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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   70/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 16η/2013 

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

πρωτ. 61989/11-10-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 

1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης, 3) Ντίντα Παναγιώτα, 4) Ριζάς 

Χρίστος και 5) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Μιχαλόπουλος Κων/νος και 3) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 
εμπορευμάτων στο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους (από οδό 

Φραντζή μέχρι οδό Ξενοφώντος). 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
¨Πρωτοπορία¨ κ. Φωτέας. 
 
Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  αριθμ. πρωτ. 62102/14-10-2013 
έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, να συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, εκ των οποίων  παρευρίσκονται 
στη συνεδρίαση η κα Ψηλάκη Λίλιαν ως εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου και ο κ. 
Γαλανάκης Δημήτριος ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κύριος Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 59207/1-10-
2013 σχετική πρόταση του Τμήματος Μελετών, της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
Θέμα: Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
            και εμπορευμάτων στο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους (από 

οδό Φρανζτή μέχρι οδό Ξενοφώντος)». 
 
               Στο πλαίσιο της ανάπλασης του δυτικού πεζοδρομίου της οδού 
Αριστομένους (από οδό Φρανζτή μέχρι την οδό Ξενοφώντος), υπάρχουν σήμερα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά μήκος της παραπάνω διαδρομής και 
προτείνεται να γίνει η οριοθέτηση χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 
εμπορευμάτων, ως εξής : 
α) ως προς τη ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων το μέγιστο πλάτος να είναι έως 
1,80μ. από την οικοδομική γραμμή (υφιστάμενα κτίρια).  
β) στο ίδιο πεζοδρόμιο για τη ζώνη ανάπτυξης μόνο των εμπορευμάτων να έχει 
πλάτος έως 1,00μ. από την οικοδομική γραμμή (υφιστάμενα κτίρια).  
 
       Τέλος, σε ότι αφορά την σκίαση των παραπάνω χώρων, των μη μόνιμων 
κατασκευών και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, το ύψος τοποθέτησης 
εμπορευμάτων επί των προσόψεων, κ.λ.π., ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις 
της υπ’ αριθ. 543/2010 Απόφασης του Δ.Σ. «Γενική κανονιστική απόφαση για την 
χρήση κοινόχρηστων χώρων». 
 
       Κατόπιν τούτου, εισηγούμεθα για την έγκριση των αναγραφόμενων στις 
παραγράφους α & β του παρόντος κειμένου.   

   
 Οι εισηγητές                           Ο Δ/ντης Τ.Υ                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                          

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Γεώργιος Σπυρόπουλος          Βασίλης Τζαμουράνης           Δημήτρης Γ. Δημόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός              Πολιτικός Μηχ/κος 
                   
Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος                                          
    Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Το θέμα αυτό έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν ξεκινήσει η 
ανάπλαση και είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι σε αυτό το σημείο δεν 

