  
 
Και εφόσον δεν διέπεται με κάποια κανονιστική όσον αφορά τα άρθρα για τους 
πεζούς, το μήκος του οδοστρώματος και του πεζοδρόμου, δύναται να δοθεί 

άδεια.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Έχει ήδη το δικό του…  
 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Το δικό του μπροστά στο κατάστημά του…  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να βάλει και άλλο απέναντι.  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Ακριβώς.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί αυτό πουθενά.  

 
Αυτό είναι άλλο θέμα, εξυπηρετεί τους πελάτες. Είναι μετά από αιτήσεις πελατών, 
διαφόρων πελατών και το Δήμο τον βολεύει ότι μπορεί να κάνει και κάποια έσοδα 

έτσι, δεν είναι κακό.  
 
Απλά εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι; Το θέμα είναι μην είναι… Πόσες περιπτώσεις 
τέτοιες έχουμε;  

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 3-4.  

 
 Άρα, δεν είναι φωτογραφικό αυτό, εάν πάμε για 3-4 περιπτώσεις; Φωτογραφία με 
polaroid είναι, άμεση.  

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Κύριε Μάκαρη, δεν πάμε εκ του πονηρού σκεπτόμενοι εδώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είκοσι τέσσερις. 

 
Δεν ξέρω. Τρεις είπες. Να δούμε πρώτα πόσες περιπτώσεις είναι αυτές, τι αιτήσεις 
έχουνε γίνει και ύστερα εδώ πέρα είμαστε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.  

 
Ξέρετε, η δουλειά μας, κ. Μάκαρη, είναι να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των 
συμπολιτών μας. 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να τα εξυπηρετούμε, αλλά είπαμε ότι είναι φωτογραφικό αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Έχετε άλλη ερώτηση, κ. Μάκαρη; Όχι. 

 
Η ερώτηση είναι, να μας πείτε δηλαδή, είναι 3, 13, πόσοι είναι αυτοί οι 
συγκεκριμένοι που έχουνε αιτηθεί τη συγκεκριμένη απόφαση;  

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Πενήντα τρεις.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Αντωνόπουλε, έχετε ερώτηση; Παρακαλώ, σας ακούμε.  

 
Εμείς θα θέλαμε τα σημεία αυτά τα οποία μπορεί να γίνει αυτή η 
παρέμβαση και η δυνατότητα στους καταστηματάρχες να επεκτείνονται να 

είναι οριοθετημένα. Εσείς αυτή τη στιγμή προφανώς δεν έχετε οριοθετήσει αυτούς τους 
χώρους.  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Είναι οριοθετημένα. Είναι ήδη οριοθετημένα. 

 
Δηλαδή, η ερώτησή μου είναι: Σε ποια σημεία, δηλαδή, των δρόμων που 
είναι πεζόδρομοι υπάρχουν τέτοιου είδους καταστήματα ή υπάρχουν στην 

πόλη; Εσείς το προβλέπετε αυτό σε όλη την πόλη; Προσέξτε, η ερώτηση είναι η εξής: Όπου 
προκύψει…  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Σε όλη την πόλη.  

 
Μισό λεπτό. Σε όλη την πόλη ή σε κάποιες συγκεκριμένους οδούς της 
πόλης;  

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Σε όλη την πόλη. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, εντάξει, θα τοποθετηθούμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις.  

 
Στον κ. Μάκαρη μία απάντηση, γιατί βλέπω ότι το μυαλό του σκέφτεται παράδοξα 
και εκ του πονηρού σκεπτόμενο. 

 
ΦΩΝΕΣ: …(δεν ακούγονται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, φτάσαμε κοντά στο τέλος, σας παρακαλώ. 

 
Εσείς κάνετε αυτό, παράδοξο είναι αυτό για μένα. Εδώ δεν ερχόμαστε να 
εξυπηρετήσουμε καταστάσεις. Υπηρετούμε τους συμπολίτες μας εδώ, κ. Μάκαρη. 

