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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 3η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7233/20-2-2015 

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) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 10 απόφαση), 2) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 3) Γυφτέας 

Ηλίας, 4) Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 5)  Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος 

Ιωάννης.   

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

και 2) 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

µε τίτλο : 

Συµπλήρωση της υπ΄ αριθµ. 543/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου». 

Για το συγκεκριµένο θέµα έχουν προσκληθεί µε το υπ’ αριθµ. 7301/24-2-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του 
∆ήµου Καλαµάτας, να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, οι παρακάτω 
φορείς: α) το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, β) ο Εµπορικός Σύλλογος Καλαµάτας, γ) η Οµοσπονδία  
Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Καλαµάτας, και δ) η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας, εκ των 
οποίων παρευρίσκεται µόνο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας 
κα Φοίφα Τασία. 
 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 6632/18-2-2015 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµίας & 
Οικονοµικών κ. Μπούχαλη, η οποία στο φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση του Σώµατος  
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 

Θέµα:  Συµπλήρωση της υπ’αριθµ. 543/2010 απόφασης του ∆.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 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 
∆ήµων & Κοινοτήτων» 

2) Την 543/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου « Γενική κανονιστική απόφαση για τη 
χρήση κοινόχρηστου χώρου» επί του πεζοδρόµου Χρ. Κουµάντου. 

3) Τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας του κοινόχρηστου χώρου.    
 

Εισηγούµεθα 
 

1)Την συµπλήρωση στο άρθρο 5 (γενικές αρχές) παραγράφου µε αρ. 17 η οποία θα έχει ως 
εξής: ∆ύναται µε απόφαση ∆ηµάρχου και ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών να περιορίζεται ο χώρος παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου µε σκοπό της 
εξυπηρέτηση των πεζών. 
 
 
                                                                                          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                                                                                                    «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                                         Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
                                                                                             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
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Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 

Κύριε Γραµµατέα, έχουµε καλέσει το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, τον Εµπορικό 
Σύλλογο Καλαµάτας, την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών - Βιοτεχνιών Καλαµάτας 

και τη ∆ηµοτική Κοινότητα της Καλαµάτας. Από τους Συλλόγους, ποιοι βρίσκονται εδώ; Και η 
κα Φοίφα η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας.   

Η Υπηρεσία εισηγείται τη συµπλήρωση στο άρθρο 5 «Γενικές αρχές παραγράφου µε αριθµό 
17» η οποία θα έχει ως εξής: «∆ύναται µε απόφαση ∆ηµάρχου και ύστερα από εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών να περιορίζεται ο χώρος παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου 
µε σκοπό την εξυπηρέτηση των πεζών».  

Αυτό εισηγείται η Υπηρεσία µας η οποία εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο να παίρνει µία απόφαση 
ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών.  

Ερωτήσεις αν έχετε.  

 
Η ερώτηση είναι: Μέχρι τώρα ποιος κανόνιζε το χώρο παραχώρησης; ∆ηλαδή όταν 
προέκυπτε ένα τέτοιο πρόβληµα τι ακριβώς γινότανε; Ποιος ελάµβανε την 

απόφαση; Η Ποιότητα Ζωής, µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας;  
 
∆εν υπήρχε στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την οποίαν είχαµε πάρει, 
συγκεκριµένα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17, δεν υπήρχε αυτή η απόφαση 

και έπρεπε και γίνεται χρήση πλέον να περάσει από την Ποιότητα Ζωής ώστε να µπορέσουµε 
πλέον να είναι πιο εύρυθµος ο Κανονισµός αυτός, για να µπορούµε να παίρνουµε τις 
αποφάσεις που προβλέπεται.  

 
Και γιατί δεν γίνεται µια ανάθεση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να κάνει αυτή 
την όλη ιστορία, χωρίς να χρειάζεται, δηλαδή να µην πηγαίνει κατευθείαν µε 

απόφαση ∆ηµάρχου, αλλά να περνάει µέσα απ’ την Ποιότητα Ζωής οπότε να λαµβάνει γνώση 
και η αντιπολίτευση;  

 
Ούτως ή άλλως, κύριε συνάδελφε, να ξέρετε κάτι: ότι οι αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εντέλουν το ∆ήµαρχο για το οτιδήποτε. Απλώς αυτό εδώ 

πέρα και νωρίτερα στους Κανονισµούς οι οποίοι υπάρχουνε πάλι ο ∆ήµαρχος ήταν υπεύθυνος 
κατόπιν εντολής του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την απόφαση την οποίαν είχε πάρει 
και ήτανε νόµιµη.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …..(δεν ακούγεται). 

