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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   10/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   47/2015 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 10η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34248/17-7-2015 

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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 48 απόφαση), 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) 

∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 5) Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

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

Λεονάρδος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 47 απόφαση – αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 50 

απόφαση) και 2) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας κ.κ. 1) Κουτίβας 

Ηλίας, ο οποίος συµµετέχει αναπληρώνοντας την κα Ντίντα Παναγιώτα και                                     

2)  Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 48 απόφαση),  ο οποίος συµµετέχει  

αναπληρώνοντας τον κ.  Μάκαρη Εµµανουήλ – Λεονάρδο  και αποχωρεί από τη συνεδρίαση 

µετά την προσέλευση αυτού και µε  τη λήψη της υπ΄ αριθµ. 47 απόφασης  η συζήτηση επί της 

οποίας ήτο σε εξέλιξη.  

 

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 : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 543/2010 Κανονιστικής Απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, όσον αφορά στην παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων σε πεζόδροµους - πεζοδρόµια. 

Για το συγκεκριµένο θέµα έχουν προσκληθεί µε το υπ’ αριθµ. 34376/20-7-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του 
∆ήµου Καλαµάτας, να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, οι παρακάτω 
φορείς:  

1) το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, 

2) ο Εµπορικός Σύλλογος Καλαµάτας, 

3) η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Καλαµάτας, 

4) η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας και 

5) η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας 
 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 33069/9-7-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών & Ελέγχων της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 

Υπηρεσιακή εισήγηση υπ’ αριθ. 09/2015 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας.   
 

Σχετ.: 
 

      Εισηγούµαστε την τροποποίηση, του άρθρου 7 «Καθορισµός Κοινοχρήστων Χώρων» 
περίπτωση Β Πεζόδροµοι & περίπτωση Γ Πεζοδρόµια, της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση 
κοινοχρήστων χώρων» ως εξής: 

 
� Στην περίπτωση Β Πεζόδροµοι, 1. Πεζόδροµος Ιατροπούλου, όπως τροποποιηθεί 

«Στον πεζόδροµο Ιατροπούλου µε υφιστάµενο πλάτος 9,20 µ, από την οδό Σιδ. 
Σταθµού µέχρι το όριο της Κεντρικής Πλατείας (Οικοδοµική Γραµµή των Ο.Τ 564 και 
ΟΤ 567), ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων ορίζεται σε 
απόσταση 2,00 µ. από την Οικοδοµική Γραµµή κάθε πλευράς, δηµιουργώντας έτσι 
ελεύθερο χώρο προσπέλασης των πεζών 2,05 µ., εκατέρωθεν των παρτεριών. Το 
τµήµα του πολυγώνου του κτιρίου στο Ο.Τ. 567, µε το όριο της Κεντρικής Πλατείας 
ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων, σε απόσταση 2,00µ 
από την πρόσοψη του κτιρίου(φωτ. 1)». 

� Στην περίπτωση Β Πεζόδροµοι, 3. Πεζόδροµος Μητροπέτροβα, όπως τροποποιηθεί 
«Στον πεζόδροµο Μητροπέτροβα µε υφιστάµενο πλάτος 9,50 µ, από την οδό Σιδ. 
Σταθµού µέχρι το όριο της Κεντρικής Πλατείας ο χώρος τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων ορίζεται σε απόσταση 2,00 µ. από την 
Οικοδοµική Γραµµή κάθε πλευράς, δηµιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης 
των πεζών πλάτους 2,00 µ., εκατέρωθεν των παρτεριών. Το τµήµα του πολυγώνου 
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ΕΖΗΘ (συνηµµένο σχέδιο)ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισµάτων, σε απόσταση 2,00µ από την πρόσοψη του κτιρίου (φωτ. 2)». 

� Στην περίπτωση Β Πεζόδροµοι, 4. Πεζόδροµος Αντωνοπούλου, όπως τροποποιηθεί 
«Στον πεζόδροµο Αντωνοπούλου µε υφιστάµενο πλάτος 9,50 µ, από την οδό Σιδ. 
Σταθµού µέχρι το όριο της Κεντρικής Πλατείας ο χώρος τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων ορίζεται σε απόσταση 2,00 µ. από την 
Οικοδοµική Γραµµή κάθε πλευράς, δηµιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης 
των πεζών πλάτους 2,00 µ., εκατέρωθεν των παρτεριών. Το τµήµα του πολυγώνου 
ΙΚΛΜ (συνηµµένο σχέδιο) ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισµάτων, σε απόσταση 2,00µ από την πρόσοψη του κτιρίου (φωτ. 3)». 

� Στην περίπτωση Γ Πεζοδρόµια, 1. Οδός Σιδηροδροµικού Σταθµού όπως τροποποιηθεί 
«Στο Νοτιοανατολικό πεζοδρόµιο της οδού Σιδηροδροµικού Σταθµού, από την 
Πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού έως την Κεντρική Πλατεία, ο χώρος ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων ορίζεται σε απόσταση 3,00 µ. από την οικοδοµική γραµµή. Το 
τµήµα του πολυγώνου του κτιρίου στο Ο.Τ. 568, µε το όριο της Κεντρικής Πλατείας 
ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων, σε απόσταση 2,00µ 
από την πρόσοψη του κτιρίου (φωτ. 2)». 