Θα σας απαντήσω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτίβα. 
 
ΦΩΝΕΣ: …(δεν ακούγονται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντηση τελειώσαμε. 
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Να του απαντήσω σε αυτό το λόγο. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Να του απαντήσεις. Να μην κάνουμε διάλογο λέω.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, σας παρακαλώ. Αφήστε να απαντήσει.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(δεν ακούγεται), να ανακαλέσει να προχωρήσουμε.  

 
Δεν είπα κάτι άσχημο. Παράδοξη σκέψη είπα. Δεν είπα παράνομη. Παρακαλώ. Να 
ξέρουμε και λίγο… Παράδοξη είπα. Η λέξη παράδοξο είναι κάτι το οποίο δεν 

συνάδει με τους…  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(δεν ακούγεται). 

 
Εδώ δεν κρίνουμε τους ανθρώπους, εδώ κρίνουμε αυτά που λένε. Δεν 
κρίνουμε τους ανθρώπους.  

 
Έκρινα τη σκέψη σας, κ. Μάκαρη, όσον αφορά τη φωτογραφική. Αυτό ήτανε. Το 
παράδοξο έχει να κάνει με την κίνηση που κάνατε στο συνάδελφό μου όσον 

αφορά με την κάμερα. Δική σας κίνηση ήταν αυτή.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(δεν ακούγεται). 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Είναι παράδοξη αυτή η σκέψη, κ. Μάκαρη. Είναι παράδοξη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτίβα, έχετε να πείτε κάτι άλλο;  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Όχι, κ. Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τοποθετήσεις. Κύριε Μάκαρη, έχετε το λόγο.  

 
Λοιπόν, όπως είπε ο κ. Κουτίβας, εξυπηρετούμε, δηλαδή, τρία άτομα τα οποία 
μετά από μια δεύτερη ερώτηση μπορεί να είναι 53, 23 ή 43, μειώνουμε τους 

χώρους που είναι για τους πεζούς, αυξάνοντας την δυνατότητα επέκτασης στα καταστήματα 
δεξιά και αριστερά. Επειδή θα χωριστούν οι κατηγορίες σε κάποιους προνομιούχους, οι οποίοι 
έχουνε τυφλό τοιχίο ή ελεύθερο χώρο ή μπροστά ή δεξιά ή αριστερά, κάτι τέτοιο πραγματικά 
μας δημιουργεί θέμα, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε και Καταψηφίζουμε.  
Εγώ θα ήθελα, εφόσον υπάρχει σχετική αίτηση αρκετών καταστημάτων που θέλουνε κάτι 
τέτοιο, αυτές τις αιτήσεις να μας τις προσκομίσετε, αν δούμε ότι είναι πολλές, ότι εξυπηρετεί 
ένα πάγιο αίτημα όλων των καταστηματαρχών, να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη του 
Συλλόγου τους, και εφόσον όλα αυτά συμβούν ευχαρίστως να το ξαναδούμε το θέμα. 

  
Κύριε Μάκαρη, μετά την απόφαση αυτή που παίρνουμε, εισηγούμαστε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θα γίνει γνωστή, μετέπειτα θα έχουμε έναν 

καταιγισμό αιτήσεων για τυφλά ντουβάρια που υπάρχουν απέναντι σε καταστήματα τα οποία 
είναι και έτοιμα να πέσουνε, θα φροντίσουν αυτοί να τα φτιάξουνε…  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Να απαντήσω κ. Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, λέω, γιατί είπε, να κάνουμε το σωστό.  

 
Να απαντήσω σε δύο θέματα, κ. Πρόεδρε. Στο πρώτο θέμα που είπε ο κ. 
Μάκαρης ότι παίρνοντας αυτή την απόφαση…  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(δεν ακούγεται). 
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί έχεις λανθασμένη τοποθέτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτίβα. 

