
Συνεδρίαση :  7/2013 Τρίτη  16 / 4 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   21/2013 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   1

 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   7/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   21/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η  Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 7η/2013 

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

πρωτ. 19585/12-4-2013 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) Ντίντα Παναγιώτα, 3) Μανδηλάρης Ιωάννης, 4) Ριζάς 

Χρίστος και 5) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

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

Παναγιώτης, 2)  Γκλεγκλές Ιωάννης και 3) Μωρακέας Σπυρίδων.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος , ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Γκλεγκλέ 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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Χωροθέτηση περιπτέρων του Δήμου Καλαμάτας στα πλαίσια εφαρμογής του 
Ν. 4093/2012. 

Με το υπ΄  αριθμ. πρωτ. 19783/15-4-2013 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής έχουν προσκληθεί στη συνεδρίαση προκειμένου να καταθέσουν τις 
απόψεις τους επί του θέματος, το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και η Δημοτική 
Αστυνομία Καλαμάτας, οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν.   
 
 
Η με αριθμ. πρωτ. 19321/11-4-2013 σχετική εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος με τα 
αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και σχεδιαγράμματα, έχει αναλυτικά ως εξής:     
 
 
Θέμα: «Χωροθέτηση περιπτέρων του Δήμου Καλαμάτας στα πλαίσια 

εφαρμογής του Ν. 4093/2012». 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Στο Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016…» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄, περιέχονται 
διατάξεις που αφορούν στη χωροθέτηση και αδειοδότηση των περιπτέρων. 
Ειδικότερα, στην παράγραφο ΣΤ, υποπαράγραφο ΣΤ2 προβλέπεται ότι: 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των 
περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας 
κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Η 
ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής 
κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή λειτουργεί. 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας 
αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς 
ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του 
καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη 
παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του 
ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική 
γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. 

Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και 
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και 
ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική 
φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της 
κοινής χρήσης. 
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Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας 
κλήρωσης, παραχωρούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και 
πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση 
του άρθρου 285 του ν. 3463/2006. Το ύψος του τέλους καθορίζεται από το δημοτικό 
συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για την 
παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, 
κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, το ετήσιο 
μίσθωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι θέσεις παραχωρούνται στους 
δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι 
των ενώσεών τους. 

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων 
γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 
δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλειομένης της 
δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.  

Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν 
μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών 
υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που 
καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν.1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, 
εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις. 

Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και κάποιες βασικές αρχές οι 
οποίες θα πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια οδηγών, πεζών, 
ποδηλατών, η ανεμπόδιστη πρόσβαση και κυκλοφορία ΑμεΑ καθώς επίσης και η 
ανάδειξη και προστασία παραδοσιακών κτηρίων, η προστασία της εμπορικότητας 
καταστημάτων κλπ, ο Δήμαρχος με την αριθ. 624/3-1-2013 Απόφαση, συγκρότησε 
Επιτροπή με έργο τη χωροθέτηση εξ’ αρχής των περιπτέρων του Δήμου μας. 
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την Απόφαση του Δημάρχου η επιτροπή χωροθέτησε 
περίπτερα με βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Η χωροθέτηση περιπτέρων σε πεζοδρόμια να αφήνει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 
τρία μέτρα. 
β) Να δοθεί προτεραιότητα στην τοποθέτηση περιπτέρων στις παρυφές μεγάλων 
ενιαίων κοινόχρηστων χώρων όπως πλατείες κλπ. 
γ) Η τοποθέτηση των περιπτέρων να μην προκαλεί κανένα εμπόδιο στην 
κυκλοφορία.  
δ) Να μην τοποθετούνται περίπτερα μπροστά σε παραδοσιακά κτήρια.  
ε) Ο καθορισμός των χώρων τοποθέτησης των περιπτέρων να μη δημιουργεί 
γενικότερες αντιδράσεις. 

