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ΑΠΟΦΑΣΗ   29/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α   Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28, συνέρχεται στην 6η/2012 

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

πρωτ. 24106/26-4-2012 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 από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  4)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αδαµόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  
 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Αναζίκος Ιωάννης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Αδαµόπουλο Ιωάννη.  

  

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 : 

Τροποποίηση – συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 543/2010 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για τη 
χρήση κοινόχρηστων χώρων» σχετικά µε την παραχώρηση κοινόχρηστου 

χώρου επί της πλατείας Αµφείας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 19817/10-4-
2012 πρόταση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπούχαλη, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 

 

Στην 543/2010 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καλαµάτας, «Γενική 
κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» και συγκεκριµένα στο 
άρθρο 7 παρ. ΙΙΙ (Ιστορικό Κέντρο) περίπτωση 3 (Πλατεία Αµφείας) αναφέρονται τα 
εξής : «Στο υπόλοιπο τµήµα της πλατείας θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος 
µόνο για το χρονικό διάστηµα από 22:00 µ.µ. έως 03:00 π.µ., ώστε κάθε 
κατάστηµα συνολικά να έχει το ίδιο βάθος χώρου από την οικοδοµική γραµµή». 
          Η υπηρεσία της ∆/νσης ∆ηµοτικής αστυνοµίας µε το παραπάνω αναφερόµενο 
έγγραφό της και για το ΘΕΜΑ Α’ προτείνει την αντικατάσταση της παραγράφου ως 
εξής: 

       «Στο υπόλοιπο τµήµα της πλατείας θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρο 
στα καταστήµατα της νοτιοδυτικής πλευράς αντίστοιχα µε την προβολή τους 
µέχρι 2,00 µ.». 

                Ύστερα από τα παραπάνω  εισηγούµαι : 

       Την υιοθέτηση µε τη λήψη σχετικής απόφασης, της παραπάνω πρότασης της 
∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε την συµπλήρωση στην τροποποίηση της 
παραγράφου για την πλατεία Αµφείας ότι στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο 
χώρο δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση κανενός είδους σκιάστρου. 
              

                                                                           Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                         «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 

                                                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ 

                                                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ                          
 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Στην πλατεία Αµφείας η υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
µε ένα έγγραφό της προτείνει στο υπόλοιπο της πλατείας να 

παραχωρείται, όπου δηλαδή δεν έχει οριστεί από την 543/2010 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ένας κοινόχρηστος χώρος στα καταστήµατα της νοτιοδυτικής 
πλευράς, αντίστοιχα µε την προβολή τους µέχρι 2 µέτρα µήκος και όχι άναρχα και 
όπως είναι σήµερα. Όπως ισχύει σχεδόν παντού. Επίσης προστίθεται ότι στον 
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο ότι δεν τοποθετούνται σκίαστρα λόγω του ότι η 
περιοχή είναι ιστορικό κέντρο και δεν πρέπει να τοποθετούµε σκίαστρα. Αυτά τα δύο 
άρα λοιπόν, 2 µέτρα στην νοτιοδυτική πλευρά και όσο είναι η προβολή για την 
ανάπτυξη των καθισµάτων αφενός και αφετέρου να µην επιτρέπεται η τοποθέτηση 
κανενός είδους σκιάστρου στο συγκεκριµένο χώρο που παραχωρείται.   
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  06/2012 Τετάρτη  2 /5 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   29/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   3 

Συµφωνούµε µε µία επισήµανση, γενικά για τα τραπεζοκαθίσµατα, να 
υπάρχει  ευχέρεια στη διάβαση των πεζών και µε την επισήµανση για την 

διαφωνία µας για τα ∆ηµοτικά Τέλη τα οποία είναι υψηλά και λόγω της οικονοµικής 
κρίσης θα έπρεπε να έχουνε….. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Είναι απόφαση από τις υπηρεσίες, δεν είναι;  

 
Ναι υπηρεσιακή, µάλιστα είναι και από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία αλλά έχει 
προσθέσει και…. 

 
∆ΙΑΚΙΟΥΛΑΚΟΣ: Σε αυτό συµφωνούµε. 

 
Οµόφωνα λοιπόν ως εισήγηση µε τις παρατηρήσεις που είπε ο κ. 
Νιάρχος.    

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθµ. 34/2012 απόφαση του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας µε την οποία συνηγορεί  επί της 
παραπάνω εισήγησης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 83 του Ν.3852/2010,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση – συµπλήρωση της 
τελευταίας παραγράφου της περ. 3 της παρ. III του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. 
543/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, η οποία 
διαµορφώνεται ως εξής: 

«Στο υπόλοιπο τµήµα της πλατείας θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος 
στα καταστήµατα της νοτιοδυτικής πλευράς αντίστοιχα µε την προβολή τους 
µέχρι 2,00 µ., στο δε παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο δεν θα επιτρέπεται 
η τοποθέτηση κανενός είδους σκιάστρου», 

σύµφωνα µε την 19817/10-4-2012 πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. 

Μπούχαλη, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 

 

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. Αναζίκος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Μαΐου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