 
Είναι μείζον, κ. Πρόεδρε.  
Να απαντήσω ότι δεν κλέβουμε χώρο απ’ τους πεζοδρόμους όσον αφορά τους 

πεζούς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπαμε αυτό, το λέει η ίδια η απόφαση. 

 
Το κατέθεσε ο κ. Μάκαρης ως αρνητικό. Δεν κλέβουμε χώρο. Είναι ήδη 
δρομολογημένα με κίτρινη γραμμή. Και όσον αφορά τις αιτήσεις, κ. Μάκαρη, 

καθότι ξέρετε υπηρετώ τη Δημοτική Αστυνομία και τα καταστήματα, αναγκαζόμεθα πολλές 
φορές από καταγγελίες να βεβαιώνουμε παραβάσεις σε συμπολίτες μας. Δεν μας αρέσει αυτό 
και προσπαθούμε όποιος θέλει και παραβατεί να μην πληρώνει κάποιο πρόστιμο, 500, 800, 
μπορεί να δίνει το δικαίωμα να μπορεί να βγάλει άδεια. Όπου μπορεί, για να είμαστε και λιγάκι 
ειλικρινείς στη σκέψη.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτίβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αντωνόπουλε, έχετε το λόγο. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Παρακαλώ για δευτερολογία. 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι και δευτερολογία ρε παιδιά, εντάξει ρε Μανώλη. 

  
Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό δεν είναι τόσο απλοϊκό όσο το εισαγάγει 
αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος. Δηλαδή, άντε έχουμε ένα κενό χώρο 

απέναντί μας τυφλό και πάμε εμείς και τον καταλαμβάνουμε, που θα φέρει προφανώς έσοδα 
στη Δημοτική Αρχή, που, απ’ ότι βλέπουμε αυτή η Δημοτική Αρχή, ας μου επιτραπεί η 
έκφραση, προσπαθεί να βγάλει και από τη μύγα ξύγκι που λέμε. Λοιπόν, δηλαδή, δεν φτάνουν 
τα χαράτσια που έχουμε, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλους αυτούς τους χώρους. Καλό είναι 
η Δημοτική Αρχή να φέρει έσοδα στο Δήμο, αλλά όμως κάποιες απ’ τις αποφάσεις της δεν είναι 
τόσο απλές. Εγώ θα ήθελα δύο πράγματα να διευθετηθούν σε αυτή την απόφαση. Αυτό που 
είπε ο κ. Κουτίβας αν αφορά ολόκληρη την πόλη, ένα το κρατούμενο είναι αυτό, προσέξτε 
γιατί το λέω αυτό. Γιατί η άποψή μας είναι η εξής: Ότι δεν πρέπει να πάει σε όλη την πόλη, 
ίσως αυτό δεν το έχει δει η Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει να οριοθετήσει τους δρόμους στους 
οποίους θα μπορέσει μέσα στον εμπορικό ιστό της πόλης ή εκεί που θεωρεί ότι η περιοχή αυτή 
έχει τέτοιες δυνατότητες και να ελέγξει αυτούς τους χώρους, ώστε να μπορεί να πει ότι στις 
τάδε οδούς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Δεν μπορεί να είναι σε όλη την πόλη, γιατί θα έρχεται 
ο καθένας και θα πηγαίνει σε κάποια σημεία τα οποία δεν είναι τόσο εύκολα να τα κρίνουμε και 
να πούμε το ναι, γιατί υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, ιδιαιτερότητες λόγω επικινδυνότητας, 
γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα, μπορεί το κτίριο να είναι απ’ τη μια πλευρά τυφλό, να 
εκμεταλλεύεται από κάποιον άλλον στην άλλη γωνία…..  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είμαστε…. 