θα τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα. Αν αναζητήσουμε τα πρακτικά παλαιότερης 
συνεδρίασης θα το δούμε ότι είχε δεσμευτεί ότι δεν θα τοποθετηθούν 
τραπεζοκαθίσματα. Βλέπουμε λοιπόν μια εμμονή της Δημοτικής Αρχής στο 
συγκεκριμένο, επανέρχεται τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο.  
Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι παρατηρούμε επιλεκτικές πρακτικές στο ζήτημα 
των τραπεζοκαθισμάτων. Ενώ στην βόρεια πλευρά της πλατείας, εκεί που είναι τα 
αγάλματα λίγο πιο πάνω, παλαιότερα υπήρχαν τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία, η 
Δημοτική Αρχή, εφαρμόζοντας την καινούρια μελέτη, απαγόρεψε σε μια σειρά 
επαγγελματιών στο βόρειο μέρος της πλατείας. Ξαφνικά μένουν μετέωροι και δεν 
επιτρέπεται. Στο συγκεκριμένο σημείο που ουσιαστικά αποτελεί σε συνέχεια της 
πλατείας, έτσι; Βλέπουμε ότι παλαιότερα, όταν υπήρχε χρήση στο καφενείο κάτω από 
την τράπεζα, υπήρχαν τραπεζοκαθίσματα. Στην πορεία η Δημοτική Αρχή είδε ότι δεν 
θα πρέπει να υπάρχουν, θα πρέπει να δοθεί διάβαση στους πεζούς προκειμένου να 
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην πλατεία. Παρατηρούμε σήμερα επιμένει. 
Γιατί λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Πλησίον της πλατείας παρατηρούμε δύο 
πρακτικές, δύο λογικές εκ δια μέτρου αντίθετο στις Δημοτικές Αρχές.  
Το άλλο που έχει να κάνει στην συγκεκριμένη ανάπλαση. Γραμμή τυφλών. Επειδή ένας 
τυφλός με ενόχλησε προχτές στο σχολείο, πέρασε από το σχολείο, είναι συγγενής ενός 
μαθητή και μου έβαλε το ζήτημα συνολικότερα τις διαβάσεις πεζών και  ότι αισθάνεται 
απομονωμένος, τέλος πάντων, αυτό το βάζω έτσι,  σε αυτή τη συγκεκριμένη θα μπει 
γραμμή τυφλών;  
Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε συνολικά τα τραπεζοκαθίσματα και στην πλατεία, για 
ποιους λόγους; Για λόγους ισονομίας πρώτα, πρώτα, για να μην αισθάνονται οι 
επαγγελματίες πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, να δούμε για λόγους 
ισονομίας να δίδεται η ευκαιρία αν η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνει η 
πλατεία και υπέρ της πλατείας χώρος τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει λοιπόν να 
υπάρχει μια ισονομία, μια ίση αντιμετώπιση του συνόλου των επαγγελματιών και το 
Δεύτερο έχει να κάνει, αν υπάρχει ένα σχέδιο τέλος πάντων και όχι αποσπασματικά 
επειδή η συγκεκριμένη περιοχή ξαφνικά κάποιος επαγγελματίας νοίκιασε το 
συγκεκριμένο χώρο, ξαφνικά τραπεζοκαθίσματα.  
Ανάλογα λοιπόν ποιος θα νοικιάζει το κάθε δρόμο ή το κάθε το κάθε πεζόδρομο ή το 
κάθε μεγάλο πεζοδρόμιο θα δίνονται και οι άδειες των τραπεζοκαθισμάτων; Ή θα 
υπάρχει ένας συνδυασμός ότι θέλουμε τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία μόνο ή τέλος 
πάντων οι δρόμοι που οδηγούν, τα πεζοδρόμια, που οδηγούν στην πλατεία να είναι 
ελεύθερα, σε πιο σημείο; Δεν βλέπω αν υπάρχει, έχετε έναν συνολικό σχεδιασμό;  
Γιατί εδώ βλέπω μια εισήγηση συγκεκριμένη και δεν ξέρω αν την εισηγείται και η 
υπηρεσία; Εισηγείται και η υπηρεσία;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.     

 
Ναι εντάξει. Αυτά είναι τα ερωτήματα.  
Αν τώρα στα πλαίσια αυτής της απόφασης θα δοθεί και στους 

βόρειους τέλος πάντων ή το έχετε δει συνολικά αυτό ήθελα να πω.  
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση;  
Καταρχήν, σχετικά με τις οδεύσεις τυφλών, η μελέτη προβλέπει όδευση 

τυφλών. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και στην Φαρών στο συγκεκριμένο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάμε για την Φαρών. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Α, λέω για το συγκεκριμένο προβλέπεται; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι Φραντζή και Ξενοφώντος 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι. 