 
Η Επιτροπή εξέτασε τις θέσεις των υφιστάμενων περιπτέρων καθώς και τη 

δυνατότητα εγκατάστασης περιπτέρων σε νέες θέσεις, με τα κριτήρια που 
αναφέρονται ανωτέρω. Αρχικά, καθορίστηκαν 37 θέσεις οι οποίες θεωρήθηκαν 
κατάλληλες για τη  χωροθέτηση των περιπτέρων και την ανάπτυξη της εμπορικής 
τους δραστηριότητας. Εν συνεχεία, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και κατόπιν 
επιτόπιας αυτοψίας,  οι θέσεις αποτυπώθηκαν σε σχεδιαγράμματα στα οποία 
απεικονίζεται και ο περιβάλλων κοινόχρηστος χώρος. Κατά τη διάρκεια των 
αυτοψιών, διαπιστώθηκε ότι τέσσερεις (4) από τις αρχικά προταθείσες θέσεις δεν 
πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που εξ’ αρχής είχαν τεθεί. Κατόπιν 
αυτών, ο νέος χάρτης των περιπτέρων του Δήμου Καλαμάτας, περιλαμβάνει τριάντα 
τρείς (33) θέσεις οι οποίες είναι οι εξής: 
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1 οδ. Σπάρτης Κεντρική Αγορά 
2 οδ. Αρτέμιδος έναντι ΚΤΕΛ 
3 Πλ. Όθωνος  
4 οδ. Αρτέμιδος και Κιλκίς  
5 Πλατεία 23ης Μαρτίου 
6 Πλατεία (Notos galleries) 
7 Πλατεία (Γαλάξια)  
9 Πλατεία Σιδ. Σταθμού 

10 Πλατεία Νεκροταφείου 
11 οδ. Αριστομένους και Δημοσθένους  
12 οδ. Αριστομένους και Σόλωνος 
13 οδ. Ψαρών  (Διοικητήριο) 
14 οδ. Κρήτης έμπροσθεν εμπορικού κέντρου (ΑΒ Βασιλόπουλος) 
15 οδ. Ηρώων και Πλάτωνος 
17 οδ. Ναυαρίνου και Βουλγαροκτόνου 
18 οδ. Ναυαρίνου και Παλλιγγενεσίας (Roma Pizza) 
19 οδ. Αθηνών μπροστά από Νέο Δημαρχείο 
20 οδ. Αθηνών 122 
21 οδ. Αθηνών (Τσιώλη)  
22 οδ. Αθηνών και Ευστ. Καρέλια 
23 οδ. Φαρών και Σωκράτους 
24 οδ. Κανάρη και Πλάτωνος (ΙΚΑ) 
25 οδ. Αρτέμιδος (Μέγαρο Χορού) 
26 Πλατεία Μαυρομιχάλη 
27 οδ. Ναυαρίνου (Βυθός) 
28 Πλατεία Θουρίας 

29 Λακωνικής συνοικισμός Εργατικών κατοικιών (πάρκο) 
30 οδ. Καλλιπατείρας απέναντι από κατοικίες Αν. Κέντρου 

31 Ανατολιοκό Κέντρο (Τέντα) 
32 οδ. Ναυαρίνου στο δημοτικό parking (Seaside) 
33 Συνοικισμός Νικηταρά (πλατεία) 
34 Μαρίνα (Magionne) 
35 Συνοικ. Αβραμόγιαννη 

 
Από τις θέσεις που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και οι οποίες 

απεικονίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα, κάποιες είναι καινούριες ενώ σε 
άλλες λειτουργούν ήδη περίπτερα τα οποία πρόκειται να διατηρηθούν.  
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Με το αριθ. 16334/27-03-2013 έγγραφό μας, τα σχεδιαγράμματα 
διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, 
προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από τη 
νομοθεσία. Το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας με το αριθ. 1012/15/35-α/28-03-2013 
έγγραφο, μας ενημέρωσε ότι κατόπιν αυτοψίας, συνηγορεί στην προτεινόμενη  
χωροθέτηση των περιπτέρων εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών 
και οχημάτων. 

Επίσης, για τη θέση αριθ. 5 (Πλατεία 23ης Μαρτίου) επειδή βρίσκεται εντός 
του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, ζητήθηκε η γνώμη της 26ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων και της ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 
λόγω αρμοδιότητας (αριθ. εγγράφου 16584/27-03-2013). 

Η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το αριθ. 1063/04-04-2013 
έγγραφο, μας ενημερώνει ότι δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση με την προτεινόμενη 
χωροθέτηση του περιπτέρου στο Ιστορικό Κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 
εγκατάσταση του κουβουκλίου θα υποβληθεί σχετική μελέτη για την έγκριση της 
ειδικότερης μορφολογίας της κατασκευής. 

Η ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με το αριθ. 
1122/08-04-2013  έγγραφο, μας ενημερώνει ότι δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για 
τη χωροθέτηση, υπό τον όρο ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες διαμόρφωσης του χώρου 
στη συγκεκριμένη θέση, για την εγκατάσταση του περιπτέρου, θα γίνουν με την 
παρουσία και επίβλεψη εντεταλμένου υπαλλήλου της ΛΗ΄ Εφορείας.  