 
Θα υπάρχουνε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή συγκρουόμενες και επίσης, θα 
υπάρχει και το εξής: Ότι ο ένας που θα του βάλεις ξαφνικά σε ένα τυφλό 

τοιχίο κάποια τραπεζοκαθίσματα, μπορεί να είναι ο άλλος και να μην θέλει και σου λέει: «εγώ 
πήγα εκεί γιατί ήταν τυφλό και πήγα για να έχω την ησυχία μου, παράδειγμα, δεν θέλω κάτι 
άλλο από κάτω». Παράδειγμα λέω, αναφέρω μία περίπτωση. Γι’ αυτό θα πρέπει, λοιπόν, να το 
δείτε με λίγο προσοχή. Ναι μεν μπορεί να φέρει χρήματα στην πόλη, όπως είπατε και μπορεί 
να εξυπηρετεί κάποιους, ίσως και το Δήμο, αλλά δεν μπορεί να το εφαρμόσετε κατά συρροή 
και σε όλη την πόλη.  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Να σας απαντήσω. 

 
Άφησε να τελειώσω αδερφέ, δεν κάνω τώρα αυτή τη δουλειά και λέω, 
λοιπόν, εγώ: Δεν μπορεί να το εφαρμόσετε εσείς έτσι κατά συρροή σε όλη 

την πόλη, ανεξέλεγκτα, στο μέτρο, ας πούμε, του πάμε να μαζέψουμε λεφτά. Δεν έχει αυτό 
λογική. Θα πρέπει να είστε πιο συγκεκριμένοι και να πείτε πού, πώς και τι. Όχι γενικά, όπου 
είναι ο πρόβολος και τυφλός το κάνουμε. Άμα βγεις έξω και δεις τι ακριβώς γίνεται, θα δεις ότι 
αυτό που λέτε δεν είναι εφαρμόσιμο, κ. Πρόεδρε, παντού. Άρα λοιπόν, αφού δεν είναι 
εφαρμόσιμο παντού και δημιουργεί προβλήματα…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι μπράβο είστε μηχανικός και το ξέρετε. 

 
Απλώς δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η φιλοσοφία της τροποποίησης του άρθρου. 
Ο κ. Κουτίβας σας το είπε πολύ καλά.  

 
ΦΩΝΕΣ: …(δεν ακούγονται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μόνο αυτό. Σας παρακαλώ. Τώρα ξέρετε τι βολεύει;  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, Ηλία μου, σε παρακαλώ. Περιμένει να σεβαστούμε τη Δημοτική Κοινότητα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τελείωσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζετε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό. 

 
Πάμε σε ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι.  
Η πλειοψηφία «Υπέρ».  

Ο κ. Μάκαρης; «Κατά».  
Ο κ. Αντωνόπουλος «Λευκό». 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.    
 
 
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 & 82 του Ν. 3463/2006, μειοψηφούντων των κ.κ. Μάκαρη ο οποίος 
τάσσεται Κατά και Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει Λευκή ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη συμπλήρωση του άρθρου 5 της 
υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Γενική κανονιστική 
απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων» ως εξής: 
 
Άρθρο 5 : Γενικές Αρχές 

…………………………….. 

…………………………….. 
 
Δύναται να διατίθεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
λειτουργούν νομίμως σε πεζοδρόμους, χώρος για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων πέραν εκείνου που έχει προσδιοριστεί  με τη Γενική 
Κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 

α) στην απέναντι πλευρά  του πεζόδρομου,  στην προβολή του καταστήματος ή 
στην πλευρά  που βρίσκεται το κατάστημα και παραπλεύρως αυτού να υπάρχει 
τυφλό τοιχίο ή ελεύθερος χώρος, τηρουμένων  των λοιπών διατάξεων της 
απόφασης 543/2010, 

β) ο ενδιαφερόμενος να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι 
του Δήμου και 

γ) η διάθεση του χώρου να γίνεται με απόφαση από την οικονομική επιτροπή, 
 
σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Αδειών & Ελέγχων της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, που καταγράφεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 
51860/27-10-2015 εισηγητικό σημείωμα Τμήματος το οποίο αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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. Κουτίβας Ηλίας  

  6. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  7. Μαρινάκης Σαράντος  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 6 Νοεμβρίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  
 
 


