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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 4ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Οριοθέτηση παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων επί της πλατείας της 
Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Καραγιάννης, αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 19814/10-4-2012 πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Με την υπ’ αρ. 052/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκαν τα 
τέλη κοινόχρηστων χώρων στον Καλλικρατικό ∆ήµο Καλαµάτας για το έτος 2011 και η 
ίδια απόφαση ισχύει και για το  έτος 2012.  

          Σύµφωνα µε αυτή την απόφαση και όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους 
στις τοπικές κοινότητες (Σπερχογεία-Λέϊκα-Ασπρόχωµα-Μ. Μαντίνεια-Θουρία-Αρφαρά-
Άρι και ∆ηµοτ. Ενότητα Βέργας) η οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων θα γίνει µε 
συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και των τοπικών 
συµβουλίων. 

          Με το υπ’ αρ. ∆Υ/21-03-2012 έγγραφό της η ∆ηµοτική Αστυνοµία και κατόπιν της 
υπ’ αρ. 08/2011 απόφασης του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών,  όσον 
αφορά την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία Αρφαρών 
προτείνονται τα εξής: 

       «Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας να είναι αντίστοιχη 
µε το µήκος της προβολής της πρόσοψης του καταστήµατος και να µην 
υπερβαίνει τα 15,00 µ. βάθος του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου. Στο 
ανατολικό τµήµα της πλατείας η παραχώρηση να γίνεται στο ελεύθερο τµήµα 
έµπροσθεν των στεγάστρων. Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται, θα ελέγχονται 
πριν την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου από τα αρµόδια όργανα της 
∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιπτώσεις 
που αναφέρονται στον Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’/1980). Ισχύουν και για την 
πλατεία Αρφαρών όσα αναφέρονται στην 543/2010 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Καλαµάτας, «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση 
κοινόχρηστων χώρων», τα άρθρα 1,2,3,4,5,6,8,9».  

Την υιοθέτηση µε τη λήψη σχετικής απόφασης, της παραπάνω πρότασης της ∆/νσης 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας.                           

                                                                                Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                         «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 

                                                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ 

                                                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ                          
 

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθµ. 8/2011 απόφαση του 
Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών µε την οποία εισηγείται την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στους κοινόχρηστους χώρους της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας, 
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 
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Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την οριοθέτηση των προς παραχώρηση 
κοινόχρηστων χώρων επί της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών, ως 
εξής:  

«Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας να είναι αντίστοιχη 
µε το µήκος της προβολής της πρόσοψης του καταστήµατος και να µην 
υπερβαίνει τα 15,00 µ. βάθος του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου. 
Στο ανατολικό τµήµα της πλατείας η παραχώρηση να γίνεται στο ελεύθερο 
τµήµα έµπροσθεν των στεγάστρων. Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται, θα 
ελέγχονται πριν την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου από τα αρµόδια 
όργανα της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 
246/Α’/1980). Ισχύουν και για την πλατεία Αρφαρών όσα αναφέρονται στην 
543/2010 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καλαµάτας, «Γενική 
κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων», τα άρθρα 
1,2,3,4,5,6,8,9», 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 19814/10-4-2012 πρόταση του 

Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη, 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   

  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) 

                                                                          


