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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   04/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   16/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η  Μαρτίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28, συνέρχεται στην 4η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 12838/9-3-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και όλα τα τακτικά µέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 4) 

∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  5)  Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης, 7)  

Μωρακέας Σπυρίδων και 8) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης.  

 

 

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 3ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Μετατοπίσεις περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας 
και επί της οδού Αριστοµένους, από Βασ. Όλγας έως την οδό Μακεδονίας. 

 
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 11320/2-3-2012 εισήγηση του Τµήµατος Τοπικής Ανάπτυξης της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος 
µαζί µε σχετικά σχεδιαγράµµατα για την ενηµέρωση του Σώµατος, έχει αναλυτικά ως 
εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ: «Μετατοπίσεις περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία 

Καλαµάτας και επί της οδού Αριστοµένους, από Βασ. Όλγας έως την 

οδό Μακεδονίας». 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

  Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

…Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1044/71 όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 1043/1980, Ν. 

1416/1984, Ν. 2913/2001, Ν. 3036/2002, Ν. 3648/2008, Ν. 3883/2010 και 

ισχύει σήµερα. 

3. Τη µελέτη «Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Καλαµάτας», η οποία 

συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου και εγκρίθηκε µε την 

αριθ. 154/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου Καλαµάτας. 

4. Την αριθ. πρωτ. 10308/24-02-2011 σύµβαση που υπογράφτηκε µεταξύ του 

∆ήµου Καλαµάτας και του αναδόχου του έργου της ανάπλασης της 

κεντρικής πλατείας. 

5. Τη µελέτη «Ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων ανατολικού και δυτικού 

πεζοδροµίου Αριστοµένους (από Βασ. Όλγας έως την οδό Μακεδονίας)». η 

οποία συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου και εγκρίθηκε µε 

την αριθ. 290/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου Καλαµάτας. 

6. Το αριθ. 5526/31-01-2012 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο 

ζητούνται οι απόψεις της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μεσσηνίας και της 

οικείας Ένωσης Αναπήρων και θυµάτων πολέµου, εντός 30 ηµερών όπως 

προβλέπεται από τη νοµοθεσία, σχετικά µε τις µετατοπίσεις των περιπτέρων 

που προβλέπονται από τις ανωτέρω εγκεκριµένες µελέτες. 

7. Το αριθ. 1012/15/27-α έγγραφο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μεσσηνίας, 

στο οποίο αναφέρεται ότι «…συµφωνεί µε τις µετατοπίσεις αυτών, όπως 

αυτές απεικονίζονται στα συνηµµένα σχεδιαγράµµατα εφόσον δεν 

παρεµποδίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχηµάτων». 

8. Το γεγονός ότι η Ένωση Αναπήρων και Θυµάτων πολέµου Μεσσηνίας, δεν 

έχει µέχρι σήµερα απαντήσει στο ανωτέρω έγγραφό µας. 
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Εισηγούµαστε 

I) Τις µετατοπίσεις των περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία 

Καλαµάτας, και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται: α) στη συµβολή µε τον 

πεζόδροµο της Ιατροπούλου, β) στη συµβολή µε τον πεζόδροµο της 

Μητροπέτροβα, γ) πλησίον της καφετέριας Αθανασίου, δ) έναντι της Γενικής 

Τράπεζας, ε) έναντι του καταστήµατος του ΟΤΕ. Οι µετατοπίσεις αυτές θα 

πραγµατοποιηθούν σε θέσεις εγγύτατα των υφισταµένων θέσεων, κατά τρόπο 

οµοιόµορφο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη αρχιτεκτονική µελέτη. Οι ακριβείς 

νέες θέσεις των περιπτέρων φαίνονται στα συνηµµένα σχεδιαγράµµατα. 

II) Τις µετατοπίσεις των περιπτέρων που βρίσκονται στο δυτικό πεζοδρόµιο 

της οδού Αριστοµένους και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται: α) στη συµβολή µε 

την οδό ∆ηµοσθένους, β) στη συµβολή µε την οδό Σόλωνος, γ) στη συµβολή µε 

την οδό Μακεδονίας. Οι µετατοπίσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν σε θέσεις 

εγγύτατα των υφισταµένων θέσεων, κατά τρόπο οµοιόµορφο, σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη αρχιτεκτονική µελέτη. Οι ακριβείς νέες θέσεις των περιπτέρων 

φαίνονται στα συνηµµένα σχεδιαγράµµατα. 
 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

(υπογραφή 

Η Αντιδήµαρχος 

 

Ντίντα Παναγιώτα  
 

 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Είδατε και στα εισηγητικά υποµνήµατα κάποιες µετατοπίσεις, µικρές 
µετατοπίσεις, πέντε – έξι µέτρων περίπου, προκειµένου µέσα από το 

έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας αφενός και του υπογείου πάρκινγκ 
αφετέρου, να διευθετηθούν τα περίπτερα ούτως ώστε να συστοιχηθούν όλα σε µία 
ενιαία γραµµή από πάνω µέχρι κάτω προκειµένου να είναι θα έλεγα πιο εργονοµική η 
χωροθέτησή τους και να επιφέρει τις λιγότερες οχλήσεις στο υπό ανάπλαση 
πεζοδρόµιο και στην πλατεία. Είναι µικροµετατοπίσεις οι οποίες εργονοµικά βοηθούνε 
την πεζοδρόµηση και τη διέλευση των πεζών. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα για τις προτιθέµενες µετακινήσεις και 
για τις νέες θέσεις των περιπτέρων, όπως αυτές φαίνονται και στα σχετικά 
σχεδιαγράµµατα που συνοδεύουν την παραπάνω αναφερόµενη εισήγηση του 
Τµήµατος Τοπικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Στην κεντρική πλατεία θα έρθουν όλα πιο µπροστά; Είπατε ότι του 
Αθανασίου θα έρθει πιο µπροστά. 

 
Ναι, θα έρθει πιο µπροστά. Το ΛΩΤΟΥ θα έρθει πιο µπροστά.  
Ουσιαστικά όλα πιο µπροστά.  

Έχουν προσκληθεί οι περιπτεριούχοι και όλοι αυτοί; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Νοµίζω έχουν κάνει… 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουν κάνει διαβούλευση. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι µου είχαν πει. 
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Οι περιπτεριούχοι τι λένε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει γίνει διαβούλευση. Τι υπάρχει µέσα στο φάκελο; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Στην εισήγηση λέει ότι δεν προσήλθαν. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν προσήλθαν; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε ζητηθεί η γνώµη. 

 
Από αισθητικής άποψης το έχετε δει; Αυτό δεν θα µπλοκάρει την όλη 
εικόνα της πλατείας εάν θα έχουνε τρία περίπτερα τα οποία θα έχουνε 

πιο εµφανή θέση; 
 
Όχι γιατί µέσα από τη µελέτη καταδεικνύεται ότι είναι καλλίτερα να είναι 
στο ίδιο σηµείο από βορά προς νότο συστοιχισµένα για να µπορεί 

κάποιος απρόσκοπτα να προχωράει να κάνει τη διαδροµή του. Έτσι προτείνουν οι 
µελετητές. ∆εν είναι µεγάλες όµως οι µετακινήσεις, µιλάµε για τέσσερα – πέντε µέτρα 
περίπου. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Αυτές οι µετακινήσεις έχουν περάσει από την αρχιτεκτονική επιτροπή; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως γιατί η µελέτη της πλατείας… 

 
Για τις συγκεκριµένες µετατοπίσεις υπάρχει αντίγραφο που λέει ότι 
συµφωνεί η αρχιτεκτονική επιτροπή; Έχει συζητηθεί το θέµα; 

 
Καταρχήν η διαβούλευση που προτείνεται για να έρθει το θέµα εδώ πέρα 
έχει γίνει και µε όλους τους αρµόδιους φορείς.  

 
Η ερώτησή µου είναι συγκεκριµένη κε Πρόεδρε. Υπάρχει 
αρχιτεκτονική επιτροπή στο ∆ήµο ή δεν υπάρχει; 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει η αρχιτεκτονική επιτροπή της Πολεοδοµίας.  

 
Εµένα θα µε καλύψει εάν έχω ένα έγγραφο που να λέει ότι η 
αρχιτεκτονική επιτροπή έχει πει το οκέυ. 

 
Η αρχιτεκτονική επιτροπή δεν είναι θεσµικό όργανο. Η αρχιτεκτονική 
επιτροπή συστήνεται όταν για κάποια θέµατα θέλει… Μία προτοµή ή τα 

τραπεζάκια πως θα τα καλύψουµε. Είναι ένα γνωµοδοτικό όργανο το οποίο δεν είναι 
θεσµοθετηµένο. Θεσµοθετηµένη είναι η ΕΠΑΕ.  
Η µελέτη µε την ανάπλαση της πλατείας έχει οδηγηθεί στην ΕΠΑΕ και έχει λάβει υπόψη 
όλα τα στοιχεία επάνω. 

 
Άρα εποµένως δεν έχει περάσει από την αρχιτεκτονική επιτροπή, 
δεν έχουµε κάποια γνωµοδότηση. 

 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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∆εν ξέρω τι λέτε αρχιτεκτονική επιτροπή. Το θεσµοθετηµένο όργανο…  
Η γνωµοδότηση βεβαίως υπάρχει της ΕΠΑΕ της παλιάς Νοµαρχίας.  

 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Για τις µετακινήσεις αυτές; 

 
Για την έγκριση της αρχιτεκτονικής µελέτης µε όλα τα στοιχεία που έχει 
επάνω της είτε είναι περίπτερα είτε είναι µάρµαρα είτε είναι 

χωροθετήσεις. Για την πλατεία. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: ∆εν έχουµε έγκριση ξεχωριστή γι’ αυτές τις µετακινήσεις, όχι. 

 
Ξεχωριστή έγκριση όχι. Ερχόµαστε τώρα να πάρουµε µια συγκεκριµένη 
απόφαση από το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο. 

 
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗΣ: Οι µετακινήσεις δεν είναι στα πλαίσια της µελέτης; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, αυτό είπα. 