 
Υφιστάμενα περίπτερα που δεν βρίσκονται στις ανωτέρω περιγραφόμενες 

θέσεις, θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι οι διοικητικές άδειες που διαθέτουν και 
οι οποίες έχουν ισχύ εφ’ όρου ζωής για τους δικαιούχους, πάψουν να ισχύουν. Όπως 
προβλέπεται από το Ν. 4093/2012, οι άδειες αυτές δεν μεταβιβάζονται ούτε 
κληρονομούνται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για αλλαγή των 
θέσεων των περιπτέρων, όταν λόγοι κυκλοφορίας, ασφάλειας, εκτέλεσης έργων κλπ, 
το επιτάσσουν. 

Περίπτερα που παραμένουν κλειστά για πάνω από ένα έτος, ο ιδιοκτήτης του 
υποχρεούται να απομακρύνει το κουβούκλιο. Σε αντίθετη περίπτωση το κουβούκλιο 
θα απομακρύνεται από το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία) και τα έξοδα θα βαρύνουν τον 
ιδιοκτήτη. 

Κατόπιν αυτών  
 

εισηγούμαστε: 
 

α) την έγκριση της χωροθέτησης των ανωτέρω θέσεων περιπτέρων για το Δήμο 
Καλαμάτας. 

 
β) τη διεξαγωγή κλήρωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του 

30% των θέσεων (10 περίπτερα) τα οποία θα παραχωρούνται σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες και πολύτεκνους, ενώ τα υπόλοιπα (23 περίπτερα) θα παραχωρούνται με 
δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς 
εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. 
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
(υπογραφή) 

Με εντολή Δημάρχου  
Ντίντα Παναγιώτα  

Εντ/νη Δημ. Σύμβουλος 
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Εισηγούμενη το θέμα η κα Ντίντα λέει τα εξής: 
 

 
Σύμφωνα με το νέο νόμο που ισχύει για τα περίπτερα, ο οποίος ήτανε 
ενσωματωμένος στο πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στο τέλος του 

Νοεμβρίου, πλέον τα περίπτερα γίνονται δημοτικά, δηλαδή ο Δήμος έχει την πλήρη 
αρμοδιότητα για τη χωροθέτηση των περιπτέρων, καθώς επίσης του δίνετε και η 
δυνατότητα το 70% των περιπτέρων από αυτά που θα χωροθετηθούν να τα βγάζει σε 
δημοπρασία και από αυτά να παίρνει κάποιο ενοίκιο προς όφελος των δημοτικών 
πόρων.  
Για την χωροθέτηση των περιπτέρων έχει συστήσει ο Δήμαρχος σχετική Επιτροπή 
στην οποία συμμετείχαν οι Διευθυντές από τις σχετικές διευθύνσεις κι εγώ  ήμουνα 
Πρόεδρος. Χωροθετήσαμε τα περίπτερα με κάποιους βασικούς κανόνες, όπως η 
χωροθέτηση των περιπτέρων σε πεζοδρόμια να αφήνει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 3 
μέτρα, να δοθεί προτεραιότητα στην τοποθέτηση περιπτέρων στις παρυφές μεγάλων 
ενιαίων κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες, η τοποθέτηση των περιπτέρων να μην 
προκαλεί κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία, να μην τοποθετούνται περίπτερα μπροστά 
σε παραδοσιακά κτήρια και γενικότερα να μην υπάρχουν αντιδράσεις για τη 
συγκεκριμένη χωροθέτηση.  
Όπως είπα το 70% των περιπτέρων θα δίνονται με δημοπρασία και το υπόλοιπό 30% 
θα δίνεται σε κατηγορίες ΑΜΕΑ, πολυτέκνων κλπ., γενικά  ευαίσθητες κοινωνικά 
ομάδες.  
Αν υπάρχει κάποια ερώτηση… Το θέμα αυτό έχει περάσει και από Επιτροπή 
Διαβούλευσης στο παρελθόν, στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία από τις θέσεις οι 
οποίες είχαν προταθεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης έχει εξαιρέσει 2 – 3, στις οποίες 
κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας προέκυψε ότι δεν μπορεί να χωροθετηθούν περίπτερα 
βασιζόμενοι στις 4 αυτές προδιαγραφές που ανέφερα πιο πριν, οπότε αυτές οι θέσεις 
έχουν εξαιρεθεί. Επίσης για το θέμα αυτό έχει γνωμοδοτήσει και η Αστυνομική 
Διεύθυνση Μεσσηνίας και συγκεκριμένα το Τμήμα της Τροχαίας που ήταν υποχρεωτική 
η γνωμοδότηση προκειμένου να φτάσουμε στην Ποιότητα Ζωής και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, και επίσης για τις χωροθετήσεις των περιπτέρων στο Ιστορικό κέντρο 
έχουν γνωμοδοτήσει και οι 2 Εφορίες οι οποίες έχουνε αρμοδιότητα, οι 2 Εφορίες 
Βυζαντινών και Προϊστορικών & Κλασικών αρχαιοτήτων.  

