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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 22η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 05-06-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και   

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 

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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακή ρύθµιση στην µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου.  

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’  αριθµ. πρωτ. 12075/29-5-2008 
εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακή ρύθµιση στην µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου 
 
ΣΧΕΤ.: Το από 22/5/2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 

Με το παραπάνω έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας ζητά κατ’  
εξαίρεση να επιτρέψουµε την αντίθετη κίνηση (από δυτικά προς ανατολάς) από τα 
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου στην οδό Βαλαωρίτου. Αυτό χρειάζεται προκειµένου να 
µπορούν να συλλεγούν τα απορρίµµατα της οδού Αναγνωσταρά, που έτσι κι αλλιώς είναι 
αρκετά, επειδή σ’  αυτήν συγκεντρώνονται και απορρίµµατα της οδού Αριστοµένους. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 3/2008 απόφασή του, που εγκρίθηκε µε την 
5016/16-4-08 απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας, µονοδρόµησε την οδό Βαλαωρίτου από 
την οδό Αναγνωσταρά προς την Αριστοµένους µε κατεύθυνση δυτικά και απαγόρευσε την 
στάση και στάθµευση όλων των οχηµάτων Βόρεια της οδού Βαλαωρίτου. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω επειδή, 
1) είναι αναγκαία και σηµαντική η διέλευση των απορριµµατοφόρων από την οδό 

Αναγνωσταρά που είναι µονόδροµος για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
2) Λόγω των χαρακτηριστικών της οδού Ανδρέου Σκιά (Βόρεια της Β. Γεωργίου) που 

επικοινωνεί από νότια µε την οδό Αναγνωσταρά είναι σχεδόν αδύνατη η διέλευση 
των απορριµµατοφόρων 

3) Θα απαιτείται ελάχιστες φορές την ηµέρα και όχι σε ώρες αιχµής η αντίθετη κίνηση 
στο µικρό τµήµα της οδού Βαλαωρίτου. 

4) Θα παίρνονται ειδικά µέτρα προστασίας της κίνησης πριν την είσοδο του 
απορριµµατοφόρου στην οδό Βαλαωρίτου από τον οδηγό του δηµοτικού οχήµατος. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
την κατ’  εξαίρεση διέλευση των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου Καλαµάτας αντίθετα στην 
µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου από την οδό Αριστοµένους έως την οδό Αναγνωσταρά. 
 
Συν/να: 1) Το από 22/5/08 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

2) Η 3/2008 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
3) Η 5016/16-4-08 απόφαση Νοµάρχη 

 
Κοιν/ση: 1) Τµήµα Μελετών 

2) Αντιδήµαρχο κ. Σπίνο Γεώργιο 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
26/5/08 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Εξυπακούεται ότι ήταν λάθος η προηγούµενη απόφαση για να 
βάλουµε εκεί πέρα τα ΤΑΞΙ. ∆εν χωράνε το απορριµµατοφόρο και 

τα ΤΑΞΙ όταν θα είναι αραγµένα. Θα γελάνε µε εµάς. 
 
∆εν υπήρχε µεγαλύτερο κυκλοφοριακό λάθος από αυτό που έγινε στην 
Βαλαωρίτου. Προτείναµε λύσεις εφικτές. Επιµένατε να ικανοποιήσετε 

τους ταξιτζήδες. Καλά κάνατε αλλά αυτή τη στιγµή βρίσκεστε µπροστά στο αδιέξοδο που 
δηµιουργήσατε. Αυτό που προτείνετε, δηλαδή να κατεβαίνει ο συνοδηγός να ελέγχει να 
σταµατά την κίνηση για να περάσει το απορριµµατοφόρο, νοµίζω δεν συνάδει µε µια σωστή 
κυκλοφορία µέσα στην πόλη. Επίσης, όπως παρατήρησα, τα ΤΑΞΙ δεν σταθµεύουν πολύ 
κοντά στο πεζοδρόµιο, επειδή αυτό είναι στενό και θα πρέπει να ανοίγει η πόρτα τους και 
να µένει χώρος και για τους πεζούς.  Πέρα από αυτά ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος για 
ατύχηµα. Κύριε ∆ήµαρχε εσείς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν ψηφίζετε αλλά ψηφίζουν οι 
δηµοτικοί σύµβουλοι και σε περίπτωση ατυχήµατος θα είναι κατηγορούµενοι και αυτό θα 
είναι δεδοµένο. Βρέθηκα κι εγώ κατηγορούµενος, όπως και άλλοι συνάδελφοι, σε 
προηγούµενη περίπτωση και σήκωσα όλο το βάρος της κατηγορίας γιατί πίστευα αυτό που 
ψήφισα. 