 

Συνηµµένα: 

Τρείς (3) φωτογραφίες από το σχέδιο ανάπλασης κεντρικής πλατείας Καλαµάτας 

 
Ο Εισηγητής Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Ο ∆/ντής Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΦΕΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΦΕΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(υπογραφή) (Με εντολή) 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 

(∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

 

 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέµατος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
Να σας κάνω γνωστό πριν εισηγηθεί το θέµα ο κ. Κουτίβας µαζί µε τον κ. Φειδά 
που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, έχουν ενηµερωθεί να παρευρίσκονται στη 

σηµερινή συνεδρίαση: Το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, ο Εµπορικός Σύλλογος Καλαµάτας, η 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Καλαµάτας, η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας και η 
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας.  
Κύριε Κουτίβα, έχετε το λόγο. 

 
Καλησπέρα.  
Εισηγούµαστε την τροποποίηση του άρθρου 7 «Καθορισµός κοινοχρήστων 

χώρων στους πεζοδρόµους Μητροπέτροβα, Αντωνοπούλου και Ιατροπούλου», ως των 
σχεδιαγραµµάτων.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτίβα, τελειώσατε; Θέλετε να αναφέρει κάτι ο κ. Φειδάς;  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Όχι, αν έχουν κάποιες ερωτήσεις...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι;  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: …(εκτός µικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Είναι λιγότεροι. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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ΑΛΟΥΠΗΣ: Έτσι γράφει. 
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι λιγότεροι πλέον.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: …(εκτός µικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Να πω κάτι; Μπορεί να παρουσιάσουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, ο κ. 
Κουτίβας και ο κ. Φειδάς εδώ, µία εισήγηση που να µας εξηγούνε κάποια 

πράγµατα, το σκεπτικό αυτής της απόφασης που εισηγούνται; Για να γίνει κατανοητό, γιατί 
έχουν έρθει οι άνθρωποι εδώ που παρακολουθούνε και απ’ το Επιµελητήριο κτλ. και δεν έχουν 
ενηµερωθεί. Ρωτάνε εδώ πέρα. 
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Ποιοι έχουν έρθει, Μιχάλη, εδώ;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Γκρέκης απ’ το Επιµελητήριο και κάποιοι άλλοι άνθρωποι.  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Γιατί; Υπάρχει πρόβληµα σε αυτό το θέµα;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, πέστε µας λίγα λόγια.  

 
Κύριε Αντωνόπουλε, δυο λεπτά, δεν θα µιλάτε µεταξύ σας. Πρόσεξε, πρόσεξε 
κάτι.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λίγα λόγια να µας πουν γι’ αυτό. Είναι σοβαρό το θέµα. 

 
Κάτι πάρα πολύ απλό. Είπες νοµίζω αυτό που ήθελες. Άκουσέ µε.  
Οι κύριοι, σύµφωνα µε την ανακοίνωση την οποία έκανα, έχουνε προσκληθεί. 

Την εισήγηση, λοιπόν, την οποία έχεις πάρει και συ, την έχουν πάρει και τα µέλη όλων αυτών 
των Συλλόγων. Άρα λοιπόν, είναι γνώστες της εισήγησης της Υπηρεσίας.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνει µια ενηµέρωση. 

 
Νοµίζω ότι ο κ. Κουτίβας το είπε, γι’ αυτό είναι και ο κ. Φειδάς εδώ πέρα, που 
µπορεί να σας εξηγήσει περαιτέρω για τυχόν ερωτήσεις υπάρχουν. Εντάξει; 

Ευχαριστώ.  
Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση;  

 
Στις ερωτήσεις θα συνεχίσω σε αυτό που είπε ο κ. Αλούπης.  
Στην περίπτωση β: Πεζόδροµος…, λέει: «Ορίζεται επιπλέον ως χώρος 

τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων σε απόσταση δύο µέτρων από την πρόσοψη του κτιρίου». 
Μεγαλώνει ο χώρος των τραπεζοκαθισµάτων ή µεγαλώνει ο κοινόχρηστος χώρος; Όπως έχει 
διατυπωθεί εδώ, φαίνεται ότι µεγαλώνει ο χώρος τραπεζοκαθισµάτων.  
 
ΦΕΙ∆ΑΣ: Έχει σχεδιαγράµµατα πίσω. Τα έχετε τα σχεδιαγράµµατα;  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είµαι µηχανικός, δάσκαλος είµαι.   

 
Στην απόφαση 543/2010, καθώς και στην έγκριση των σχεδίων και της µελέτης για 
την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, το κοµµάτι του πολυγώνου δεν αναφερότανε 

σε τι µέτρα απόσταση θα είναι από την πρόσοψη για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων. 

