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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  12/2015  

ΑΠΟΦΑΣΗ  49/2015  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 29η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 12/2015, κατεπείγουσα, συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 51877/27-10-2015 πρόσκληση της  κας Προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε στα τακτικά μέλη του Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2)  Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4) 

Γαϊτάνης Φώτιος (προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 50 απόφαση), 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) 

Θωμόπουλος Δημήτριος, 7) Κατσαράκης Πέτρος, 8) Λύρας Παναγιώτης, 9) Μητσέας 

Δημήτριος, 10) Μπιτσάνης Νικόλαος, 11) Ξανθάκη Αθηνά, 12) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 13) 

Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Κοκκίνη Ευαγγελία και 2) Λεβέντη 

Ναταλία. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 

της  συνεδρίασης.  
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Η συνεδρίαση, όπως αναγράφεται και στη σχετική πρόσκληση,  έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα 
διότι: 
μετά την μη πραγματοποιηθείσα, λόγω έλλειψης απαρτίας, προγραμματισθείσα για την Τρίτη, 
27 Οκτωβρίου 2015, 11η/2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας, και λόγω της ανάγκης άμεσης πραγματοποίησης αυτής διότι τα θέματα της 
ημερησίας της διάταξης αφορούν την έκφραση γνώμης για τα θέματα αυτά στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο Καλαμάτας, η συνεδρίαση του οποίου έχει προγραμματισθεί για σήμερα Πέμπτη 29 
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8.00 μ.μ., πρέπει να προηγηθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. 

 

Ακολούθως η Πρόεδρος καλεί το Σώμα και αυτό Ομόφωνα αποφαίνεται για το κατεπείγον των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 88 του 
Ν.3852/2010. 

 
……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, το οποίο με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου προτάθηκε της σειράς του, 
με τίτλο : 

Συμπλήρωση του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 543/2010  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας ¨Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων¨. 

 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51860/27-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Αδειών & Ελέγχων 
της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
Θέμα: «Συμπλήρωση του άρθρου 5, της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφασης Δ.Σ 
«Γενική κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου»». 
 
 Αφού λάβαμε υπόψη μας: 

1.Τον Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί  προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας 
και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωσης του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
3. Την 543/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Γενική κανονιστική απόφαση για τη 
χρήση  κοινόχρηστου χώρου» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 198/2012 και 399/2012 του 
Δ.Σ. 

                                 Εισηγούμεθα 

1.Την συμπλήρωση του άρθρου 5 ως έξης :  

 
Άρθρο 5 : Γενικές Αρχές  
 
    Δύναται να διατίθεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν 
νομίμως σε πεζοδρόμους, χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν εκείνου που 
έχει προσδιοριστεί  με τη Γενική Κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου 
υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

α) Στην απέναντι πλευρά  του πεζόδρομου, στην προβολή του καταστήματος ή στην πλευρά  
που βρίσκεται το κατάστημα και παραπλεύρως αυτού να υπάρχει τυφλό τοιχίο ή ελεύθερος 
χώρος, τηρουμένων  των λοιπών διατάξεων της απόφασης 543/2010. 
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β) Ο ενδιαφερόμενος να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του 
Δήμου. 
γ) Η διάθεση του χώρου να γίνεται με απόφαση από την οικονομική επιτροπή. 
 
                                                                                  Καλαμάτα 21 Οκτώβριου 2015  
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
         «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»                                          

                                                                  Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                   ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Κύριε Κουτίβα, θα μας κάνετε την εισήγηση της Κανονιστικής; Για τη Γενική 
Κανονιστική Απόφαση για τη κοινή χρήση κοινοχρήστων χώρων.  

 
Εισηγούμεθα τη συμπλήρωση στο άρθρο 5 των Γενικών Κανονιστικών Αρχών, 
όσον αφορά παραχώρηση χώρων υπό προϋποθέσεις σε πεζοδρόμους, σε τυφλά 

σημεία ή σε ελεύθερους χώρους. Αυτή είναι η εισήγηση. Αν έχετε κάποια απορία με ρωτάτε. 
Όσοι έχουν διαβάσει την εισήγηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.  

 
Σε οποιοδήποτε χώρο, δηλαδή, οποιοδήποτε κατάστημα ζητήσει σε τυφλό χώρο 
θα έχει…   

 
Όχι, όχι. Θα πρέπει να διαβάσετε την Κανονιστική Απόφαση για να έχετε άποψη, 
γιατί η Κανονιστική Απόφαση είναι κάποιες αρχές, έχει ψηφιστεί πολλά χρόνια 

