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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   9/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   33/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., 
συνέρχεται στην 9η/2021 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, 
μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45494/31-5-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της 
υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε 
αυτή ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, και από τα τακτικά μέλη του Σώματος  οι κ.κ. 1) Λιάππας Λεωνίδας, 2)  
Μαρινάκης Σαράντος και 3) Φαββατάς Δημήτριος.
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Καραγιάννης Ανδρέας 2) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπαρούνη Μαρία και 5) Φάβας 
Γεώργιος.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής           
κ.κ. Δρούγας Παντελής και Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Μαστραγγελόπουλο Δημήτριο και Μπαρούνη Μαρία, αντίστοιχα. 

Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αντικαλάμου 
κ. Βεργόπουλος Δημήτριος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη 
υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι οποίοι δεν συμμετέχουν. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο :

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
«Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαμάτας».

Το παρόν θέμα  αφορά σε χρήση κοινόχρηστων χώρων και η λήψη απόφασης σχετικά 
αποτελεί κανονιστική απόφαση την έκδοση της οποίας εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η με αριθμ. πρωτ.  45595/31-5-2021  
σχετική υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, η οποία, μαζί με το με αρ. Σχέδιο Α.1 ¨Γενική Κάτοψη 
Διαμόρφωσης Πεζοδρόμου οδού Ιατροπούλου¨ που τη συνοδεύει, έχει αποσταλεί στα μέλη 
της Επιτροπής προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής: 

Υπηρεσιακή εισήγηση
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
«Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαμάτας».  
Σχετ.:

      Εισηγούμαστε την τροποποίηση, του άρθρου 7 «Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων» περίπτωση I. 
Κεντρική Ζώνη, Β Πεζόδρομοι, περίπτωση 1 πεζόδρομος Ιατροπούλου ως εξής:

 Πεζοδρόμος Ιατροπούλου.

Στον πεζόδρομο Ιατροπούλου με μεταβλητό πλάτος 10,05 μ, από την οδό Σιδ. Σταθμού μέχρι 
το όριο της Κεντρικής Πλατείας (Οικοδομική Γραμμή των Ο.Τ 564 και ΟΤ 567),. ο χώρος 
τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,00 μ. από την 
Οικοδομική Γραμμή κάθε πλευράς, δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης των πεζών 
2,05 μ., εκατέρωθεν των παρτεριών (υφιστάμενη χρήση σύμφωνα με την 543/2010).

Στον πεζόδρομο Ιατροπούλου, από την οδό Σιδ. Σταθμού μέχρι την οδό Χρυσάνθου Παγώνη, 
με υφιστάμενο πλάτος που κυμαίνεται από 10,05μ μέχρι 9,90μ., ο χώρος τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,10 μ. από την Οικοδομική Γραμμή 
κάθε πλευράς. Ο ελεύθερος χώρος για την κίνηση πεζών ορίζεται στον κεντρικό χώρο του 
πεζόδρομου. 

Στον πεζόδρομο Ιατροπούλου, από την οδό Χρυσάνθου Παγώνη μέχρι την οδό Νέδοντος, με 
υφιστάμενο πλάτος που κυμαίνεται από 9,90μ μέχρι 9,85μ., ο χώρος τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,10 μ. από την Οικοδομική Γραμμή 
κάθε πλευράς. Ο ελεύθερος χώρος για την κίνηση πεζών ορίζεται στον κεντρικό χώρο του 
πεζόδρομου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(Με εντολή)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Το εν λόγω θέμα με την παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσιακή εισήγηση τέθηκε προς συζήτηση  
και στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με την υπ΄ αριθμ. 25/2021 ομόφωνη 
απόφασή του  εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά. 

Η διαδικασία συνεχίζεται με διαλογική συζήτηση όπως ακολουθεί: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τι έγκειται η τροποποίηση θα μας το πει ο κ. Σκοπετέας. 

Ναι, κ. Πρόεδρε. 
Είναι για το καινούργιο τμήμα της Ιατροπούλου, το οποίο όταν γίνει η 

διοικητική παραλαβή, επί της ουσίας τώρα οριοθετούμε στα 2,10 από την πρόσοψη των 
καταστημάτων, για να βγάλουνε τραπεζοκαθίσματα, επί της οδού Ιατροπούλου. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν υπάρχουν τώρα τα τραπεζοκαθίσματα; Στο καινούριο κομμάτι.

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Δεν έχει παραληφθεί ακόμα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Στο καινούργιο κομμάτι δεν υπάρχουνε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράνομα. Χωρίς άδεια. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τώρα, δηλαδή, όσοι είναι, είναι παράνομοι; 

Εε τι είναι; Ένα μαγαζί, ένα καφενείο που ήταν από παλιά και ένας καινούργιος 
έχει ανοίξει εκεί. 