Οπότε εµείς λαµβάνοντας υπόψη ότι και η περίπτωση της Ιατροπούλου και η περίπτωση της 
Μητροπέτροβα και η περίπτωση της Αντωνοπούλου θεωρείται πεζόδροµος, δεν είναι πλατεία, 
συνεχίζεται η ισχύ της απόφασης και ξεκαθαρίζουµε ότι το πολύγωνο θα είναι σε δύο µέτρα 
επαφή µε την πρόσοψη.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΕΙ∆ΑΣ:  
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Γιατί; Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των αυτοψιών έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις 
τοποθετούν τραπεζοκαθίσµατα σε πολύ µεγαλύτερο µήκος – πλάτος σε σχέση µε το 
προβλεπόµενο, διότι δεν υπήρχε αυτή η αποσαφήνιση ότι εκεί θεωρείται πεζόδροµος και ότι η 
οριοθέτηση είναι στα δύο µέτρα απ’ την οικοδοµική γραµµή και στο πολύγωνο. 

Αυτό έχουµε έρθει και έχουµε επισηµάνει και έχουµε ξεκαθαρίσει µε αυτή την τροποποίηση 
όσον αφορά τους τρεις πεζοδρόµους.  

Και στο κοµµάτι της Σιδηροδροµικού Σταθµού µε πλατεία Βασιλέως Γεωργίου που και εκεί 
έχουµε πάρει ένα πολύγωνο, λαµβάνοντας υπόψη και την απόσταση απ’ το περίπτερο, 
ερχόµαστε και το οριοθετούµε στα δύο µέτρα για να µένει πάλι ελεύθερος χώρος διέλευσης 
των πεζών από τη Σιδηροδροµικού Σταθµού προς την πλατεία και το αντίθετο. 

Αυτό έχει κάνει η Υπηρεσία, αυτή τη στιγµή, µε την εισήγηση, προκειµένου να γίνει και η 
αντίστοιχη οριοθέτηση, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι καταστηµατάρχες ότι στα πολύγωνα, στις 
συµβολές µε τους πεζοδρόµους είναι δύο µέτρα σε επαφή µε την πρόσοψη. 

∆εν έχουµε έρθει να βάλουµε παραπάνω τετραγωνικά, ερχόµαστε να ξεκαθαρίσουµε ποιο είναι 
το όριο στα πολύγωνα που σχηµατίζονται στην κατάληξη µε την πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ ό,τι καταλάβατε, αγαπητοί συνάδελφοι…  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Να διευκρινίσουµε… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη, Παναγιώτη.  

 
Να διευκρινίσουµε κάτι όµως. 

 Έτσι όπως αναφέρεται, στο κείµενο µιλάµε, αυτό να διευκρινίσουµε, δηλαδή, 
στην προηγούµενη απόφαση δεν προβλέπετο εκεί δύο µέτρα; ∆εν προβλέπετο;  

 
Στην προηγούµενη απόφαση όχι, στο κοµµάτι των πολυγώνων δεν αναφερότανε 
ποια είναι η απόσταση απ’ την πρόσοψη του πολυγώνου. Μίλαγε γενικά ότι στον 

πεζόδροµο είναι δύο µέτρα. Το πρόβληµα που προέκυψε, κατά τους ελέγχους, ήτανε ότι στο 
πολύγωνο υπήρχε µια διαφορετική αντιµετώπιση απ’ τους καταστηµατάρχες και δεν ήταν 
αποσαφηνισµένο αν θεωρείται πλατεία ή πεζόδροµος.  

 
Κύριε Φειδά, αν τελειώσατε, να του πω εγώ του κ. Αλούπη, διότι αυτή η 
απόφαση είχε απασχολήσει το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εκεί, λοιπόν, 

υπήρξαν όλα τα προβλήµατα, Παναγιώτη, στις οικοδοµικές γραµµές και ποιες είναι οι νοητές 
ευθείες των δύο µέτρων που ήταν απάνω στους πεζοδρόµους και το αντίστοιχο κοµµάτι της 
πλατείας.  

Κάποιοι, λοιπόν, εννοούσαν αφού σε δύο µέτρα από τη µία οικοδοµική γραµµή έχουµε το 
τρίγωνο, πηγαίναµε και δύο µέτρα από την άλλη, οπότε ερχόµαστε, λοιπόν, και κάπου τον 
πεζόδροµο πηγαίναµε από τη µέση και πέρα. Και έτσι, λοιπόν, έρχεται αυτή η απόφαση τώρα 
και λέει ότι: Ναι µεν έχουµε το λοξό αλλά πάµε παράλληλα από την οικοδοµική γραµµή του 
λοξού δύο µέτρα. 

Άρα λοιπόν, αυτό έλειπε στην προηγούµενη απόφαση, µε αποτέλεσµα να έρχεται τώρα η 
Υπηρεσία να τροποποιήσει αυτή την απόφαση και να µπορούµε πλέον να ξέρουµε ακριβώς πού 
µπορεί να βάλει τα καθίσµατα και να τα αναπτύξει ο κόσµος.  