 
Μα δεν κατάλαβες. ∆εν εισηγείται ποτέ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφασίζει, αποφασίζει για το συγκεκριµένο θέµα και εντέλει το 

∆ήµαρχο να εκτελεί τις αποφάσεις του. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και τώρα. ∆εν αλλάζει κάτι 
άλλο. Απλώς προστίθεται στην κανονιστική απόφαση αυτή, αυτό το κενό το οποίο υπήρχε. 
Ναι κ. συνάδελφε.  

 
Θα ήθελα να ρωτήσω, αν γνωρίζετε, γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη 
συµπλήρωσης. ∆ηλαδή το κενό αυτό το οποίο ας πούµε υπάρχει σύµφωνα 

µ’ αυτή την εισήγηση που έχετε κάνει δηµιούργησε κάποιο θέµα τελευταία στην πόλη; 
Σχετίζεται µ’ αυτό που γράψαν οι εφηµερίδες για κάποια διοργάνωση που θα γίνει; Πώς 
προέκυψε αυτό το κενό; Πώς το εντοπίσατε δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, την οποία 
εµείς δεν την αµφισβητούµε, αλλά πώς προέκυψε η ανάγκη αυτή της συµπλήρωσης;  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Όχι, όχι, είναι απλό το ζήτηµα. Είναι απλό το ζήτηµα. Στην απόφαση που είχαµε 
πάρει του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 543 του 2010, του προηγούµενου 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο άρθρο λοιπόν 17 προέβλεπε κάποια πράγµατα. Εκεί λοιπόν έλειπε 
γιατί βλέπουµε ότι κάποιοι επιχειρηµατίες µεγαλώνουν τα καθίσµατά τους, τα πάνε πιο πέρα, 
το ένα, το άλλο κτλ. και πρέπει να υπάρχει µια εύρυθµη λειτουργία της κανονιστικής 
απόφασης αυτής. Γι’ αυτό ερχόµαστε και λέµε αυτό.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Που σχετίζεται….. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν σχετίζεται µε τίποτα.   

 
∆ηλαδή αν κάποιος θέλει ας πούµε να χρησιµοποιήσει κοινόχρηστο χώρο 
του ∆ήµου Καλαµάτας αυτή η απόφαση αλλάζει τα δεδοµένα; Αλλάζει τις 

διαδικασίες θέλω να πω; Γίνεται µια διοργάνωση, ας πούµε, πολιτιστική. Γίνεται µια 
διοργάνωση αθλητική.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν έχει καµία σχέση, δεν έχει καµία σχέση.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει σχέση, δηλαδή, κυρίως µε τα τραπεζοκαθίσµατα.  

 
Όχι, όχι, η συγκεκριµένη απόφαση, η 543 είναι η συγκεκριµένη που έχει πάρει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αν την έχεις µπροστά σου, αν την διαβάσεις δεν µιλάει για 

χώρους παρά είναι καθαρά κανονιστική απόφαση παραχωρούµενου χώρου του ∆ήµου 
Καλαµάτας, που αφορά κατά βάση όλα αυτά τα οποία προβλέπονται.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. συνάδελφε.  

 
∆ηλαδή έχει παραχωρήσει ένα χώρο σε µια επιχείρηση και ξαφνικά κρίνει η 
Υπηρεσία ότι πρέπει να περιοριστεί ο χώρος. Τότε αποφασίζει ο ∆ήµαρχος 

ότι περιορίζεται ο χώρος. Αυτό εννοείτε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 
Όχι, ότι άµα απλωθεί και παρανοµεί. ∆εν είναι ζήτηµα παρανοµίας. Είναι 
ζήτηµα ότι έχει δοθεί η άδεια κανονικά και ξαφνικά προκύπτει απ’ την 

Υπηρεσία…  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, σε έλεγχο γενόµενο που έγινε…  

 
Να έχει λοιπόν το αποκλειστικό δικαίωµα ο ∆ήµαρχος να αφαιρεί τον 
παραχωρούµενο χώρο. Αυτό εννοείτε.  

 
Ναι. Ούτως ή άλλως και µε την απόφαση την προηγούµενη το είχε ο ∆ήµαρχος, 
απλώς δεν είχε συµπεριληφθεί αυτό το πράγµα.  

