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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   077/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

19η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 67536/18-11-2011 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) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3)  Δικαιουλάκος Βασίλειος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Μωρακέας Σπυρίδων. 

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

Δημήτριος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

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

αναπληρώνοντας τον κ. Νιάρχο Αναστάσιο.   

 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την 

χρήση κοινόχρηστων χώρων». 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  
αριθμ. πρωτ. 67727/21-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, να 
συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέματος, οι 
παρακάτω φορείς: 

- Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας 
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας  
- Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας  
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 

 

Η από 2-11-2011 εισήγηση του Γραφείου Αντιδημάρχου  Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της μ’ αριθμό 543/2010 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας».  
 
ΣΧΕΤ.: [1] Η μ’ αριθμό 543/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
 [2] Το με Α.Π. ΔΥ/10/10/2011 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας &  
 [3] Το με Α.Π. ΔΥ/06/20/2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010, άρθρο 83 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου δημοτικής 

κοινότητας», το εν λόγω συμβούλιο μεταξύ άλλων «εκφράζει γνώμες και διατυπώνει 

προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα 

του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: ……………… γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και 

ανάπλαση της περιοχής, δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, 

καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων 

αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της 

δημοτικής κοινότητας, ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής 

κοινότητας, στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που 

έχουν εκτελεστεί, ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την 

αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, η) την 

προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση, 

………………………….. ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής 

κοινότητας». 
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Από το Τμήμα Ελέγχου Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων & Επιχειρήσεων της 

Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας μας εστάλη το από 10/10/2011 έγγραφο με θέμα «Πρόταση 

συμπληρωματικής εισήγησης της 543/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

(Γενική κανονιστική απόφασης για την χρήση κοινόχρηστων χώρων)», όπου έπειτα και από 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνονται τα εξής: 

Στο ανατολικό τμήμα του πεζοδρομίου της οδού Νέδοντος, από την οδό 

Κροντήρη έως τον πεζόδρομο Χρήστου Κουμάντου, ορίζεται ελεύθερος χώρος 

για την κίνηση των πεζών, σε ζώνη πλάτους 3,75 μ.  από την οικοδομική 

γραμμή. Στη συνέχεια της ζώνης αυτής, κατά την προβολή των καταστημάτων, 

ζώνη πλάτους μέχρι 2,50 μ. ορίζεται ως χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. 

Ο υπόλοιπος εναπομείναντας  χώρος έως το κράσπεδο του πεζοδρομίου θα 

παραμένει ελεύθερος για την διέλευση των πεζών. 

Παρακαλώ να ενεργήσετε αρμοδίως ώστε να εισηγηθείτε προς την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής προκειμένου να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης.    

 

                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος Αναφέρει τα εξής: 

 
 Όπως ξέρετε υπάρχει η γνωστή κανονιστική απόφαση του 2010, 
ομόφωνη νομίζω ήτανε αυτή η απόφαση, ερχόμαστε τώρα να τη 

συμπληρώσουμε και να τη τροποποιήσουμε στο ανατολικό τμήμα του πεζοδρομίου της 
οδού Νέδοντος, από την οδό Κροντήρη έως την οδό Χρήστου Κουμάντου, εδώ 
μπροστά δηλαδή.  

Ορίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση πεζών σε ζώνη πλάτους 3,75 μέτρων από 
την οικοδομική γραμμή, στη συνέχεια της ζώνη αυτής κατά την προβολή των 
καταστημάτων ζώνη πλάτους 2,50 μέτρων ορίζεται ως χώρος ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων. Ο υπόλοιπος εναπομείναντας χώρος έως το κράσπεδο του 
πεζοδρομίου θα παραμείνει ελεύθερος για την διέλευση των πεζών. Παρακαλώ να 
ενεργήσετε αρμοδίως.  