Ευχαριστώ. 

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός µικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, τελείωσαν οι ερωτήσεις;  
 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΦΕΙ∆ΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  10/2015             Τετάρτη 22/ 07 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   47/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   6

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε το λόγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θες και συ ερώτηση ή τοποθέτηση;  

 
Γιατί, κ. Πρόεδρε, τι είµαι εγώ; Τι είµαι εγώ; Για εξήγησέ µου. Γιατί 
σήµερα έχεις πάρει φόρα… 

 
∆υο λεπτά. Έχεις πάρεις τρεις φορές το λόγο… 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχω πάρει καµία φορά το λόγο. 
 
…τρεις φορές το λόγο και ενδιαφέρεσαι για τους άλλους, να κάνεις ερώτηση δεν 
έκανες. 

 
Κε Πρόεδρε, τον λόγο τον δίνετε εσείς και τον παίρνουµε αφού µας τον 
δίνετε. Εντάξει;  

 
Εγώ σας ρώτησα αν θέλετε να κάνετε ερώτηση και εσείς αντί να κάνετε 
ερώτηση λέτε «να κάνει εκείνος, να πει ο άλλος, να κάνουµε εκείνο».  

 
«Θέλετε και εσείς ερώτηση;» δεν είναι σοβαρός σχολιασµός από ένα 
σοβαρό Πρόεδρο. Έτσι;  

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε θα είχε τελειώσει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε τη σοβαρότητα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είµαστε µόνοι µας εδώ πέρα. Είναι και άλλος κόσµος.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και βέβαια έχει και άλλο κόσµο, γι’ αυτό τους προσκαλέσαµε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να τηρείτε τη διαδικασία όπως πρέπει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την τηρούµε τη διαδικασία.  

 
Το βλέπω.  
Σοβαρευτείτε γιατί προσβάλλετε και τη ∆ηµοτική Αρχή µε τη 

συµπεριφορά σας. Το έχετε ξανακάνει αυτό.  
 
Σας παρακαλώ τώρα.  
Έχετε άλλες ερωτήσεις;  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πως δεν έχω. Γι’ αυτό… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ακούµε, σας ακούµε.  

 
Ευχαριστώ πολύ.  

Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής:  
Αυτές οι ρυθµίσεις που αφορούνε δύο µέτρα από την πρόσοψη των κτιρίων κτλ. Θέλω να 
ρωτήσω το εξής: Οι διαβάσεις των τυφλών επηρεάζονται απ’ αυτή τη ρύθµιση που κάνετε; 
Υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό; Γιατί υπάρχουν οι διαβάσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιους 
απ’ αυτούς τους χώρου, τυφλών. Ένα αυτό. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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∆εύτερον: Αυτές οι ρυθµίσεις οι οποίες γίνονται, γίναν µε ποια κριτήρια; Είπατε ότι υπάρχουνε 
κάποιοι λόγοι σε συµβολές δρόµων κτλ. ∆εν υπάρχουν άλλοι χώροι στην πόλη που χρειάζονται 
αντίστοιχες ρυθµίσεις ή µε αυτές που προτείνετε εσείς έχετε εξαντλήσει το σύνολο των 
ρυθµίσεων για τέτοιου είδους θέµατα; 

Αυτές τις ερωτήσεις ήθελα να κάνω. 

 
Αναφορικά µε τη ζώνη της διέλευσης τυφλών. Βάσει και σχεδίου, δεν επηρεάζεται η 
διέλευση των τυφλών.  

Όσον αφορά µε τις τροποποιήσεις που γίνονται και σε λοιπές περιοχές, αυτά µαζεύονται 
συγκεντρωτικά κατόπιν της αυτοψίας και του ελέγχου που γίνεται σε αυτούς τους χώρους. 
Όπως γνωρίζετε, η ∆ηµοτική Αστυνοµία επανασυστάθηκε πολύ πρόσφατα και πλέον λειτουργεί 
από τα τέλη Μαΐου και στην προσπάθεια αυτή συγκεντρώνουµε όλα τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία του ελέγχου και όπου διαπιστώνεται παράλειψη, πρόβληµα 
ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την λειτουργία της πόλης, µε τις εισηγήσεις µας, θα 
προσπαθήσουµε να συνεισφέρουµε στο να βελτιωθεί. 
Αυτή είναι η κίνηση που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση, στο να βελτιώσουµε τις 
συγκεκριµένες, τις υπάρχουσες καταστάσεις και εν συνεχεία οτιδήποτε άλλο προκύψει, θα 
προσπαθήσουµε µε νέες εισηγήσεις να το συµµορφώσουµε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τοποθετήσεις.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε έχω το λόγο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εάν δεν έχει να πει κάτι ο κ. Μάκαρης; 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Α, ήρθε ο κ. Μάκαρης. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να µιλήσει και µετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε, έχετε το λόγο.  

