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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   174/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 05η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 21η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 01-07-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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 : 

Μονοδρομήσεις στην περιοχή του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου και του Κάστρου 
Καλαμάτας. 

Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν στη συνεδρίαση και να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι:  

1) των Αλεξανδράκειων Κληροδοτημάτων, 
2) του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας    
3) του Σωματείου ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμάτας και 
4) της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας 

 
Το με αριθμ. πρωτ. 14384/30-6-2010 σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Μονοδρομήσεις στην περιοχή του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου και του Κάστρου 

Καλαμάτας. 
 
Σχετ: Η υπ’ αρ 6148/22-3-2010 αίτηση. 
 
Μετά την υπ’ αρ 6148/22-3-2010 αίτηση και αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και την  
προηγούμενη εμπειρία δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης ιδιαίτερα κατά τις ημέρες 
και ώρες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο αμφιθέατρο του Κάστρου της Καλαμάτας, 
εισηγούμαστε τα εξής: 
 
1. Μονοδρόμηση των οδών Μεσσηνιακής Γερουσίας, Αλαγονίας και Βιλεαρδουίνου, 

όπως φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο μονοδρομήσεων. 
2. Μονοδρόμηση της πλακόστρωτης Ανώνυμης οδού που διέρχεται μπροστά από την 

ανατολική είσοδο του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου, όπως φαίνεται στο 
επισυναπτόμενο σχέδιο μονοδρομήσεων. 

3. Τοποθέτηση κατάλληλης ρυθμιστικής σήμανσης για την υλοποίηση των παραπάνω 
μονοδρομήσεων. 

4. Τοποθέτηση δύο (2) πλαστικών ανακλαστήρων μεσαίου ύψους βόρεια της 
ανατολικής εισόδου του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου, ώστε να μην είναι δυνατή η 
στάθμευση και να μην εμποδίζεται η είσοδος οχημάτων εντός του Γηροκομείου. 

 
 
Συν/να: 1) Σχέδιο μονοδρομήσεων 
 2) Η υπ’ αρ 6148/22-3-2010 αίτηση 
 
Κοιν/ση: 1) Αντ/ρχος κ. Γ. Σπίνος  

2) Τμήμα Μελετών 
                                                                                                 Καλαμάτα  29 - 6 - 2010 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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(Στο φάκελο του θέματος, συνημμένα στο παραπάνω εισηγητικό σημείωμα, ήταν η 
αναφερόμενη αίτηση των Αλεξανδράκειων Κληροδοτημάτων και σχετικό σχέδιο).  
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Οι φορείς.  
Ο εκπρόσωπος των ταξί. 

 
Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα κ. Δήμαρχε για 
το συγκεκριμένο θέμα, όμως κάθε Τετάρτη και 

Σάββατο είχαμε πρόσβαση από εκεί εύκολη προς τη Φαρών. Τώρα με τη μονοδρόμηση δεν 
θα μπορούμε να έχουμε εύκολη πρόσβαση από ψηλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε. 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ: Θα είναι διπλής κατευθύνσεως; 

 
Το κομμάτι της Αλαγονίας από την εθνική Σπάρτης μέχρι τη διακλάδωση θα 
είναι διπλής κατεύθυνσης. 

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ: Τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 

 
Εκεί επειδή είναι πολύ στενός ο δρόμος να γίνει 
άνοδος προς τα πάνω και η άλλη οδός η Αιπείας που 

είναι στο ανατολικό μέρος του μοναστηριού και κατεβαίνει κάτω να είναι μόνο κάθοδος, γιατί 
και αυτός ο δρόμος είναι διπλός και δεν χωράμε. 

 
Επειδή έχει κατατεθεί μία πρόταση από την υπηρεσία, το γραφείο 
συγκοινωνιών του Δήμου, επ’ αυτής της πρότασης για τη μονοδρόμηση των 

δρόμων  Βιλεαρδουίνου, Μεσ. Γερουσίας, Ανώνυμης και Αλαγονίας  μέχρι κάποιου σημείου 
διπλή μέχρι τις διακλαδώσεις και μετά να είναι μονής κατεύθυνσης, έχετε αντίρρηση. 

 
Με το συγκεκριμένο όπως είναι σχεδιασμένο κανένα 
πρόβλημα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Δημοτική Αστυνομία. Έχετε αντίρρηση; 
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (Δημοτική Αστυνόμος): Όχι. 

 
Άλλος; 
Έχετε το λόγο κε Ηλιόπουλε. 