Αυτό μας ζητάει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Μιλάμε λοιπόν για τραπεζοκαθίσματα τα 
οποία προτείνουμε να βάλουμε εδώ μπροστά από την οδό Κροντήρη έως την οδό 
Χρήστου Κουμάντου, πλάτους 2,50 μέτρων. Είναι μία συμπληρωματική εισήγηση για 
να προστεθεί στην παλιά κανονιστική απόφαση. 

 
Το θέμα είναι ότι όποιος ανοίγει ένα Cafe θα έρχεται να λέει ¨αλλάξτε 
τον κανονισμό και δώστε την δυνατότητα για ζώνη με 

τραπεζοκαθίσματα¨.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μεγάλο το πεζοδρόμιο 6,50-7 μέτρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 
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Είναι μεγάλο αλλά και τα μεγάλα πεζοδρόμια, εν πάση περιπτώσει, θα 
μπορούσε δηλαδή επειδή είναι μεγάλο να φυτευτεί, να γίνει κάτι άλλο. Η 

κρίση οδηγεί συνέχεια στο να ανοίγουνε και να κλείνουνε μαγαζιά, να επεκτείνονται. 
Υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι σαμιακά λίγο, λίγο κάθε φορά, να φεύγει η επιφάνεια από 
πεζούς, από χρήστες παιδιά και άλλους και να πηγαίνει σε εμπορική χρήση, η οποία 
ξέρουμε ότι φουσκώνει, θα επεκτείνεται παρ’ όλες τις διαγραμμίσεις. Είναι ένα θέμα 
αυτό. Δεν θα συμφωνήσουμε, δηλαδή έχουμε επιφύλαξη. ¨Λευκό¨.           

 
Κύριε Πρόεδρε εμείς θα ψηφίσουμε ¨Κατά¨. 

Συμφωνούμε και επαυξάνουμε ότι δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που 
ανοίγει ένα Cafe σε μία άλλη περιοχή εμείς να δεχόμαστε να τροποποιούμε  
κανονισμούς για να φυτέψουμε τραπεζοκαθίσματα. Το ίδιο αν θυμάστε στην οδό εκεί 
Νότια της Φραντζή, έγινε ολόκληρος καυγάς εκεί κάτω για να βγάλουμε 
τραπεζοκαθίσματα.  

Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ή θα πρέπει λοιπόν να δούμε 
συνολικά σα Δήμος και να πούμε ¨κοιτάξτε να δείτε, από δω και στο εξής οι περιοχές 
που θα επιτρέπονται τραπεζοκαθίσματα είναι αυτή, αυτή και αυτή. Δεν το ανοίγετε εκεί 
δεν έχει τραπεζοκαθίσμτα¨, γιατί με τη λογική αυτή αν ψηφίσουμε Ναι στο ένα, Όχι 
στο άλλο, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρέπει σε κάποια φάση να υπάρξει ένας 
συνολικός σχεδιασμός αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι το μόνο που θα μείνει στο τέλος είναι 
τα τραπεζοκαθίσματα δεξιά και αριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιατροπούλου αυτή 
τη στιγμή και δυστυχώς, ξέρω και την κρίση κλπ., φτάνουμε σε ένα σημείο να 
διαμαρτύρεται ο καθένας επειδή η μαμά δεν μπορεί να περάσει με το καροτσάκι της, 
επειδή το άτομο με τις ειδικές ανάγκες δεν μπορεί να περάσει κλπ.  

Πρέπει να υπάρχει κάποιο σχέδιο, γιατί δυστυχώς ενεργώντας εκ των υστέρων, δεν 
υπάρχει σχέδιο απλά ακολουθούμε τις εξελίξεις. Αν δεν μπορούμε να το ομολογήσουμε 
να ξέρει ο κόσμος τι κάνει. Δεν μπορούμε κάθε φορά που έρχεται κάποιος και ανοίγει 
ένα μαγαζί να δίνουμε τραπεζοκαθίσματα.   