 
Είναι αλήθεια ότι η 543 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το 2010, 
έβαλε κάποιες προϋποθέσεις προκειµένου να διευκολύνονται στους 

πεζόδροµους οι πεζοί. Ένας λόγος που έγιναν οι πεζόδροµοι, ο βασικός ήτανε η διευκόλυνση 
των πεζών και η καλύτερη πρόσβαση στο χώρο της πλατείας.  
Αυτή η τροποποίηση, λοιπόν, πιστεύω ότι συµβάλλει ακόµη περισσότερο, µια και καθορίζει… 
Αυτό που θέλω να δηλώσω εγώ είναι ότι θα πρέπει να εφαρµόζονται, παρότι και εκεί από 
πεζοδρόµιο σε πεζοδρόµιο, από πεζόδροµο σε πεζόδροµο υπάρχουν διαφοροποιήσεις, δεν 
υπάρχει µια ενιαία αντιµετώπιση, το είχαµε επισηµάνει και το 2010, πιστεύω ότι συµβάλλει 
ακόµη περισσότερο να διευκρινιστούν κάποια πράγµατα.  
Αυτό που θέλω να σηµειώσω είναι η ∆ηµοτική Αστυνοµία µε την επανασύσταση να τηρεί προς 
όλους τους επαγγελµατίες, να υπάρχει µια ισονοµία και ισοπολιτεία προς όλους τους 
επαγγελµατίες, έτσι ώστε να µην υπάρχουν αδικίες, αλλά και οι χώροι εκείνοι να 
απελευθερώνονται για τη χρήση των πεζών. 
Σε ό,τι µας αφορά συµφωνούµε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε, κ. Χριστόπουλε. Ο κ. Αλούπης έχει το λόγο.  

 
Γενικά συµφωνούµε σε αυτή τη συγκεκριµένη, παρόλο που είµαστε κάθετοι ότι -
όπως και κάθε φορά- οι αποσπασµατικές εισόδοι κοινοχρήστων χώρων 

εξυπηρετούν συγκεκριµένα άτοµα, έχουν ονοµατεπώνυµα.  

ΦΕΙ∆ΑΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  
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Τώρα σ’ αυτό φαίνεται ότι είναι µια παράλειψη ή τουλάχιστον έτσι διευκρινίστηκε, ότι 
προέκυψε µια διαφορετική ή κατά βούληση ερµηνεία καταστηµαταρχών κτλ. και µε αυτό τον 
τρόπο πάν’ να το θεραπεύσουµε. Και γι’ αυτό λειτουργούµε και µιλάµε για θετική ψήφο. Και 
µόνο γι’ αυτό το λόγο.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε. 

 
Εµείς, συνάδελφοι, έχουµε ξαναθίξει το θέµα και σε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και θα αναφέρω τα παραδείγµατα δήµων µεγάλων και σοβαρών, όπως 

είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου, αλλά και άλλοι δήµοι της χώρας µας, οι οποίοι έχουνε καταστρώσει 
και έχουνε καταθέσει στα δηµοτικά τους συµβούλια ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης αυτών 
των κοινόχρηστων χώρων.  

Και επειδή η πόλη δεν είναι κάτι που φτιάχτηκε σήµερα, για να ασχοληθούµε αποσπασµατικά 
µε τον έναν δρόµο ή τον άλλον, η πόλη η δικιά µας και οι κεντρικοί χώροι τους οποίους 
διαχειρίζεται η ∆ηµοτική Αρχή είναι χώροι οι οποίοι προϋπάρχουνε εδώ και δεκάδες χρόνια. 
Τόσο δύσκολο είναι για τη ∆ηµοτική Αρχή να έχει µια συνολική πρόταση διαχείρισης των 
κοινόχρηστων χώρων και να µην ερχόµαστε εδώ κάθε τρεις και λίγο και να µεταβάλλουµε τα 
δεδοµένα; 

Υπάρχουν, αυτή τη στιγµή, επαγγελµατίες οι οποίοι αδικούνται γιατί δεν µπορούν να βγάλουν 
ένα τραπέζι έξω απ’ το µαγαζί τους, γιατί δεν µπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους σε 
µια περίοδο οικονοµικής κρίσης. Και υπάρχουνε κάποιοι άλλοι οι οποίοι τυχαίνει, όχι για 
κάποιους λόγους περιέργους, τυχαίνει να µπορούνε να το κάνουν αυτό. 

Άρα, δεν θα πρέπει σαν ∆ηµοτική Αρχή, κ. Πρόεδρε, να δώσουµε µια συνολική λύση που να 
ξέρει ο κάθε επαγγελµατίας, πριν καταλάβει ένα χώρο για να κάνει την επιχείρησή του, τι 
µέλλει γενέσθαι και πώς θα δουλέψει; Αυτό είναι το πιο σηµαντικό.    