 
Εμείς το είχαμε προτείνει αυτό αλλά έχουμε μία ένσταση. Αυτή η 
ανώνυμη οδός δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείται. Είναι 

πλακοστρωμένη και μόνο ένα αυτοκίνητο κατεβαίνει. Ο άλλος δρόμος που κατεβαίνει 
εξυπηρετεί, γιατί ένα αυτοκίνητο ανεβαίνει ένα θα κατεβαίνει, δεν χρειάζεται κάθοδος και 
από δίπλα. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να χαλάσουμε το πλακόστρωτο. 

 
Στο συγκεκριμένο πλακόστρωτο, που στην ουσία είναι πεζόδρομος, είναι 
αναγκαίο να περνούν κάποια οχήματα για να εξυπηρετούν το Γηροκομείο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για το Γηροκομείο ναι, για τους άλλους δεν χρειάζεται. Να 
απαγορευτεί η διέλευση εκτός οχημάτων για την εξυπηρέτηση 

αναγκών του Γηροκομείου. 
 
Να ψηφιστεί η εισήγηση της υπηρεσίας και να κρατηθεί αυτό ως επισήμανση, 
να το διερευνήσουμε μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Είναι ωραίος δρόμος, μην τον χαλάσουμε. 

  
Δεν έχω αντίρρηση αλλά θέλω να δω τι αντιρρήσεις έχουν αυτοί που το 
πρότειναν. 

 
Αυτές οι μονοδρομήσεις κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Σε ότι αφορά 
αυτό το δρόμο έμπροσθεν του Γηροκομείου, τον πλακόστρωτο, εάν δεν 

μπει σήμανση θα λειτουργεί και ως άνοδος και ως κάθοδος και ούτε μπορούμε να μπούμε 
στη λογική να τοποθετηθούν κολωνάκια. 
Πέραν αυτού, αυτές οι μονοδρομήσεις έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι 
αμέλεια των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, όπως θα είναι αμέλεια της σημερινής 
σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίο υ εάν δεν ληφθεί μέριμνα και για άλλες περιοχές όπου 
γη στενότητα του πλάτους δρόμου αποτρέπει ή δημιουργεί  προβλήματα, π.χ. στη Ράχη, 
Άριος, Μεσολογγίου. Να τα δούμε και αυτά, πρέπει να γίνουν μονοδρομήσεις και εκεί και σε 
άλλες περιοχές της Καλαμάτας. 
Για το συγκεκριμένο συμφωνώ. 

 
Να παραπέμψουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση 
και να κρατήσουμε μία επιφύλαξη όσον αφορά τη λειτουργία του πεζόδρομου 

κα να τη κλείσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να έχουμε την άποψη της υπηρεσίας, 
εάν αυτό μπορεί να κλείσει, να πούμε ότι είναι πεζόδρομος και τελειώσαμε. Έχει 
πλακοστρωθεί και η αποστολή είναι να λειτουργεί ως πεζόδρομος. Μπορεί να λειτουργήσει 
ή εάν δεν  μπορεί να λειτουργήσει ως πεζόδρομος γίνεται μία εξαίρεση ή είναι για όλους; 
Εσείς παιδιά τον χρησιμοποιείτε αυτό το δρόμο τον πλακόστρωτο; 

  
Δεν τον χρησιμοποιούμε. Πολύ σπάνια σε ειδικές 
περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να μετακινηθούν 

άτομα από το Γηροκομείο μας ειδοποιούν και μπαίνουμε μέσα στο Γηροκομείο. 
 
Να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, να το δούμε με την υπηρεσία πρώτα, να 
χρησιμοποιείται αυτός ο δρόμος μόνο για τις ανάγκες του Γηροκομείου. 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το  
παραπάνω εισηγητικό σημείωμα,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μονοδρόμηση των οδών Μεσσηνιακής 
Γερουσίας, Αλαγονίας και Βιλεαρδουίνου και την τοποθέτηση κατάλληλης 
ρυθμιστικής σήμανσης για την υλοποίηση των παραπάνω μονοδρομήσεων, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
και σύμφωνα  με τα συνημμένο  σχετικό σχέδιο της περιοχής. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΙΙ. Επιφυλάσσεται ως προς τη μονοδρόμηση της πλακόστρωτης Ανώνυμης οδού 
που διέρχεται μπροστά από την ανατολική είσοδο του Αλεξανδράκειου 
Γηροκομείου και ως προς την τοποθέτηση δύο (2) πλαστικών ανακλαστήρων 
μεσαίου ύψους βόρεια της ανατολικής εισόδου του Αλεξανδράκειου 
Γηροκομείου ώστε να μην είναι δυνατή η στάθμευση και να μην εμποδίζεται η 
είσοδος οχημάτων εντός του Γηροκομείου και εισηγείται, αφού προηγουμένως 
εξετασθεί η δυνατότητα απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων από την οδό αυτή, 
εκτός των οχημάτων για τις ανάγκες του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου, την 
τελική απόφαση να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Ιουλίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