 
Υπάρχει όδευση τυφλών.  
Το ερωτηματικό είναι άλλο. Η όδευση τυφλών υπάρχει, υπάρχει όμως και 

απέναντι. Οι οδεύσεις τυφλών μπαίνουνε για να εξυπηρετούμε κάποιους ανθρώπους 
που έχουν προβλήματα όρασης, να μπορούν να κινούνται μέσα στα πλαίσια του 
κέντρου και στα πλαίσια κάποιων ευρύτερων περιοχών, ταυτόχρονα όμως οι 
συγκεκριμένες πλάκες δημιουργούν πρόβλημα στους μη τυφλούς, στους υπόλοιπους, 
δηλαδή ίσως να πρέπει να προσπαθήσουμε η τάση να είναι μειωτική, σε πλαίσια που 
εξυπηρετεί τον τυφλό, μπορεί ο τυφλός να πάει από το απέναντι πεζοδρόμιο, έτσι;   
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή είναι μεγάλο το πεζοδρόμιο αυτό. 

 
Δηλαδή, τι θέλω να πω. Γιατί να έχει όδευση τυφλών το νότιο 
πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου και να μην έχει το βόρειο; Υπάρχει λόγος; 

Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι; Πάντως στην μελέτη προβλέπεται όδευση 
τυφλών.  
Όσο για το χώρο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, η συγκεκριμένη εισήγηση 
αναφέρεται στο συγκεκριμένο κομμάτι από Φραντζή έως Ξενοφώντος, δεν το 
βλέπουμε ως προέκταση της πλατείας, είναι ένα ευρύτερο μέτωπο που δημιουργεί τη 
διαδρομή, όπως ξέρετε, θα κινεί το χώρο που  θα μπορεί ο κόσμος να κινείται από το 
λιμάνι μέσω της Φαρών ανεβαίνει την Αριστομένους και να οδηγείται μέχρι  το 
ιστορικό κέντρο μέσα από την πλατεία και τον πεζόδρομο της Αριστομένους.  

 
Και βόρεια, στην 23ης Μαρτίου οδηγεί, το βόρειο κομμάτι, από εκεί 
περνάς για να πας στην 23ης Μαρτίου. Δεν μου είπατε ότι  είναι 

χώρος από το λιμάνι φθάνουμε στην 23ης Μαρτίου; Δηλαδή και στα αγάλματα ο χώρος 
αυτός μπροστά 23ης Μαρτίου δεν οδηγεί; 

 
Στα αγάλματα μπροστά, εννοείτε τα  καφέ, που είναι απέναντι από τον 
δρόμο. Εδώ όμως δεν προβλέπει τραπεζοκαθίσματα  απέναντι από τον 

δρόμο, προβλέπει μόνο μπροστά στην πρόσοψη των καταστημάτων και στα 
συγκεκριμένα καταστήματα, γι αυτό το λόγο δεν έχουμε απέναντι επί της πλατείας 
τραπεζοκαθίσματα.  
Όσο για την πλατεία αυτή καθ’ αυτή, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ψηφισμένη η οποία προσδιορίζει τις θέσεις που επιτρέπεται ή όχι, αυτή τη στιγμή 
συζητάμε για το κομμάτι μόνο από Φραντζή μέχρι Ξενοφώντος, κρίνουμε πως υπάρχει 
ανάγκη για χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων και για το λόγο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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αυτό το εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάμε την υπερψήφισή του 
εφόσον είναι αποδεκτό και από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους.  
Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση; Η μειοψηφία; Ο κ. Φωτέας. 

 
Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφός σας ρώτησε κάτι συγκεκριμένο, δεν 
απαντήσατε. Επειδή κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κάνα χρόνο πίσω, αν θυμάμαι καλά, μπορούμε να βρούμε τα πρακτικά, 
υπήρχε μία σφοδρή αντιπαράθεση, μεταξύ  αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Αρχής, 
για το θέμα της τότε που είχε δημιουργηθεί με την απομάκρυνση του περιπτέρου. Ο 
Δήμαρχος λοιπόν και υπάρχει στα πρακτικά όπως είπε ο συνάδελφος είχε δεσμευτεί για 
τα επόμενα τρία χρόνια και για όσο καιρό θα είναι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν θα μπουν 
τραπεζοκαθίσματα εκεί. Ο Δήμαρχος ο ίδιος το είχε δηλώσει. Βέβαια δεν είναι εδώ ο 
Δήμαρχος να μας απαντήσει, θέλω όμως να μου πείτε επειδή δεν απαντήσατε και στον 
συνάδελφο, τι άλλαξε στην φιλοσοφία και ξαφνικά ενώ είχε δεσμευτεί δεν θα μπουν 
τραπεζοκαθίσματα, πρέπει να μπουν; Διότι τα καταστήματα που υπάρχουν εκεί τώρα, 
υπήρχαν και τότε, δεν έγινε  κάποιο καινούριο κατάστημα.   