Κάποιος νοικιάζει ένα κατάστηµα. ∆εν θα πρέπει να ξέρει ποια θα είναι τα δεδοµένα τα επόµενα 
χρόνια; Μπορεί να του προκύψει, δηλαδή, χώρος κοινόχρηστος µπροστά στο κατάστηµά του; 
Μπορεί και ποτέ;  

Νοµίζω ότι ένα συνολικό σχέδιο, σε µια πόλη όπως είναι η Καλαµάτα, τέλος πάντων, που 
έχουνε γίνει κεντρικές αναπλάσεις, γιατί δεν γίνονται αναπλάσεις, νοµίζω, στο κέντρο 
συνεχόµενα, έχουµε εξαντλήσει, νοµίζω, το θέµα αυτό, θα µπορούσε πια, αφού τελειώσαµε 
και µε την κεντρική πλατεία, να έχουµε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο βοηθάει και την 
ανάπτυξη της πόλης και τους καταστηµατάρχες, αλλά και τους δηµότες.  

Κάποιοι µπορεί να περπατήσουν, κάποιοι δεν µπορούν να περπατήσουν. Θα βλέπουµε, 
δηλαδή, το στραβό, θα ερχόµαστε να το διορθώνουµε, θα πηγαίνουµε να κάνουµε επέµβαση; 
Έτσι δεν µπορεί να λειτουργήσουµε. ∆εν υπάρχει σχέδιο, δηλαδή.  

Νοµίζω ότι αυτό είναι αποσπασµατικό, δεν βοηθάει. Εξήγησα για ποιο λόγο πώς θα πρέπει να 
δουλέψουµε και γι’ αυτό το λόγο το καταψηφίζουµε σαν ¨Ανεξάρτητη Συµµαχία Πολιτών¨. 

Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστούµε, κ. Αντωνόπουλε.  

Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.  

 
(Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας): 

Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  

∆εν θα µπορούσε να ξεφύγει η περιοχή µας και το νοµικό πρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας από 
τη µάστιγα που έχει φέρει και τη χώρα σε αυτή τη φάση, που είναι το πελατειακόν κράτος.   

Στην παρούσα φάση δε που διανύουµε τώρα, ο σάκος του µποξ είναι η επιχειρηµατικότητα, ο 
επιχειρηµατίας, οι επαγγελµατικοί χώροι και τα συµπαραµαρτυρούντα.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ  
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Όταν καθορίζουµε χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, τους λέµε πεζόδροµους, τους 
λέµε πλατείες. Αντιλαµβάνεστε όλοι ότι αυτές οι αποφάσεις ενός ∆ήµου, όπως και του ∆ήµου 
Καλαµάτας τώρα, επηρεάζεται σε βάθος χρόνου η αντικειµενική, η πραγµατική αξία της 
ακίνητης περιουσίας, η οποία ακίνητη περιουσία, όπως ξέρετε, έχει την πραγµατική αξία του 
ακινήτου ως δοµηµένο, την υπεραξία που καταθέτει εις έκαστος επιχειρηµατίας που 
αναπτύσσει εκεί τη δράση του, και όλα αυτά επηρεάζονται πρωτογενώς από την απόφαση των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων…  

 
Μόνο που αυτό είναι υπέρ αυτουνού που νοικιάζει µόνο, διότι έχουµε την 
πλατεία, καταγράφουµε υπεραξία, καλά το είπες, 50.000 το χρόνο νοίκι και ο 

∆ήµος απέξω που σφουγγαρίζει - που καθαρίζει να παίρνει 3.000. Ευχαριστώ. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Ο ∆ήµος δεν σφουγγαρίζει…  

 
Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή ο χρόνος, είναι και περασµένη η ώρα, επειδή 
ξεκίνησες, λοιπόν, πολύ ωραία, συντόµευε, κύριε συνάδελφε.  

 
Θα είµαι όσο σύντοµος γίνεται, γιατί ταξιδεύω και εγώ για την Αθήνα.  
Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν ταυτίζεται η άποψή µου, κ. Αντωνόπουλε, τυχαία µαζί 

σας, ο συνολικός σχεδιασµός ο οποίος καθορίζεται από τον πολεοδοµικό µας σχεδιασµό και 
στη συνέχεια ερχόµεθα εµείς, βέβαια συµπορευοµένης και της κυκλοφοριακής µελέτης, η 
οποία εξ όσων γνωρίζω και ως πρώην δηµοτικός σύµβουλος και η κυκλοφοριακή µελέτη είναι 
αποτέλεσµα σαλαµιού, δηλαδή κοµµατάκια. Αυτό, λοιπόν, καθορίζει, τα τελευταία χρόνια, 
επιλογές µε τις οποίες αποφασίζει το Σώµα και πράγµατι καθορίζει κατά το δοκούν. 
Πάµε στην ουσία τώρα. Αυτά που είπα ήταν, όµως, προοίµιο, κ. Πρόεδρε, και τα 
αντιλαµβάνεστε όλοι σας.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ να συντοµεύετε.  

 
Θέλει ο επιχειρηµατίας ο οποίος είναι ο µόνος που ρισκάρει, θέλει να έχει κανόνες; 
Εάν δεν το θεωρείτε προφανές «ναι», εγώ σας λέγω ότι ο επιχειρηµατίας ναι, 

θέλει να έχει κανόνες.  

