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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   4/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   23/2016 
 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 4η/2016 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10752/11-3-2016 

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) Μαρινάκης 

Σαράντος και 6) Ντίντα Παναγιώτα.   

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.:  1) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος και 2) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

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

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

Εμμανουήλ – Λεονάρδο.  

 

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.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο : 

 Χωροθέτηση περιπτέρου στην πλατεία Φραγκόλιμνας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. 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: 
 

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. 
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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). 
 
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
(υπογραφή) 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
(Π. ΚΑΣΣΑΣ) 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 

Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
Βεργόπουλος Δημήτριος 

 
 
Για το ανωτέρω θέμα το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας με την υπ΄ αριθμ. 
15/2016 απόφασή του, βάσει των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, διατυπώνει τη 
σύμφωνη γνώμη του. 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Κύριε Βεργόπουλε.  

 
Ως η εισήγηση.  
 

Ως η εισήγηση, συμφωνούμε.  
 
Να ρωτήσουμε κάτι;  
Το περίπτερο αυτό έρχεται από αλλού, ή είναι καινούργιο;  

 
Θα σας πω τώρα.  
Πρόκειται για τη χωροθέτηση ενός περιπτέρου, ξέρετε ότι στο Δήμο 

Καλαμάτας υπήρχε μια ομάδα περιπτέρων, τα οποία με ένα έγγραφο της Αστυνομίας, είχαν 
κριθεί ως ακατάλληλα ως προς τη χωροθέτησή τους για την ασφάλεια των πεζών.  
Το τελευταίο λοιπόν περίπτερο το οποίο έμενε  να  μετακινηθεί,  ήταν αυτό  της  Μαυρομιχάλη 
29, όπου νομίμως βεβαίως η δικαιούχος της αδείας κατείχε την άδεια. Συναίνεσε στην 
καθαίρεση και του περιπτέρου στον εν λόγω χώρο, διατηρώντας βέβαια το δικαίωμα να έχει 
μία άδεια σε χρήση. Για να της δώσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα, το οποίο είχε να της 
αποδώσουμε το σωστό χώρο, με έλεγχο των Τεχνικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με το νόμο 
που ορίζει να γειτνιάζει στο χώρο, ο μόνος χώρος κατάλληλος που δύναται να τοποθετηθεί 
αυτό το περίπτερο, σύμφωνα και με το τοπογραφικό είναι ο χώρος αυτός της πλατείας 
Φραγκόλιμνας.  
Υπάρχει η θετική ας το πούμε αποδοχή τέλος πάντων και από την ιδία, σε συζήτηση η οποία 
έχει γίνει, υπάρχει η θετική γνώμη της Αστυνομίας, η θετική γνώμη της Υπηρεσίας, ως εκ 
τούτου ζητούμε να γίνει η χωροθέτησή του εκεί.  

 
Να ρωτήσω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Πρόκειται για περίπτερο το οποίο ας πούμε μεταφέρεται, από τη θέση της πλατείας 
Μαυρομιχάλη, στη θέση της Φραγκόλιμνας. Είπατε ότι έχετε ρωτήσει τον έναν κτλ.  
Εγώ θα ρωτήσω το εξής: Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του ίδιου χώρου της Φραγκόλιμνας, είναι 
χώρος ο οποίος έχει κάποια ……, το ξέρουμε όλοι, η εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
Βυζαντινών Μνημείων και τα λοιπά, ρωτάω, έχετε πάρει έγκριση από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία;  
Ένα αυτό, για να μην πω αυθαίρετα από μόνος μου ότι δεν συνάδει, ίσως ο χώρος με 
περίπτερο εκεί, γιατί είναι ένας χώρος και  τα λοιπά και τα λοιπά  και  γιατί,  μια  άλλη 
ερώτηση, γιατί δεν προτιμάτε έναν χώρο επί της πλατείας, ο οποίος προβλέπεται να γίνει το 
περίπτερο, γιατί δεν δίνουμε σ’ αυτούς που έχουν περίπτερα, έναν χώρο στην κάτω πλατεία ή 
σε ένα άλλο σημείο, πάνω σε μία πλατεία και πάμε ας πούμε σε ένα χώρο, όπως είναι η 
Φραγκόλιμνα ο οποίος δεν είναι ο σκοπός του αυτός και ούτε μπορεί να βάζουμε εκεί 
περίπτερα.  