Όχι, προχθές το απόγευμα πέρασα εγώ από κει, ήτανε 2-3 μαγαζιά που είχανε 
βγάλει τραπέζια έξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α δεν…, ο κ. Σκοπετέας που είναι της επιχειρηματικότητας. 

Λογικά θα είναι παράνομα, δεν είχε παραληφθεί το έργο. Εμείς τώρα ερχόμαστε 
να οριοθετήσουμε την απόσταση από την πρόσοψη του καταστήματος … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μεταξύ ποιων οδών, κ. Σκοπετέα, για διευκρινίστε το;  

Είναι στο καινούργιο τμήμα της Ιατροπούλου από τη Σιδηροδρομικού Σταθμού 
μέχρι και τη Νέδοντος.  Στα 2,10. 

Βασικά η 543/2010 λέει 2 μέτρα, το καινούργιο κομμάτι της Ιατροπούλου έχει μεταβλητό 
πλάτος από 10,05 έως 9,90, υπάρχουνε και αρκετά στοιχεία εκεί πέρα κτλ., οπότε βάζουμε και 
απ’ τις δύο πλευρές 2,10 για να είναι δίκαιο για όλους, υπάρχει και ένα μαρμαράκι εκεί πέρα 
οπότε δεν θα θέλει διαγράμμιση ο δρόμος. Αυτά. Υπάρχει και όδευση τυφλών και υπάρχει και 
ικανοποιητικός χώρος αν κάνετε την αφαίρεση 2,10 κτλ. για διέλευση πεζών. Και είναι η 
είσοδος στην κεντρική πλατεία της πόλης, από το δυτικό μέρος. 

Πότε υπολογίζουμε να παραλάβουμε το έργο αυτό; Έχουμε εικόνα; Για να 
ξέρουμε πότε θα δώσουμε άδεια για τραπεζοκαθίσματα. 

Αυτό δεν το γνωρίζω, ο κ. Μπασακίδης μήπως, για τη διοικητική παραλαβή του 
έργου. 

Η διοικητική παραλαβή έχει διάφορα στάδια, έχει το στάδιο της προσωρινής 
παραλαβής και το στάδιο της οριστικής παραλαβής. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έχει γίνει η προσωρινή; 

Η προσωρινή παραλαβή, επειδή τώρα πληρώθηκε ο τελευταίος λογαριασμός, 
τώρα ήρθε για τον εργολάβο, έχει και μια διάρκεια, μπορεί να διαρκέσει και μέχρι 

6 μήνες. 

Το θέμα είναι ότι τώρα τη σεζόν αυτή τα μαγαζιά, αυτοί που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή θα θέλανε να έχουνε την άδεια να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα. Τα 

Χριστούγεννα δεν το θέλουνε … Το θέλουνε και τότε αλλά τώρα το θέλουνε πιο πολύ, γι’ αυτό 
το λέω, μήπως πρέπει να πιέσουμε λίγο την κατάσταση να παραλάβουμε το έργο. 

Η παραλαβή γίνεται με βάση κάποιους κανόνες και είναι για να αποτυπωθεί η 
λειτουργικότητα του έργου. Ο χρόνος, δηλαδή. Έχει μια διαδικασία το τι 

σημαίνει εξάμηνο και το τι σημαίνει 18μηνο. Εντάξει; 

ΔΡΟΥΓΑΣ: Η παραλαβή με την αδειοδότηση για τραπεζοκαθίσματα επηρεάζει; 

Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το Τμήμα Καταστημάτων ή το Τμήμα των Προσόδων θα 
το ξέρει, εγώ δεν το ξέρω αυτό. 

Εάν υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί άδεια, Πρόεδρε, σε αυτούς που 
δραστηριοποιούνται πριν γίνει η παραλαβή, να το δούμε και να πάρουμε μια 

απόφαση τέτοια. Αν υπάρχει …

Εντάξει, αυτό είναι διοικητικό, δεν έχει να κάνει με μας. 
Εμείς καθορίζουμε, οριοθετούμε τον χώρο ανάπτυξης εμπορευμάτων και 

τραπεζοκαθισμάτων και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία μπορεί να γίνει η 
παραχώρηση του χώρου και η έκδοση της άδειας. 
Αυτό θα αποφασίσουμε εμείς. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, εντάξει. Αυτή είναι η πρόταση η δική μου δηλαδή, γι’ αυτό το είπα.

Εντάξει, αυτό, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. 
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, το θέμα 5. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
543/2010 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
«Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαμάτας», ως προς το άρθρο 
7 «Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων» περίπτωση I. Κεντρική Ζώνη, Β Πεζόδρομοι, 
περίπτωση 1 πεζόδρομος Ιατροπούλου, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45595/31-5-2021 υπηρεσιακή εισήγηση του 
Τμήματος Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπασακίδης Νικόλαος 1. Δρούγας Παντελής

2. Λιάππας Λεωνίδας

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Σκοπετέας Αναστάσιος

5. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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