 
Θέλω να πω μια κουβέντα μια κουβέντα επ’ αυτού που είπε ο κ. 
Γκλεγκλές. Θα ήταν πραγματικά ευχής έργων να υπήρχε μία κανονιστική 

απόφαση σε μία πόλη η οποία δεν αλλάζει και θα ήταν κακό αυτό το πράγμα μία πόλη 
να μην αλλάζει. Η πόλη αλλάζει, οι ανάγκες έρχονται και παρέρχονται, τροποποιούνται, 
μεγαλώνουν, μικραίνουν, άρα λοιπόν προσαρμόζουμε και εμείς την κανονιστική μας 
απόφαση με βάση την αλλαγή της πόλης. «Τα πάντα ρει», έτσι είναι το θέμα.  

 
Συγνώμη, με την ίδια λογική και ο πεζόδρομος της Αριστομένους 
επειδή αλλάζει σε κάποια φάση …….. (δεν ακούγεται)     
 
 Όταν γίνονται κάποιες αναπλάσεις δημιουργούνται συγκεκριμένα 
αιτήματα δημοτών είναι λογικό αυτό, δεν είναι λογικό;  

 
Εσείς δεν είστε εκείνοι που λέτε, στον πεζόδρομο της Αριστομένους 
ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ  δεν θα μπουν τραπεζοκαθίσματα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν είπα ¨ποτέ¨. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Επιτρέπεται μια παρέμβαση; Με συγχωρείτε, με την ίδια λογική…. 

 
Με συγχωρείς κ. Μπεχράκη, δηλαδή όταν λέω, πρέπει να ταπώνουμε 
κάποια πράγματα.  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: : 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είπα λοιπόν παίρνουμε μία κανονιστική απόφαση, είπε ¨Κατά¨, τελείωσε, πρέπει να 
απαντήσω και εγώ ότι η πόλη αλλάζει και τα αιτήματα των Δημοτών αλλάζουν.  

 
Αυτό είναι γενικά σωστό, μπορούμε όμως να έχουμε και μία άλλη θέση 
που να λέμε ότι τόσο τοις εκατό της επιφάνειας της πόλης μας θα το 

βάλουμε για τραπεζοκαθίσματα και όταν μια περιοχή τη δίνουν για τραπεζοκαθίσματα 
υπάρχουν και αντισταθμιστικά οφέλη. 

 
 Έχουμε απαντήσει σε αυτά τα πράγματα τα έχουμε πει και σε ότι αφορά 
τους κοινόχρηστους χώρους το ποσοστό και ότι είναι πολύ μεγάλο κλπ. 
 
Δείτε την εικόνα της Ιατροπούλου. Η κατάσταση είναι ζούγκλα, είναι 
αδιαπέραστη ουσιαστικά.  

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού 
λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 53/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας με την οποία διατυπώνει θετική γνώμη επί της παραπάνω εισήγησης, 
μειοψηφούντων των κ.κ. ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ & ΜΩΡΑΚΕΑ  οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, ενώ ο κ. ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’  
αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε ο κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, με 
την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 7 αυτού ως εξής: 

«Στο ανατολικό τμήμα της οδού Νέδοντος, από την οδό Κροντήρη έως τον 
πεζόδρομο Χρήστου Κουμάντου, ορίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση 
των πεζών, σε ζώνη πλάτους 3,75 μ. από την οικοδομική γραμμή. Στη 
συνέχεια της ζώνης αυτής, κατά την προβολή των καταστημάτων, ζώνη 
πλάτους μέχρι 2,50 μ. ορίζεται ως χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Ο 
υπόλοιπος εναπομείναντας χώρος έως το κράσπεδο του πεζοδρομίου θα 
παραμείνει ελεύθερος για τη διέλευση των πεζών»,   

σύμφωνα με την από 2-11-2011 εισήγηση του Αντιδημάρχου Καλαμάτας 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 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 
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  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                                     
 