 
Λοιπόν, την εισήγηση την κάνουμε εμείς ως  Τεχνικές Υπηρεσίες.  
Δεν την θυμάμαι την δέσμευση του Δημάρχου, θα μας πει την άποψή 

του και αυτός μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορώ να σας απαντήσω για 
λογαριασμό του.  
Πάντως, πιστεύω ότι το βλέπετε και εσείς, ότι αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο 
σημείο υπάρχει ανάγκη για να υπάρχει χώρος ανάπτυξης εμπορευμάτων και 
τραπεζοκαθισμάτων..… 

 
Ξέρετε τι μου λέτε τώρα; Ότι ο Δήμαρχος δεν έχει γνώση των εισηγήσεων 
των Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Έχει ενημέρωση. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ενημέρωση. 

 
Από κει και πέρα μπορεί να πάμε και να διαφωνεί, δεν σημαίνει ότι θα 
πάει πάντα…  

 
ΦΩΤΕΑΣ: Δηλαδή τον έχετε ενημερώσει για την εισήγηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Φυσικά και το ξέρει. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Άρα έχει άποψη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Άποψη έχει, δεν είναι εδώ όμως να μας την πει. 

 
Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι η άποψή του δεν έχει καταγραφεί στο 
τελικό συμπέρασμα. 

 
ΡΙΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να ….. (δεν ακούγεται) 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Δείχνει μια άλλη εικόνα για τη Δημοτική Αρχή, γι αυτό σας το λέω. 
 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ:  
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 Όχι δεν υπάρχει άλλη εικόνα, η Δημοτική Αρχή και οι εισηγήσεις είναι ενιαίες 
και πάντα με την έγκριση της συζήτησης από τον Δήμαρχο. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Έτσι μπράβο. 

 
Επειδή εγώ ήμουν εισηγητής τότε, στο θέμα αυτό, θυμάμαι ότι πραγματικά ο 
Δήμαρχος είπε, αποσύρουμε το τμήμα της εισήγησης που αναφερόταν  στην 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, και είχε πει, νομίζω ότι αυτός είναι ο ακριβής όρος, ότι 
θα εξεταστεί συνολικά…. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Όχι, όχι. 
 
ΡΙΖΑΣ: Εγώ αυτό ξέρω και αυτό …. 

 
Εγώ θα επικαλεστώ τα πρακτικά, ζητάω από τον γραμματέα λοιπόν να μας 
βρει τη συνεδρίαση να δούμε τι  μας είχε πει και τότε και ο Δήμαρχος …….. 

 
Ναι να μας βρει. Αυτό θυμάμαι και το καταθέτω. 
Μιας και τώρα βέβαια, ότι θα εξεταστεί συνολικά μαζί με την ανάπλαση που θα 

μας έκανε τότε ο Άκτορας για το υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο τελικά δεν θα γίνει όπως 
ξέρουμε όλοι.  
Μετά από σχετικά αιτήματα που υπήρξαν από δύο καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος αποφασίσαμε, και επειδή μας επιτρέπει πλέον λόγω των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών το συγκεκριμένο τμήμα να αναπτύξουμε τα τραπεζοκαθίσματα, να το 
φέρουμε εδώ πέρα και θα είναι και συνέχεια η επόμενη ανάπλαση που θα κάνω 
παρακάτω αυτής της γραμμής όδευσης και για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Εγώ αυτό θυμάμαι, δεν είχε πει ποτέ ο Δήμαρχος ότι δεν θα………….    