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είχε ο ∆ήµαρχος στην προηγούµενη απόφαση.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος το είχε; Να υλοποιήσει….  

 
∆εν µπορούσε ανά πάσα στιγµή να πει ότι εγώ περιορίζω το χώρο, γιατί 
κρίνω ότι περιορίζεται ο χώρος. Θα έπρεπε να…  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Μα ούτως ή άλλως και η απόφαση αυτή η κανονιστική άµα θα δεις το λέει, 
περιγράφει ακριβώς τι πρέπει να παίρνει ο κάθε ένας, το ένα, το άλλο, κτλ. κτλ.  

Λοιπόν τοποθετήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι.  
 

Με βάση αυτή την εισήγηση που εισηγείστε, τέλος πάντων, λέτε ότι µε απόφαση 
∆ηµάρχου, ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µπορεί να 

περιορίζεται ο χώρος παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος νοµίµως έχει αποδοθεί, 
ύστερα η Τεχνική Υπηρεσία µπορεί να πει ότι ξέρεις, για τον Α ή Β λόγο δεν συµφωνούµε µε 
αυτή την απόδοση του συγκεκριµένου χώρου και ο ∆ήµαρχος να αποφασίζει σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
∆ίνονται µ’ αυτό τον τρόπο υπερεξουσίες στο ∆ήµαρχο, δεν συµφωνούµε µ’ αυτή την 
εισήγηση, γιατί πρέπει να λαµβάνουµε, όπως είπαµε και προηγουµένως γνώση των θεµάτων 
αυτών, να λαµβάνει γνώση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Και πραγµατικά το να αποφασίζει ο 
∆ήµαρχος, ουσιαστικά κατά το δοκούν, αν θα παραχωρήσει ή όχι, µάλλον αν θα άρει την 
παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου σε συγκεκριµένους επαγγελµατίες κατά το δοκούν για 
µένα είναι λάθος.  
Οπότε καταψηφίζουµε.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος;  

 
Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται στο άρθρο 5, τα 16 σηµεία προσδιορίζουν 
επακριβώς πώς παραχωρείται ο χώρος. Θέλετε να προσθέσετε λοιπόν και 

ένα 17ο εφόσον παραχωρείτε το χώρο ξαφνικά να κρίνει ο ∆ήµαρχος ή, τέλος πάντων, ο 
ελεγκτικός µηχανισµός του ∆ήµου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, ότι ενοχλεί αυτό το σηµείο.  
Εφόσον λοιπόν τα 16 σηµεία που προσδιορίζουν επακριβώς, έχει γίνει µια προεργασία τέτοια, 
γιατί χρειάζεται ο ∆ήµαρχος; Αν π.χ. χρειαστεί κάποια φορά θα µπορούσαµε για λόγους 
προληπτικούς να βάλουµε, εγώ συµφωνώ µε τον κ. συνάδελφο, να βάλουµε ότι η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να παρεµβαίνει. Αν προκύψει λοιπόν και κάποια στιγµή παρότι έχει 
παραχωρηθεί ο χώρος και εµποδίζει δηµότες µας σε κάποιες δικές τους εργασίες, τότε θα 
µπορούσε η Ποιότητα Ζωής, ένα συλλογικότερο όργανο.  
Γιατί λοιπόν δεν βάζετε το συλλογικό όργανο, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος συνάδελφος, αν 
υπάρξει µια τέτοια περίπτωση, που εφόσον τα 16 σηµεία προσδιορίζουν επακριβώς πολύ 
δύσκολα θα τύχει µια τέτοια περίπτωση, γιατί λοιπόν να πάµε σε ένα µονοπρόσωπο όργανο και 
να µην πάµε στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής που είναι καθ’ ύλην αρµόδια να αποφασίζει για το 
συγκεκριµένο σηµείο; Και εµείς λοιπόν πιστεύουµε ότι αν υπάρξει τέτοια ανάγκη να 
συµπληρωθεί, διότι δύναται µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος.  

