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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   06/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2012 

 

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 8ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Μετατοπίσεις περιπτέρων που βρίσκονται στις οδούς α) Αθηνών & 
Μπουλούκου, β) Ακρίτα & Ναυαρίνου. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 23017/23-4-
2012 πρόταση του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 

 

«ΘΕΜΑ: «Μετατοπίσεις περιπτέρων που βρίσκονται στις οδούς α) Αθηνών & 

Μπουλούκου, β) Ακρίτα & Ναυαρίνου». 

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. Το αριθ. 14062/14-03-2012 έγγραφο της υπηρεσίας µας, µε το οποίο ζητούνται 
οι απόψεις της Ένωσης Αναπήρων και θυµάτων πολέµου Μεσσηνίας, σχετικά µε 
τις µετατοπίσεις των συγκεκριµένων περιπτέρων και το γεγονός ότι δεν υπήρξε 
απάντηση από την Ένωση εντός των 30 ηµερών, όπως προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία. 

4. Το αριθ. 10685/24-02-2012 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο ζητούνται οι 
απόψεις της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μεσσηνίας για την καταλληλότητα των 
υφιστάµενων θέσεων των περιπτέρων και το αριθ. 1012/15/27-α/03-03-2012 
απαντητικό έγγραφο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης σύµφωνα µε το οποίο, η θέση 
του περιπτέρου της οδού Ακρίτα και Ναυαρίνου δεν κρίνεται κατάλληλη, διότι 
καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου,  ενώ για το περίπτερο της οδού 
Αθηνών και Μπουλούκου δεν διατυπώνεται σαφής θέση, διότι το περίπτερο δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία και άρα δεν υπάρχουν εγκαταστηµένα τα προβλεπόµενα 
από το νόµο ψυγεία και σταντ έκθεσης εντύπων (τα οποία θα αύξαναν το χώρο, 
επί του πεζοδροµίου, που καταλαµβάνεται). 

5. Τα αριθ. 1012/15/28-α/19-03-2012 και 1012/15/24-α/05-07-2010 έγγραφα της 
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, µε τα οποία οι θέσεις που προτείνονται (οδός Ηρώων 
και Πλάτωνος και πλησίον του ∆ηµοτικού γηπέδου Σφαγείων) κρίνονται 
κατάλληλες καθώς δεν προκαλούν δυσχέρεια στην κυκλοφορία οχηµάτων και 
δεν παρεµποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών. 

6. Το γεγονός ότι τα δύο περίπτερα παραµένουν εκτός λειτουργίας επί µακρού 
χρονικού διαστήµατος, πράγµα που υποδεικνύει τη χαµηλή εµπορικότητα της 
θέσης τους, η οποία. δεν πλήττεται µε την µετατόπιση. 
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Εισηγούµαστε 

 
Ι) Τη µετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ακρίτα και Ναυαρίνου, σε 

νέα θέση στην οδό Ηρώων και Πλάτωνος, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 
συνηµµένο σκαρίφηµα. 

 

ΙΙ) Τη µετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αθηνών και Μπουλούκου, 
σε νέα θέση πλησίον του ∆ηµοτικού γηπέδου Σφαγείων, όπως αυτή παρουσιάζεται 
στο συνηµµένο σκαρίφηµα. 
                                                                                                                                                                                                                     
 

 Η Αντιδήµαρχος 
Ντίντα Παναγιώτα  

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
Είναι δύο περίπτερα τα οποία είναι κλειστά, δεν µπορεί να βρεθεί 
ενοικιαστής και ως εκ τούτου αφού ήρθαµε σε συνεννόηση, σε µία γιατί 

το άλλο δεν έχει απ’ ότι ξέρω, το ένα περίπτερο της οδού Ακρίτα και Ναυαρίνου 
συζητήσαµε δέχτηκε τη νέα θέση,  από Ακρίτα και Ναυαρίνου που είναι το γνωστό 
περίπτερο το οποίο έχει καταλάβει ολόκληρο το πλάτος του πεζοδροµίου και ενοχλεί 
και την τράπεζα εκεί δίπλα, για λόγους ασφαλείας µας έχει στείλει 2-3 χαρτιά τέλος 
πάντων, το πηγαίνοµε αυτό το περίπτερο στην οδό Ηρώων και Πλάτωνος υπάρχει και 
συγκεκριµένο σχεδιάγραµµα το οποίο είναι εδώ πέρα, σε ένα πλατύ πεζοδρόµιο 5,5 
µέτρα πλάτος οπότε µπορούµε άνετα να το πάµε. 

Επίσης το δεύτερο περίπτερο το πηγαίνοµε από την οδό Αθηνών και Μπουλούκου, 
είναι στου Ρουµανού, αυτό το περίπτερο το πάµε, το οποίο δεν υπάρχει ιδιοκτήτης 
είναι κενό, απέναντι από το στάδιο της παραλίας που γίνεται ο σαιτοπόλεµος, εκεί που 
είναι το γήπεδο των Σφαγείων.  