 
Για το δεύτερο ερώτημα που είπατε, δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια νέα 
θέση χωροθέτησης, η οποία είναι σε διαδικασία δημοπράτησης, γιατί όπως 

ορίζει ο νόμος αυτά δίνονται μόνο με δημοπρασία. Άρα δεν μπορεί να παραχωρηθεί μία από 
αυτές τις θέσεις.  
Για το πρώτο ερώτημα που κάνατε, στη θέση αυτή τη συγκεκριμένη, προϋπήρχε περίπτερο το 
οποίο εφόσον είχε όλες τις εγκρίσεις και εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν το λειτουργούσε, πλέον 
έπαψε να έχει το δικαίωμα, τότε αυτό αποσύρθηκε.  
Η θέση αυτή έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται.  

 
Μισό λεπτό, Πρόεδρε, εδώ λέμε αν έχουμε πάρει γνωμοδότηση από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το ότι υπήρχαν πριν περίπτερα, δεν σημαίνει ότι 

ήταν και σωστά και νόμιμα, πολλά περίπτερα υπήρχαν.  
Όταν βάζεις ένα και λες χωροθετώ περίπτερο και παίρνεις εγκρίσεις από την Αστυνομία, είναι 
κουραστικό να πάρουμε και μία έγκριση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία;  

 
Δεν προβλέπεται. Παρόλο που στο παρελθόν υπήρχε. 

 
Κάνεις λάθος, κάνεις λάθος, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι παράβαση της 
νομοθεσίας, ότι δεν προβλέπεται να παίρνουμε έγκριση από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία για να χωροθετήσουμε ένα περίπτερο. Ακόμα είναι μόνιμη κατασκευή, 
προαπαιτεί έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όταν ο χώρος αυτός έχει σχέση με 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Αυτό  ισχύει για όλα.  
Εγώ θα έλεγα να κάνετε ένα έγγραφο στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το οποίο πιθανόν να σας 
πει ναι, αλλά κάντε το.  

 
Πάντως Μιχάλη η πλατεία της Φραγκόλιμνας, λειτουργούσε περίπτερο εδώ και 
δεκαετίες, χωρίς να ενοχλείται καθόλου η Αρχαιολογική Υπηρεσία, δεν είχε καμία 

σχέση η Αρχαιολογική Υπηρεσία με την γωνία που εκεί είχε τοποθετηθεί το περίπτερο. Αυτό 
παλιά δηλαδή ήταν θεσμός εκεί για το περίπτερο.  

 
Ας μας το πει η Αρχαιολογική Υπηρεσία με ένα έγγραφο.  
 

Μα τι να πει η Αρχαιολογική Υπηρεσία; Δηλαδή με το ζόρι θα βάλουμε την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία να μας δώσει άδεια;  

 
Το λέει ο νόμος, δεν είναι κακό.  
 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΥΦΤΕΑΣΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δηλαδή, σου δίνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία ……..  
 
Απέξω από τους αρχαιολογικούς χώρους, άμα πας και …….. και στο Ηράκλειο 
έχει απέξω καμιά δεκαριά περίπτερα.  

 
Κύριε Καραγιάννη, όπου προβλέπεται η έγκριση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας ζητείται. Υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις. Για το συγκεκριμένο 

χώρο δεν απαιτείται.  
 
Το γνωρίζουμε.  
Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις;  

 
Εμείς διαφωνούμε με …… 
 

Άλλο για ψηφοφορία.  
Παναγιώτη έχεις κάποια ερώτηση;  

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Όχι. 

 
Τοποθετήσεις άλλες έχουμε; Όχι.  
Σε ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία υπέρ, …...  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Υπέρ κι εγώ.  

 
Υπέρ και ο κ. Αλούπης.  
Ο κ. Αντωνόπουλος κατά.   

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, 
μειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ,  
κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας,  

σύμφωνα με όσα  προτείνονται στην με αριθμ. πρωτ. 10823/15-3-2016 εισήγηση 
του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας απόφασης,  

τη λήψη απόφασης για: 

Τον 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 που της 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1044/71, ως θύμα πολέμου.  

Η παραπάνω θέση εξαιρείται των ποσοστώσεων του Ν. 4257/2014 και θα υφίσταται 
για όσο καιρό η άδεια εκμετάλλευσης της Καράγιωργα Ελένης θα βρίσκεται σε ισχύ. 

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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.  
 
 
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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  4. Γυφτέας Ηλίας  

  5. Δημόπουλος Δημήτριος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 22 Μαρτίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