 
Τα περίπτερα θα κρατήσουνε τη σηµερινή τους µορφή; ∆εν αλλάζει 
τίποτα, όπως είναι µετακινούνται; ∆ηλαδή δεν αλλάζουν τα περίπτερα. 

 
Όχι. Τώρα άµα διαλυθεί κάποιο ξύλινο παλιό εντάξει, αλλά τώρα υπάρχει 
µια οµοιοµορφία.  

Θέλω να σας πω κύριοι συνάδελφοι ότι όπως ξέρετε η Επιτροπή µας έχει ένα 
γνωµοδοτικό χαρακτήρα και τη τελική απόφαση την παίρνω το ύπατο όργανο που 
υπάρχει που είναι ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Όλες οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ξέρετε πολύ καλά και γνωρίζετε τι έχει συµβεί µε το περίπτερο εκεί της οδού Φραντζή 
κλπ,  ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους από την Αποκεντρωµένη Αυτοδιοίκηση.  

 
Για το περίπτερο της Φραντζή υπάρχουν εξελίξεις. Άρα µη λέτε ότι 
ελέγχονται νοµικά. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό λέω, ότι εάν είναι αρνητική… 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Ήταν αρνητική. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει ακόµα ξεκαθαριστεί. 

 
Ήταν σήµερα στις εφηµερίδες. Υπήρχε αρνητική εισήγηση και ο κ. 
Νίκας θα κάνει ένσταση.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το διάβασα. 

 
Άρα λοιπόν πρέπει να αποφασίσουµε σε κάποια φάση, αν ελεγχόµαστε 
από την Περιφέρεια ή όταν δεν µας συµφέρει η γνώµη της Περιφέρειας 

ή ο έλεγχος, το πάµε πάλι στην… 
 
∆εν έχετε δίκιο, δεν έχετε καθόλου δίκιο. Γι’ αυτό υπάρχουνε όλα τα 
όργανα και όλες οι βαθµίδες. 
 
Καλό ήτανε και έτσι πρέπει να γίνεται, το σωστό είναι αυτό, να 
φαίνονται οι παλιές και οι νέες θέσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει. Επάνω στα σχεδιαγράµµατα που σας έχω δώσει… 

 
Μόνο η καινούργια θέση. Έχω εδώ µπροστά µου τα Α4. Υπάρχει η 
καινούργια θέση, η παλιά δεν φαίνεται. Υπάρχει αυτό το τετραγωνάκι 

µε το ¨Χ¨ που είναι η θέση η καινούργια, η προτεινόµενη. Το λέω και ενόψει του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Κοιτάξτε, περιγραφικά σας τις ανέφερα και εγώ αν και τις γνωρίζουµε 
όλοι αυτές τις επτά – οκτώ θέσεις. Σηµασία έχει να πάρουµε µία 

απόφαση για το που θα εγκρίνουµε τις νέες θέσεις. 
 
Λέµε τώρα. Έρχεται σε ένα όργανο ένα χαρτί. Καλό είναι το χαρτί να 
έχει διαφάνεια, να δείχνει ακριβώς που µετακινείται και που πάει. ∆εν το 

λέω µε καµία έννοια άλλη. Και καλό είναι ίσως να συµπληρωθούν αυτά. Να υπάρχει 
ένα χαρτί ας πούµε την Παρασκευή που να δείχνει που είναι η κάθε θέση και που πάει 
για λόγους καθαρής εξήγησης και καθαρής… 

 
Τα περίπτερα πρέπει να καταλαµβάνουν κάποια συγκεκριµένα 
τετραγωνικά. Έχει προβλεφτεί ότι στη νέα θέση θα καταλαµβάνουν 

τα σωστά τετραγωνικά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 1,70 Χ 1,50 µε 1,70 το πρόσωπο. Αυτές τις βάσεις θα δώσουµε. 

 
Η µετατόπιση του περιπτέρου είναι αποτέλεσµα της ανάπλασης της 
κεντρικής πλατείας µε την οποία έχουµε εκφράσει και την έντονη 

διαφωνία µας. Άρα καταψηφίζουµε κι αυτό.  
  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. 
Νιάρχο και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. ∆ικαιουλάκο και Μωρακέα, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για µετατόπιση περιπτέρων που 
βρίσκονται:  

1. στην Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας:  

α) στη συµβολή µε τον πεζόδροµο της Ιατροπούλου,  

β) στη συµβολή µε τον πεζόδροµο της Μητροπέτροβα,  

γ) πλησίον της καφετέριας Αθανασίου,  

δ) έναντι της Γενικής Τράπεζας,  

ε) έναντι του καταστήµατος του ΟΤΕ, 

2. στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού Αριστοµένους:  

α) στη συµβολή µε την οδό ∆ηµοσθένους,  

β) στη συµβολή µε την οδό Σόλωνος,  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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γ) στη συµβολή µε την οδό Μακεδονίας,  

σε θέσεις εγγύτατα των υφισταµένων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
11320/2-3-2012 πρόταση του Τµήµατος Τοπικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής και τα σχετικά σχεδιαγράµµατα. 
 
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 16 Μαρτίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                           

 