 
Να επισημάνω εδώ ότι έχει κληθεί και εκπρόσωπος της Τροχαίας ο 
οποίος δεν παραβρίσκεται σήμερα εδώ...  

 
ΝΤΙΝΤΑ: Ναι έχουνε  γνωμοδοτήσει όμως οι άνθρωποι, εντάξει.  

 
Ναι, η γνωμοδότηση τι λέει όμως; Δεν την κατάλαβα. 
Λέει ¨συνηγορεί όσο δεν παρεμποδίζεται η ασφάλεια...¨ Μα γι΄ 

αυτό δεν τον καλέσαμε;  
 
Ο καθένας απαντάει όπως νομίζει. Δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις να 
απαντήσει… 

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν κάνει γνωμάτευση ….  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση;  
 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ να ρωτήσω, πόσα περίπτερα έχουμε τώρα;  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Τώρα έχουμε 50 περίπτερα σε όλο το Δήμο.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είχατε χωροθετήσει 37 θέσεις, λέτε οι 4 θέσεις … 

 
4 θέσεις, κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας που έκανε η Τεχνική Υπηρεσία 
βρέθηκε ότι δεν υπάρχει ικανός χώρος ή τέλος πάντων δεν πληρούνται 

κάποιες προδιαγραφές, και δεν χωροθετήθηκαν εκεί.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 33 έμειναν, αλλά εδώ έχετε 35 πάλι, τι έγινε;  

 
Όχι, όχι  απλά λείπουνε, έχουνε φύγει νούμερα.  
Ας πούμε το 8 λείπει που είχαμε  βάση με την αρχική ………  

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα έχουμε 50;  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Τώρα έχουμε 50 ναι. 50 τα οποία δεν είναι όλα ενεργά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Τοποθετήσεις. 

 
Α και να πω και ένα τελευταίο για να ξέρετε, όσα περίπτερα αυτή τη στιγμή 
έχουν δοθεί και λειτουργούν, θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρις ότου 

απολεστεί το δικαίωμα της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου των δικαιούχων.   
 
Είναι γεγονός ότι η χωροθέτηση των περιπτέρων διαχρονικά 
υπήρχε ανάγκη εκσυγχρονισμού, και βεβαίως ο νόμος 4093 

πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί, όπως και τελικά οι δικαιούχοι ήτανε 
θύματα πολέμων και όλα αυτά, ουσιαστικά οι περισσότεροι από αυτούς δεν 
υφίστανται, υπήρχε δηλαδή ένα  κληρονομικό δικαίο η χωροθέτηση των περιπτέρων 
τη διαχείρισή τους.  
Είναι σε σωστή κατεύθυνση τέλος πάντων ότι ο Δήμος μπορεί να διαχειρίζεται τα 
περίπτερα σύμφωνα με τις ανάγκες και πιστεύω ότι υπήρχε μια ανάγκη χωροθέτησης. 
Εγώ δεν είμαι έτοιμος, βλέπω όμως με ποιές αλλαγές τέλος πάντων…, παράδειγμα το 
περίπτερο που βρίσκετε τώρα στην Αριστομένους και Φραντζή δεν υπάρχει…. Δεν 
ξέρω… 

 
Το περίπτερο αυτό, τέλος πάντων έχει γίνει γνωστό, να ξέρεις ότι έχει γίνει 
ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας του συγκεκριμένου περιπτέρου για 

λόγους για τους οποίους πλέον έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας, οπότε δεν νομίζω ότι 
είναι…. 

 
 Όπως και το περίπτερο της Κρήτης και Φιλελλήνων πάλι 
μεταφέρεται.  

Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης ενός τέτοιου πλαισίου αρκεί να μην 
υπάρχουν σκοπιμότητες, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχουν σκοπιμότητες, επειδή δεν 
προλάβαμε να δούμε το φάκελο και να δούμε όλα τα σχέδια εμείς θα ψηφίσουμε 
λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση ο κ. Μιχαλόπουλος. 
 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Δύο κουβέντες θα πω. Κατ΄ αρχήν είμαστε υπέρ του να 
γίνει η χωροθέτηση των περιπτέρων. Δεν ξέρω…, κι εγώ 

δεν μπόρεσα να μελετήσω σωστά το φάκελο, μη δημιουργήσει κάποια προβλήματα. 
Παράδειγμα χωροθετείται ένα περίπτερο στον Αβραμόγιαννη, εκεί είναι μισό ερημική 
περιοχή και στα 15 μέτρα υπάρχει ψιλικατζίδικο, είναι σαν να του το κλείνουμε του 
ανθρώπου το μαγαζί αν ισχύσει αυτό. Θέλω να πω έχουμε την επιφύλαξη μη τυχόν 
υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Δεν ξέρω αν τα έχετε λάβει υπόψη σας.  

 
Γενικώς τα έχουμε λάβει υπόψη μας. Δεν ξέρω πως και τα λοιπά, αν υπάρχει 
…., γιατί είχανε πάει τα παιδιά και συγκεκριμένα είπαμε αυτά τα 

πράγματα…. 
 
Την ξέρω την περιοχή πολύ καλά γι΄ αυτό το αναφέρω.  
 

ΝΤΙΝΤΑ: Έχετε δει το σχεδιάγραμμα πως χωροθετείται;  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.:  Ναι, ναι. 
 
ΝΤΙΝΤΑ: Και είναι κοντά σε  ψιλικατζίδικο;  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.:  Ναι, ναι. 
 
ΝΤΙΝΤΑ: Αυτό πρώτη φορά μου αναφέρεται … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ληφθεί υπ΄ όψη όμως αυτό.   
 
ΝΤΙΝΤΑ: Θα ληφθεί, θα ληφθεί, ναι.  

 
Αυτά τα καινούργια περίπτερα που προέκυψαν πως προέκυψαν; 
Δηλαδή τα είδε η υπηρεσία ή υπήρχαν και ενδιαφερόμενοι, 

εξέφρασαν κάποιο ενδιαφέρον;  
 
Όχι, εμείς ας πούμε βάλαμε κάτω το χάρτη της Καλαμάτας και είδαμε σε 
ποιες περιοχές υπάρχει ίσως εμπορικό ενδιαφέρον, δηλαδή περιοχές οι 

οποίες πυκνοκατοικημένες κλπ, στις οποίες δεν είχε χωροθετηθεί ως την ώρα 
περίπτερο και είπαμε ότι εκεί ίσως υπάρχει ενδιαφέρον εμπορικό.  

 
Ναι, αλλά για παράδειγμα,  βλέπουμε ότι έχει γεμίσει ψιλικατζίδικα 
η Καλαμάτα και προσπαθεί ο καθένας να βγάλει ένα μεροκάματο, 

σε τέτοιες...    
 
Όχι αυτό…, πάντα τις κοιτάγαμε αυτές τις περιπτώσεις, τώρα αυτή την 
περίπτωση … 

 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.: Το αναφέρει, το έχει και το σχεδιάγραμμα.  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Το έχει και το σχεδιάγραμμα μέσα;  

 
Το έχει μέσα. Ναι, το αναφέρει, είναι γνωστό, φαίνετε ότι είναι 
γνωστό ναι.  

 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.:  

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.:   

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τέτοια πράγματα δηλαδή, να μη δημιουργήσει τέτοιες 
καταστάσεις.  

 
Ναι, γιατί είχαμε πει στις Τεχνικές Υπηρεσίες να μην υπάρξει τέτοιο θέμα, 
αυτό θα το κοιτάξουμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να περάσουμε σε ψηφοφορία;  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.: Με την επιφύλαξη αυτή εγώ υπέρ.  

 
Θα τεθεί το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το συζητήσουμε και 
εκεί. 

Ο κ. Χριστόπουλος είπε λευκό. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου … 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.: Με την επιφύλαξη αυτή αν υπάρχουνε … 

 
Ο κ. Μιχαλόπουλος …..με την επιφύλαξη … Η πλειοψηφία υπέρ.    
 

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 4093/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντος του 
κ. Χριστόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης χωροθέτησης 
περιπτέρων του Δήμου Καλαμάτας, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 
4093/2012, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 19321/11-4-2013 εισήγηση 
του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, και τα σχετικά σχεδιαγράμματα που τη συνοδεύουν.  
  
 
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. Ντίντα Παναγιώτα  

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

  5. Ριζάς Χρήστος   

  6. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 18 Απριλίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