Έχει ο ∆ήµος, από την πλευρά του, ή ο επιχειρηµατίας, απ’ τη δική του απέναντι, δείξει αυτό 
στην πορεία; Θέλω να είµαι ξεκάθαρος. Απαντάω: «Όχι, δεν το έχει δείξει ούτε ο ∆ήµος, ούτε 
ο επιχειρηµατίας».  

Τις πταίει; Αυτό µε το οποίο έκανα προοίµιο και ξεκίνησα.  

Μπορούµε εµείς µε την παρούσα απόφαση να επηρεάσοµε τις µελλοντικές εξελίξεις στο ∆ήµο 
µας; Αυτό είναι το σοβαρό ερώτηµα για µας. ∆ηλαδή, έστω και τώρα, πρέπει να ξεκινήσουµε 
και επειδή, όπως άκουσα, από τον υπηρεσιακό παράγοντα ότι βεβαίως και θα υπάρξουν 
τροποποιήσεις στη συνέχεια, που σηµαίνει αυτό µε την πείρα που έχουµε ως ∆ήµος τοις 
πράγµασι αποδεικνύεται και το έχουµε κάνει και µε άλλες κανονιστικές πράξεις, για άλλα 
ζητήµατα που αφορούν τους κοινόχρηστους κυρίως χώρους, και τον τρόπο διαχείρισης πεζών 
και οχηµάτων, άρα λοιπόν, ενδεχοµένως να επανέλθοµε. 

Εάν, λοιπόν, πιστεύει η ∆ηµοτική Αρχή ότι αυτή είναι η πρόθεσή της, εµείς σας λέµε επειδή 
είµαστε νοµικό πρόσωπο, όπως και εσείς, δηµοσίου δικαίου και δεν είµαστε σωµατείο, δεν 
είµαστε, δηλαδή, οι καφεπώλαι εδώ, ούτε οι ζαχαροπλάσται, ούτε οι έµποροι, άρα λοιπόν, θα 
µας ενδιέφερε να µας πείτε ότι «ναι, καταλήγοµε στη σηµερινή εισήγηση επειδή απέδειξε η 
πείρα του παρελθόντος ότι πρέπει να γίνει έτσι». 

Υπάρχουν και ζητήµατα που έχουν σχέση µε την ελεύθερη ή µη πολιτική στο πάρκινγκ των 
οχηµάτων, αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, που και αυτό είναι ένα ζήτηµα, θα το δούµε, όµως, 
εάν εσείς πιστεύετε ότι µε την εισήγησή σας θέτετε προς τα πίσω τέρµα στον τρόπο που 
λειτουργούσε η ∆ηµοτική Αρχή µέχρι τώρα, εµείς µπορεί να ψηφίσουµε ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  
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∆εν έχοµε ψήφο, όπως ξέρετε, δεν έχοµε ψήφο, όπως ξέρετε…       

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την άποψή σας ακούµε.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Ακριβώς, γι’ αυτό και το λέγω έτσι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και µας ενδιαφέρει.  

 
Βεβαίως να σας ενδιαφέρει.  
Άρα λοιπόν, η πολιτική που κρατάει το Επιµελητήριο προς τις επιχειρήσεις σας 

λέγω ότι είναι πολύ σφικτή. ∆εν έχουµε την επιχειρηµατικότητα εµείς στο νοµό αφήσει 
χειµαδιό, δηλαδή, να αισθάνεται ο κάθε συνάδελφός µας ότι µπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το 
κλίµα που περνούµε εµείς είναι: Επιλέγεις, αδειοδοτείς, λειτουργείς στα πλαίσια της 
αδειοδότησής σου.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κανόνες, λοιπόν.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.  

 
Ευχαριστούµε, κ. Γκρέκη.  

Απ’ τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαµάτας. Κυρία Πρόεδρε. 

 
(Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας): 

Κύριε Πρόεδρε, εµείς συµφωνούµε µε όλα αυτά, όλοι οι επιχειρηµατίες θέλουν 
τους κανόνες αλλά αρκεί οι κανόνες αυτοί να είναι σταθεροί απ’ τη µεριά του ∆ήµου και να µην 
µπαίνουν σε περιπέτειες, κάθε φορά, οι επιχειρηµατίες κάνοντας έξοδα, µε το να αλλάζουν οι 
κοινόχρηστοι χώροι καθηµερινά. Όταν λέω καθηµερινά εννοώ τακτικά απ’ τη µεριά του ∆ήµου. 
Σήµερα είναι δύο µέτρα από την πρόσοψη του κτιρίου, αύριο είναι στη µέση του πεζόδροµου. 
Αυτά απαιτούν κάποια έξοδα. Αρκεί να υπάρξουν κανόνες απ’ τη µεριά του ∆ήµου, να υπάρξει 
µία ενιαία, σε όλους τους πεζόδροµους, πολιτική απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή και να µην αλλάζει κάθε 
τρεις και λίγο.  