 
Καλώς, θα δούμε τα πρακτικά, ο γραμματέας θα επωμιστεί  την ευθύνη 
αυτή και θα το δούμε αυτό.  

 
Εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να πω, εγώ είμαι Υπέρ κ. Πρόεδρε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθεί ο κ. Καραγιάννης και μετά η κα Ψηλάκη. 
 
Επειδή όλοι θυμούνται τι έγινε και ο κ. Φωτέας, που είπε ο κ. 
Δήμαρχος και ο κ. Χριστόπουλος νωρίτερα και αν έχετε την καλοσύνη 

να με ακούσετε και εμένα λίγο, γιατί εγώ δεν πολυμιλάω. 
Αν θυμάστε το θέμα τότε που είχε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε ολόκληρη 
αυτή η κόντρα, όπως είπε ο κ. Φωτέας, μεταξύ των αντιπολιτεύσεων, δεν ήτανε για τα 
τραπεζοκαθίσματα.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Δεν έγινε μεταξύ των αντιπολιτεύσεων. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Έτσι.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συγνώμη κ. Φωτέα.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Παρακαλώ. 

ΡΙΖΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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Το θέμα ήτανε η μεταφορά του περιπτέρου, του συγκεκριμένου, το 
οποίο δεν υπάρχει πλέον τώρα …. 

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα τραπεζοκαθίσματα, δεν θυμάσαι… (δεν ακούγεται) 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δύο λεπτά, δυο λεπτά. Άσε με σε παρακαλώ. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Άσε να τελειώσει. 

 
Γιατί εγώ τα ξέρω τα πρακτικά και τι έχει γραφτεί και θα στο πω 
ακριβώς κ. Γιάννη, πρόσεξε τι σου λέω,  άσε με να τελειώσω μην με 

διακόπτεις.  
Τότε λοιπόν προτεινόταν, και μην κλείνεις το μάτι αλλού. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε σένα το κλείνω.  

 
Ναι άκου τώρα. Το ένα περίπτερο που είναι στο κάτω μέρος στην 
Ξεονοφώντος θα μετακινηθεί βόρεια και θα πάει στην ευθεία του 

δρόμου που έρχεται στο οικοδομικό τετράγωνο εκεί ακριβώς. Αυτή ήτανε η απόφαση. 
Παράλληλα το περίπτερο αυτό που ήτανε πάνω καραντί στην γωνία, με όλα τα 
παρελκόμενα ανά γύρω,  μετακινιόταν πιο κάτω και πήγαινε ακριβώς εκεί που τελείωνε 
η ιδιοκτησία του μακαρίτη, πως τον λέγανε το ….. 
 
ΦΩΝΗ: Του Ζυγούρη 

 
Όχι του Ζυγούρη, αυτός που έχει πεθάνει λέω. 
Από κει και κάτω λοιπόν θα πήγαινε σε ένα σημείο. Τότε λοιπόν μπήκε 

το θέμα … 
 
ΦΩΝΗ: Το Βασίλη… 

 
Το Βασίλη ναι, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, εντάξει τώρα τι να πω. 
Πήγαινε το περίπτερο προς τα μέσα, δηλαδή ερχότανε προς το μέρος 

της Αριστομένους και τότε μπήκε λοιπόν το μεγάλο ζήτημα. Το μετακινούμε για να 
περνάει ο κόσμος, να περάσει καλύτερα ο ποδηλατόδρομος που ήτανε ακριβώς εκεί 
επάνω και τότε μπήκε το ζήτημα, όχι το μετακινείτε είπατε εσείς κ. Χριστόπουλε, 
γενικότερα οι αντιπολιτεύσεις, ότι για να αφήσει καθίσματα το μαγαζί το νέο πλέον το 
οποίο έγινε. Τότε λοιπόν ο Δήμαρχος είπε, ότι δεν μετακινούμε το περίπτερο γι’ αυτό 
το λόγο, γιατί τραπεζοκαθίσματα δεν θα μπούνε. Καταλάβατε τι έχει πει ο Δήμαρχος 
και θα το δείτε στα πρακτικά. Όμως τώρα, το περίπτερο έφυγε τελείως και έτσι ο 
χώρος λοιπόν απελευθερώθηκε, γίνεται ένα νέο κατάστημα στην γωνία στην 
Ξενοφώντος, το οποίο δεν υπήρχε τότε, υπάρχει αυτό και δύο μέτρα, συν ένα μέτρο 
το οποίο αφήνουμε για τα εμπορεύματα, νομίζω ότι είναι ένας δρόμος και το 
πεζοδρόμιο πλέον όπως διαμορφώνεται είναι τέτοιο που μπορεί να επιτρέψει όλα αυτά. 
Ευχαριστώ και είμαι Υπέρ της εισήγησης.   
 