 
Για ποιο θέµα; 

 
Για το ανοικτό θέατρο, γιατί πίστευα ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα έχω 
συγκεκριµένη άποψη, την έχω εκφράσει την προηγούµενη φορά, είµαι 

κατά της µονοδρόµησης όπως έγινε στην Βαλαωρίτου. Είναι εγκληµατικό λάθος, όχι απλά 
λάθος. Καταψηφίζω λοιπόν την πρόταση και επιµένω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος 
µονοδρόµησης της Βαλαωρίτου για να υπάρξει µια σωστή λύση του προβλήµατος. 
Προσωπικά σαν µηχανικός εκφράζω την λύπη µου για τους δύο συναδέλφους που έκαναν 
την εισήγηση. Μου θυµίζει, έχω την αίσθηση, ότι υπάρχει µια αρχή που λέει ¨αυτό είναι, 
τεκµηριώστε το επιστηµονικά ¨ και αυτό κάνουν. 

 
Κατ’ αρχήν, το αδιέξοδο και το εγκληµατικό είναι υπερβολικό. Εδώ συζητάµε 
όλα αυτά τα θέµατα και το συγκεκριµένο το εγκρίνει η ∆/νση Συγκοινωνιών 

της Νοµαρχίας και η Περιφέρεια ως κανονιστική απόφαση. Η έγκριση από πλευράς 
Νοµαρχίας και Περιφέρειας αποδεικνύουν και τη νοµιµότητα της απόφασης. Αυτά για τα 
δικαστήρια.  
Έπρεπε να πάρουµε µια κανονιστική απόφαση για τη πεζοδρόµηση της Ιατροπούλου και για 
τα  ΤΑΞΙ. Τα συζητήσαµε αυτά επί µακρόν. Ασφαλώς η Βασ. Γεωργίου όπως είναι σήµερα 
είναι η καλύτερη λύση σε ικανή απόσταση από τα φανάρια. ∆εν ξέρουµε όµως ως τι θα 
προταθεί ο συγκεκριµένος κλάδος από τον µελετητή του κυκλοφοριακού, και δεύτερον 
υπάρχει το αντικειµενικό θέµα µε τα ΤΑΞΙ που αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλες οικονοµικές 
δυσκολίες και πρέπει να τα στηρίξουµε και να µην τους πάµε σε µία θέση, είναι κοινωνικά 
αποδεκτό και ορθό αρκεί να µην δηµιουργούνται προβλήµατα, που θα µειώνεται το 
εισόδηµά τους. Αυτές ήταν οι λογικές.  ∆εν είναι ούτε αδιέξοδο ούτε µείζον πρόβληµα το 
απορριµµατοφόρο που περνά µια φορά την ηµέρα. ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα να 
δώσουµε αντίθετη φορά, και που δεν έχει γίνει αυτό, έρχεται στο µυαλό µου η 
Πανεπιστηµίου αυτή τη στιγµή, µια φορά την ηµέρα και κάποιος από τους τρεις του 
πληρώµατος να κατεβαίνει κάτω για δέκα δευτερόλεπτα µήπως συµβεί κάτι, που δεν θα 
συµβεί, και µπορεί µε την πεζοδρόµηση της Αριστοµένους να υπάρξει κάποια ρύθµιση ώστε 
να µην χρειάζεται ούτε να κατεβαίνει. Μια φορά την ηµέρα και για δέκα δευτερόλεπτα αυτό 
είναι αδιέξοδο ή και ενδεχοµένως να είναι εγκληµατική απόφαση που θα επιφέρει συνέπειες; 
∆εν νοµίζω ότι είναι έτσι τα πράγµατα. ∆ιευκολύνουµε πάρα πολλές καταστάσεις, 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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στηρίζουµε και µία οµάδα επαγγελµατιών ΤΑΞΙ, που πράγµατι δεν θέλουν να χάνουν 
εισόδηµα και ούτε νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα που µπορεί να δηµιουργηθεί.   
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την υπ’  αριθµ. 450/2007  προηγούµενη απόφασή της και 
την υπ’  αριθµ. 3/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, µειοψηφούντος των κ.κ. Κοσµόπουλου Βασιλείου και 
Ηλιόπουλου Παναγιώτη οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση διέλευση των 
απορριµµατοφόρων του ∆ήµου Καλαµάτας αντίθετα στην µονοδρόµηση της 
οδού Βαλαωρίτου από την οδό Αριστοµένους µέχρι την οδό Αναγνωσταρά, η 
οποία µονοδρόµηση εγκρίθηκε µε την υπ’  αριθµ. 3/2008 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά την υπ’  αριθµ. 450/2007 εισηγητική απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 25 Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                               
                                                               

 
 