Και για τα δύο περίπτερα έχει αποφανθεί θετικά η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση όπως 
προβλέπεται, ότι δεν παρεµποδίζουν την κυκλοφορία και δεν προκαλούν δυσχέρεια 
στην κυκλοφορία των οχηµάτων. Αυτά κύριοι συνάδελφοι και εισηγείται αυτά η ∆/νση 
Προγραµµατισµού που ανήκει το συγκεκριµένο πλέον έργο και κάθε προηγούµενη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παύει άµα πάρουµε αυτή την απόφαση θα ρθει 
δε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
Κύριε Πρόεδρε εµείς δεν έχουµε αντίρρηση, κανένα πρόβληµα, 
παρεµπίπτοντος όµως να διευκρινίσω όπως το έχω πει πολλές 

φορές κ. Πρόεδρε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχει 
γίνει τίποτα για την αισθητική στο άγαλµα το Μπουλούκου. Εκεί είναι 3-4 κάδοι 
φορτωµένοι συνέχεια έχει πάρκινγκ. ∆ηλαδή ο επισκέπτης που έρχεται στην πόλη 
δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, έχω τονίσει επανειληµµένως, είναι πινακίδες της τροχαίας, 
δηλαδή είναι ένα µείγµα αντιαισθητικό,  πινακίδες, κάδοι µε σκουπίδια και πάρκινγκ και 
το άγαλµα δεν φαίνεται καθόλου και όπως είναι η είσοδος της πόλης εκεί, το έχω 
τονίσει τώρα 2-3 χρόνια αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα.   

 
Κοιτάξτε, υπάρχει µία εργολαβία σε εξέλιξη για την τοποθέτηση είκοσι 
ένα κάδων, ένα από τα σηµεία που προβλέπεται είναι και στην οδό 

Μπουλούκου. Άρα λοιπόν αυτοί οι 3-4 κάδοι πραγµατικά δηµιουργούν ένα αισθητικό..  
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Και το πάρκινγκ που αράζουν τα αυτοκίνητα …… (δεν ακούγεται) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 Εν όψη που θα τοποθετηθεί και υπόγειος κάδος µήπως θα 
πρέπει να καθυστερήσει, να γίνει µία µελέτη, να διευρυνθεί το 

πάρκο διότι είναι µόνιµο πάρκινγκ αυτοκινήτων και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
ατυχηµάτων εκεί. Περνάω 10 φορές την ηµέρα.  
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Άρα συµφωνείς Κώστα; 

 
Βεβαίως συµφωνώ, θέλει το παρκάκι να διευρυνθεί να µην 
µπορεί παρκάρει κανείς  

 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: ∆εν φαίνεται ότι είναι πάρκο, δεν φαίνεται το άγαλµα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λαµβάνουµε υπόψη να το συζητήσουµε µε το ∆ιευθυντή… 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Για το πρώτο περίπτερο συµφωνεί ο προηγούµενος ενοικιαστής; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι ο ιδιοκτήτης, έχει συµφωνήσει. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κλειστά αυτά. 

 
∆εν βρίσκει κανέναν ενοικιαστή και θέλει να πάει οδό Πλάτωνος και 
Ηρώων.   

  
ΝΙΑΡΧΟΣ: Περνάει κόσµος εκεί πέρα στο γήπεδο;  

 
∆εν υπάρχει εκεί κάποια αντίδραση, µε την έννοια ότι αφού δεν υπάρχει 
και ιδιοκτήτης ……. 

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα ενοικιαστεί δηλαδή; Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον; 

 
Εµείς προβλέπουµε τη θέση. 
Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον. Μας ζητάνε πολλοί στην περιοχή εξόδου 

και εισόδου της πόλης έξω, δηλαδή ειδικά στην Αστυνοµία, στο LΙDL εκεί πέρα, αλλά 
δεν µπορούµε να το κάνουµε. 

 
Έχουµε και ένα, θα σας το φέρουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ένα 
περίπτερο στο νεκροταφείο.  

 

Το έχουµε πάει εκεί πέρα, έχει ληφθεί απόφαση, αυτό είναι για να πάει 
εκεί πέρα. 

 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: Εκεί υπάρχει ανάγκη για το περίπτερο.  

 
Μα το έχουµε βάλει, υπάρχει θέση. 
Τώρα που θα δηµοπρατήσουµε τις θέσεις των περιπτέρων, θα ξέρουν 

ότι ένα περίπτερο θα είναι εκεί. 
 
 
Επίσης, επί της προτεινόµενης µετατόπισης των εν λόγω περιπτέρων, έχει εκφράσει 
θετική γνώµη το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας µε την υπ’ αριθµ. 
35/2012 απόφασή του. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθµ. 35/2012 απόφαση του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 
73, 83 & 84 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 τη µετατόπιση των περιπτέρων που 
βρίσκονται στις οδούς α) Ακρίτα & Ναυαρίνου σε νέα θέση Ηρώων & 
Πλάτωνος και β) Αθηνών & Μπουλούκου σε νέα θέση πλησίον του 
∆ηµοτικού Γηπέδου Σφαγείων, σύµφωνα µε την 23017/23-4-2012 πρόταση 
του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων, 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   

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος   

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 15 Μαΐου 2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                             