ΦΩΤΕΑΣ: Τα πρακτικά εμείς θέλουμε κ. Αντιδήμαρχε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ψηλάκη. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: …(δεν ακούγεται) 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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ΨΗΛΑΚΗ: Κι εγώ υπέρ είμαι και μάλιστα 2 μέτρα και όχι 1,80 που εισηγηθήκατε. 
 
ΡΙΖΑΣ: Μας παρέσυρε η Φαρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1,80 έχει να κάνει, να υπάρχει ……. 

 
Ειδικά στα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σηκώνεται ο πελάτης και σπρώχνει 
λίγο την καρέκλα και αμέσως τον πιάνουμε και δίνουμε πρόστιμο. Μέχρι 

τώρα έτσι γινότανε.  
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλο το πεζοδρόμιο και ότι πρέπει οπωσδήποτε να 
δοθούν τραπεζοκαθίσματα, διότι όλοι ξέρουμε το δύσκολο καιρό, τις δύσκολες εποχές 
που περνάνε ειδικά οι συνάδελφοι και του υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι πάντες 
και πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί άδεια για τραπεζοκαθίσματα και δύο τουλάχιστον 
μέτρα. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, συμφωνείτε να δοθούν και στο βόρειο ……. 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όπου προβλέπεται από το Νόμο. 

 
Θεωρώ ότι όλη η πλατεία, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόσμημα  πλατείας 
που πρέπει σαφώς να υπάρξει και εκεί και κάποιοι άνθρωποι να κάνουν 

σωστά την δουλειά τους.  
Η Καλαμάτα είναι μια περιοχή η οποία τους 10 μήνες το χρόνο έχει ηλιοφάνεια και 
μπορούν άνετα να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα γύρω της πλατείας και μην είμαστε 
κακομοίρηδες  τώρα 1,80 και ένα αυτό, να υπάρχει 2 μέτρα και 20 πόντους τώρα …. 

 
Το 1,80 και τα 2 μέτρα προσδιορίζονται από την όδευση των τυφλών. 
 

ΡΙΖΑΣ: Είναι σωστή η …….. Δύο μέτρα…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαλανάκης αν έχει να προσθέσει κάτι. 

 
Εγώ σαν εκπρόσωπος της ομοσπονδίας επαγγελματιών, απλά θέλω να 
σας θυμίσω, όταν ήμουν πιτσιρικάς, στο ίδιο σημείο που μιλάτε, υπήρχε 

η Μέλισσα, το Bluesky και κάποια άλλα καταστήματα. Αυτά είχανε τραπεζοκαθίσματα, 
άρα μην το ξεχνάτε αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα… 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπα μόνος μου από την αρχή. 
 
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει πειράζει να το επαναλάβω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 

 
Από κει και πέρα, το θέμα είναι, πόσο θα το βάλετε, τι φάρδος θα πάει 
γιατί υπάρχουν πλέον καινούρια δεδομένα, όπως είναι ο 

ποδηλατόδρομος, όπως είναι το πως πρέπει να περπατάει και ο πεζός και να έχει την 
άνεσή του κ.λπ. Αυτό είναι θεμιτό και πρέπει να σκεφτείτε πλέον τι κάνουνε στις 
Ευρωπαϊκές πόλεις που όλοι έχετε πάει και μην μου κανείς από εσάς ότι δεν έχει πάει 
στις Βρυξέλες και εκεί θα καταλάβετε πως μπορείτε να περιορίσετε τους 
συγκεκριμένους χώρους.  
Εμείς σαν Ομοσπονδία συμφωνούμε. Ευχαριστώ. 