πριν. Οι Κανονιστικές Αρχές έχουν ψηφιστεί πολλά χρόνια πριν, κατά κάποιο κανόνα και έχουν 
17-18 άρθρα. Σαν μείζον γεγονός είναι πάνω απ’ όλα στον πεζό και ανάλογα με το πλάτος της 
οδού του πεζοδρόμου έχουμε δώσει κάποια στοιχεία για να μπορεί ο επαγγελματίας να βγάζει 
κάποια τραπεζοκαθίσματα. Δεν στερούμε χώρους, δεν μικραίνουμε χώρους. Απλά μπορούμε σε 
κάποια τυφλά σημεία ….… (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Δηλαδή, ένας που έχει χώρο μπροστά σε ένα μαγαζί και έχει και τυφλό θα πάρει 
και για το τυφλό; Θα επεκτείνει, δηλαδή, τα τραπεζοκαθίσματα και στο τυφλό;  

  
Εφόσον δικαιούται ο συγκεκριμένος πεζόδρομος και είναι ήδη διαγεγραμμένος με 
κίτρινη γραμμή και επιτρέπεται, βάσει Κανονιστικής, στον απέναντι χώρο του 

προβόλου να βγαίνουν τραπεζοκαθίσματα, δικαιούται να κάνει αίτηση, εφόσον έχει όλες τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις και πληρώνοντας το αντίτιμο να βάλει τραπεζοκαθίσματα.  

 
Κυρία Πρόεδρε, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει μία περίπτωση που κάποιος έχει ένα 
κατάστημα που απέναντι έχει ένα τυφλό, ο όμορός του είναι ένα άλλο κατάστημα 

που δεν έχει τυφλό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;  
 
Σε αυτή την περίπτωση, βάσει Κανονιστικής, δικαιούται. Ακόμα δικαιούται, βάσει 
Κανονιστικής, κάποιο κατάστημα που δεν χρήζει υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

είναι ένα μαγαζί το οποίο πουλάει παιδικά ρούχα, π.χ. στην Αμφείας υπάρχουν πολλά. Κατόπιν 
αίτησης και παραχώρησης του δικαιούχου και εφόσον ο καινούργιος ιδιοκτήτης ο οποίος είναι 
υγειονομικού ενδιαφέροντος πληρώσει το αντίτιμο μπορεί να το μισθώσει αυτό. Αν κατάλαβα 
καλά την ερώτησή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΚΟΥΤΙΒΑΣ:  
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Το τυφλό στην ουσία είναι επιπλέον «προσφορά» σε κάποιον που έχει τους όρους, συνήθως 
έχουνε μπροστά στο χώρο τους. Τα καταστήματα που δικαιούνται στον πρόβολο, βάσει του 
1080 του ’80 Νόμου, εμείς βαδίζουμε πάνω σε Νόμους την Κανονιστική, επιτρέπει όταν 
υπάρχουν πρόβολοι σε τυφλά σημεία, δικαιούνται να πάρουν το χώρο αυτό. Στην ουσία εμείς 
απλά για να είμαστε και λιγάκι έτσι συγκεντρωτικοί δεν θα διευκολύνουμε καταστάσεις. 
Προσπαθούμε να στηρίξουμε τους επαγγελματίες οι οποίοι …… (εκτός μικροφώνου – δεν 
ακούγεται). 
Και απλά για τους τύπους, τα πεζοδρόμια, αυτό που ισχύει, κάτι σημαντικό, είναι ότι εφόσον 
υπάρχει πάνω από ενάμισι μέτρο άνοιγμα, το υπόλοιπο δικαιούσαι να μισθώσεις στο Δήμο. 
Είπαμε πάνω απ’ όλα δίνουμε προτεραιότητα στον πεζό. Γι’ αυτό άλλωστε λέγεται και 
πεζόδρομος ή πεζοδρόμιο.    
 
ΞΑΝΘΑΚΗ: …… (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: ΚΑΤΑ είμαστε.  
 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ: Αν θέλετε να αιτιολογήσετε το ΚΑΤΑ καλό θα ήτανε.  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  …… (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΛΥΡΑΣ: Πάντα με προτεραιότητα τον πεζό.  

 
Ήθελα να πω να δίνεται η προτεραιότητα στον πεζό και να τηρούνται 
πάντοτε οι Κανονιστικές Αρχές του Δήμου και να επιβάλλονται και πρόστιμα 

στους επαγγελματίες. 
 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας αφού λαμβάνει υπόψη του τα  προαναφερόμενα,   καθώς επίσης  και τις  διατάξεις 
του  άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,  μειοψηφούντων  των  κ.κ. Ζόμπολου και  Μπιτσάνη  οι 
οποίοι τάσσονται  ΚΑΤΑ  και  της  κας  Αθανασοπούλου  η οποία   δηλώνει  ΛΕΥΚΗ  ψήφο, 
κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι      

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί του με 
αριθμ. πρωτ. 51860/27-10-2015 εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Αδειών & 
Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, που 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και αφορά στη 
συμπλήρωση του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου «Γενική κανονιστική για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων». 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία   1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ:  
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  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  6. Κατσαράκης Πέτρος 

  7. Λύρας Παναγιώτης 

  8. Μητσέας Δημήτριος 

  9. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  10. Ξανθάκη Αθηνά 

  11. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  12. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 5 Νοεμβρίου 2015 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 
  

Ο Γραμματέας 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 
 