Ευχαριστώ. Ψηφίζουµε ναι βέβαια. 

 
Ευχαριστούµε, κα Ψηλάκη.  

Από την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών - Βιοτεχνών Καλαµάτας βρίσκεται κάποιος 
εδώ; Ο κ. Αντωνόπουλος.  

 
(Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών Καλαµάτας):  

Συµφωνούµε και εµείς, αλλά δεν έχουµε πλήρη ενηµέρωση το τι ακριβώς 
θα γίνει και αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τους επαγγελµατίες που είναι εκεί πέρα στο χώρο 
αυτό.  

∆εν έχω να πω κάτι άλλο.  

 
Από τη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας δεν µπόρεσε να παρευρεθεί η Πρόεδρος 
διότι είναι άρρωστη.  

Απ’ τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι ο κ. Φειδάς εδώ πέρα, που την εκπροσωπεί.  

Επειδή το θέµα, πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι που παρευρισκόσαστε…  

 
Συγνώµη, κ. Πρόεδρε. Προΐσταται της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας υπηρεσιακώς ο κ. 
Φειδάς;   

 

ΓΚΡΕΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΨΗΛΑΚΗ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  



Συνεδρίαση :  10/2015             Τετάρτη 22/ 07 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   47/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   11 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς, γιατί είναι µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Για να το ξέρουµε.   

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι που βρισκόσαστε στο χώρο αυτόν, απ’ 
ό,τι βλέπετε το πρώτο θέµα που αφορά την κανονιστική απόφαση είναι µια 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παλαιότερη, µια απόφαση η οποία είχε κάποια κενά. Κατά 
τη λειτουργία, λοιπόν, αυτής της απόφασης που αφορούσε σε συγκεκριµένους χώρους, γιατί 
δεν µιλάµε επί του συνόλου των πλατειών και των πεζοδρόµων που βρίσκονται στην πόλη, 
ήρθε να βελτιώσει µια κατάσταση η οποία µέσα από τη λειτουργία της δηµιούργησε κάποιες 
αρρυθµίες. 

Εµείς, σαν ∆ηµοτική Αρχή, κάνουµε γνωστό και το ξέρετε, όλοι σας τοποθετηθήκατε και απ’ 
τους φορείς και απ’ τα νοµικά πρόσωπα, ότι όλα αυτά βασίζονται πάνω σε µία µελέτη η οποία 
έχει γίνει συνολική για την ανάπτυξη και το πού θέλουµε να πάµε την πόλη.  

Βέβαια εκείνο το οποίο σωστά ανέφερε και ο κ. Γκρέκης και η κα Ψηλάκη, που λέει πρέπει να 
υπάρχουν οι κανόνες. Εµείς σαν ∆ήµος φροντίζουµε τους κανόνες να τους τηρούµε και να µην 
µεροληπτούµε υπέρ ενός ή υπέρ κάποιου άλλου και αυτό θέλουµε και από τους πολίτες οι 
οποίοι βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους, είτε είναι επαγγελµατίες οι οποίοι έχουν καφέ, είτε 
οτιδήποτε άλλο, αφήνουν για να αναπτύξουν απέξω απ’ τα πεζοδρόµια τα οποία έχουν τις 
επιχειρήσεις τους που είναι εµπορεύµατα ή οτιδήποτε άλλο. 

Εµείς πιστεύουµε, λοιπόν, µε αυτήν εδώ την απόφαση, την οποία εισηγήθηκε ο κ. Κουτίβας 
µαζί µε τον κ. Φειδά ως υπηρεσιακός παράγοντας, βελτιώνει προς την καλύτερη κατεύθυνση 
την όλη λειτουργία των χώρων οι οποίοι παραχωρούνται και είναι κοινόχρηστοι ή προς χρήση.  

Πάµε σε ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία ΥΠΕΡ.  

Κύριε Αλούπη; ΥΠΕΡ.  

Κύριε Χριστόπουλε; ΥΠΕΡ.  

Ο κ. Αντωνόπουλος;  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 
 

 

 

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, µειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
I. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας την τροποποίηση του άρθρου 7 

της υπ' αριθµ. 543/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε 
τίτλο ¨Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων¨, ως 
προς τις περιπτώσεις ¨Β. Πεζόδροµοι¨ & ¨Γ. Πεζοδρόµια¨ και αφορούν στον 
καθορισµό χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων επί των 
πεζόδροµων Ιατροπούλου, Μητροπέτροβα & Αντωνοπούλου και επί του 
πεζοδροµίου της οδού Σιδ. Σταθµού στην πόλη της Καλαµάτας, σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 33069/9-7-2015 πρόταση του Τµήµατος Αδειών & Ελέγχων 
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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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, 94/2015 και 282/2015 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 ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 

  4. Γυφτέας Ηλίας 

  5. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Κουτίβας Ηλίας 

  7. Μαρινάκης Σαράντος  

  8. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 29 Ιουλίου 2015 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