ΨΗΛΑΚΗ:  

ΨΗΛΑΚΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ:  

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, Ψηφοφορία. 

 
Να αιτιολογήσω λίγο την ψήφο μου.  
Ψηφίζω Λευκό. Όχι γιατί είμαι εναντίον της ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων και της ενίσχυσης των επαγγελματιών, όπως σωστά ανέφερε η κα 
Ψηλάκη, αλλά γιατί η Δημοτική Αρχή δια του Δημάρχου σε προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο είχε πει ότι δεν θα μπουν. Θέλω να ακούσω τον Δήμαρχο προκειμένου να 
με πείσει  τι άλλαξε. 
Το δεύτερο έχει να κάνει ότι σε ίδια αιτήματα, γιατί από τον κ. Πρόεδρο ακούσαμε 
προηγουμένως ότι ο νόμος το προβλέπει, η Δημοτική Αρχή δίνει τις άδειες 
τραπεζοκαθισμάτων… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάση κάποιων νόμων. 

  
Ναι να δούμε την ίδια αντιμετώπιση, γιατί όπως είπε σωστά ο κ. 
Γαλανάκης εκεί υπήρχε μέσα το Bluesky και βόρεια υπήρχαν μέχρι 

πρόσφατα, πριν την ανακαίνιση της πλατείας, υπήρχαν τα τραπεζοκαθίσματα 
συγκεκριμένα και μάλιστα προχτές είδα μια εταιρεία που πουλούσε γαλακτοκομικά και 
είχε απλώσει την πραμάτεια εκεί  μέσα στην πλατεία.  
Θέλω λοιπόν να ψηφίσω Λευκό επιφυλασσόμενος, όχι γιατί διαφωνούμε για το 
συγκεκριμένο, αλλά γιατί επιλεκτικά και χωρίς συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος 
το βλέπει η Δημοτική Αρχή και να δούμε τι έκανε η Δημοτική Αρχή να ξαναφέρει το 
θέμα εφόσον ο κ. Δήμαρχος σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπε δεν θα μπουν 
τα επόμενα τρία χρόνια, όπως εύστοχα είπε ο κ. Φωτέας.  
Ψηφίζω Λευκό.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ’ αριθ. 543/2010 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν.3852/2010 και 
αυτές του άρθρου  79  του Ν.3463/2006, καθώς και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από 
τον κ. Χριστόπουλο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Υιοθετεί την υπ’ αριθμ. 59207/1-10-2013 σχετική πρόταση του Τμήματος 
Μελετών της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Καλαμάτας την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων, στο δυτικό πεζοδρόμιο   
της οδού Αριστομένους (από οδό Φραντζή μέχρι την οδό Ξενοφώντος),  ως 
εξής:   

α)  ως προς τη ζώνη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων το μέγιστο πλάτος να 
είναι έως 1,80μ. από την οικοδομική γραμμή (υφιστάμενα κτίρια),  

β)  ως προς τη ζώνη ανάπτυξης μόνο των εμπορευμάτων να έχει πλάτος έως 
1,00μ. από την οικοδομική γραμμή (υφιστάμενα κτίρια). 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ως προς τη σκίαση των παραπάνω χώρων, των μη μόνιμων κατασκευών και 
άλλων διακοσμητικών στοιχείων, το ύψος τοποθέτησης εμπορευμάτων επί 
των προσόψεων, κ.λ.π., ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις της υπ’ 
αριθ. 543/2010 Απόφασης του Δ.Σ. «Γενική κανονιστική απόφαση για την 
χρήση κοινόχρηστων χώρων». 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Καραγιάννης Ανδρέας 

  2. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  3. Ντίντα Παναγιώτα 

  4. Ριζάς Χρίστος   

  5. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 24 Οκτωβρίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