 
Εµείς θα θέλαµε να πούµε το εξής: ότι σε γενικές γραµµές η χρήση των 
κοινόχρηστων χώρων και όχι του κοινόχρηστου χώρου, όπως αναφέρεται 

στην εισήγηση, στο ∆ήµο Καλαµάτας είναι ελλιπής και χωρίς σχεδιασµό. Απαιτούν οι 
κοινόχρηστοι χώροι, όπως γίνονται και σε µεγάλους ∆ήµους της χώρας και έχουµε τέτοια 
παραδείγµατα, να υπάρχει ένας χωροταξικός σχεδιασµός και να γνωρίζουνε όσοι επιχειρούν, 
όσοι καταλαµβάνουνε κοινόχρηστο χώρο, είτε µόνιµα, είτε προσωρινά, να γνωρίζουν ποιοι 
είναι αυτοί οι χώροι στους οποίους µπορεί να γίνει η χρήση απ’ αυτές τις επιχειρήσεις ή απ’ τον 
οποιονδήποτε. 
Στο ∆ήµο Καλαµάτας ενώ υπάρχει µια κανονιστική απόφαση η οποία προφανώς δεν µπορεί να 
βάλει σε τάξη και σε σειρά κάποια πράγµατα σήµερα ζητάτε να την συµπληρώσετε. Εγώ θα 
ζήταγα από τη ∆ηµοτική Αρχή να καταθέσει ένα σχέδιο, µια πρόταση, ποιους κοινόχρηστους 
χώρους θέλει να χρησιµοποιήσει και µε ποιο τρόπο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Να υπάρχει δηλαδή αυτό χωροταξικά σε σχεδιαγράµµατα, οι κοινόχρηστοι χώροι του ∆ήµου 
Καλαµάτας οι οποίοι εκµεταλλεύονται είναι συγκεκριµένοι, αφορούνε χώρους πέριξ της 
πλατείας και εκεί που υπάρχει µια µεγάλη κίνηση όσον αφορά τα καταστήµατα και καλό αυτό 
είναι να είναι επακριβώς καθορισµένο, κ. Πρόεδρε, µε σχεδιαγράµµατα, µε τιµές ζώνης, ώστε 
να γνωρίζουνε διαχρονικά όσοι θέλουν να χρησιµοποιήσουν αυτούς τους χώρους πώς θα τους 
χρησιµοποιήσουνε.  
Εµείς το να έχουµε αυτή τη στιγµή µια κανονιστική απόφαση και να είναι ένα λάστιχο το οποίο 
κάθε φορά να το χρησιµοποιούµε κατά το δοκούν, όπως είπε και ο συνάδελφος, θεωρώ ότι 
δεν είναι σωστό. Ο ∆ήµος, το έχουν κάνει άλλοι ∆ήµοι αυτό που σας λέω, στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου ,έχω να σας δώσω όλη την τεχνική περιγραφή που έχω στα χέρια µου, να δείτε 
πώς ακριβώς χρησιµοποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι, επακριβώς, πόσο καλά είναι γραµµένοι 
και σχεδιασµένοι στη λεπτοµέρειά τους υπό κλίµακα και γνωρίζουνε σ’ αυτούς τους ∆ήµους 
που σας λέω τους µεγάλους πώς ακριβώς χρησιµοποιούνται αυτοί οι κοινόχρηστοι χώροι από 
τους επαγγελµατίες σε γενικές γραµµές. 
Εγώ θα έλεγα ότι είναι άτοπη η εισήγηση αυτή, να καταθέσετε το σχέδιό σας, να περάσει απ’ 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για να γνωρίζουµε και εµείς αλλά και όσοι καταλαµβάνουν 
κοινόχρηστους χώρους ποια είναι τα δεδοµένα, πώς θα τους αξιοποιήσουµε και πώς ο ∆ήµος 
θα µπορέσει να κάνει τη δουλειά του.  
Ευχαριστώ.  

 
Από την πλειοψηφία θέλει να τοποθετηθεί κάποιος;  
Όχι.  

Πάµε σε ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία «Υπέρ»  
Οι µειοψηφίες «Κατά».  

 

Προτείνουµε τροποποίηση της …. δηλαδή εκεί που λέει µε απόφαση 
∆ηµάρχου να λέει  µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …. το βασικό σχέδιο για τους κοινόχρηστους χώρους 
 
 

 

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. Χριστόπουλου, Μάκαρη και 
Αντωνόπουλου οι οποίοι τάσσονται Κατά, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
I. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας την συµπλήρωση του άρθρου 5 

της υπ' αριθµ. 543/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε 
τίτλο ¨Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων¨, µε 
την παράγραφο 17 ως εξής: «∆ύναται µε απόφαση ∆ηµάρχου και ύστερα από 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών να περιορίζεται ο χώρος 
παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 
πεζών». 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αριθµ. 543/2010 προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού 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, όµοιες αποφάσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος  

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 5 Μαρτίου 2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


