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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   449/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 47/6-12-2007 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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ.  Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Μανιάτης Αντώνιος.  
 

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 8ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και λήψη µέτρων περιορισµού κυκλοφορίας οχηµάτων 
στο Ιστορικό Κέντρο Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 28505/06-12-2007 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.  και  λήψη µέτρων περιορισµού κυκλοφορίας οχηµάτων 
στο  Ιστορικό  Κέντρο Καλαµάτας  . 

  
Με   την τελευταία  εργολαβία του έργου <<Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 

Καλαµάτας περιοχή Αγ. Ιωάννη>> , οι πλατείες:  23ης Μαρτίου , Αγίων Αποστόλων και 
Αµφείας έχουν ενοποιηθεί και  µεγάλο τµήµα του Ιστορικού κέντρου έχει πεζοδροµηθεί .    

   Η παρέµβαση στην περιοχή είναι αναγκαία προκειµένου  να διευκολυνθεί η 
κυκλοφορία των οχηµάτων και να προστατευθούν οι πεζοδροµηµένες περιοχές από την 
διέλευση των οχηµάτων  και την κατάληψη τους από αυτά . 

 
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις για  την υλοποίηση των πιο πάνω είναι :   
 

1) Κυκλοφορία  των οχηµάτων σε µονόδροµους ως εξής : 
   α ) Οδός Τζάνε µε κατεύθυνση από την λεωφόρο Υπαπαντής προς την οδό Νέδοντος . 
   β) Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό Νέδοντος προς την λεωφόρο Υπαπαντής 
µέσω της οδού Αγίου Ιωάννου µέχρι το Ο.Τ 407α το οποίο και περικλείει νότια  και 
ανατολικά και στη συνέχεια την οδό Παπάζογλου  µέχρι την Υπαπαντής . 
   γ)  Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό  Νέδοντος προς την λεωφόρο Υπαπαντής 
µέσω  της Αγίου Ιωάννου  µέχρι την οδό Κυριακού, την οποία ακολουθεί µέχρι την πλατεία 
Υπαπαντής . 
   δ)  Επίσης επιτρέπεται τοπική εξυπηρέτηση περιµετρικά της πλατείας Όθωνος.  
(βλέπε   συν/νο σχεδιάγραµµα) . 

 
2)  Σε όλους τους άλλους χώρους προτείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των 
οχηµάτων η οποία επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση σε επίκαιρα σηµεία εµποδίων  
(σταθερά κολωνάκια –µπάρες). 
      
Τέλος επισηµαίνεται ότι η εξυπηρέτηση των αποκλεισµένων από οχήµατα περιοχών για 
φόρτωση και προσπέλαση οχηµάτων σε έκτακτες περιπτώσεις  εξασφαλίζεται µε την 
τοποθέτηση βυθιζόµενων µπαρών οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επόµενη φάση αφού 
ρυθµιστεί το πλαίσιο λειτουργίας τους  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Ο ∆/ΝΤΗ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ        Η ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ          ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

ΣΥΝ/ΝΑ : Σχεδιάγραµµα Ιστορικού Κέντρου. 
Κοιν/ση   : Τεχνική Υπηρεσία  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
 Πρόκειται για δύο σοβαρές παρεµβάσεις στο ιστορικό κέντρο. Μία όσον αφορά 
στις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η άλλη όσον αφορά στην απαγόρευση 

στάθµευσης πάνω στα ήδη πεζοδροµηµένα κοµµάτια. 
Όσον αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, η πρώτη πρόταση είναι για δύο βασικούς 
άξονες που θα βοηθούν την διαµπερή κίνηση του ιστορικού κέντρου από ανατολή προς 
δύση και το αντίστροφο, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικά µονόδροµοι. Με αυτούς τους 
άξονες κατά 95 % ικανοποιούνται και οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες για τις 
φορτοεκφορτώσεις, αλλά και τυχόν πρόσβαση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών, κλπ. Η 
δεύτερη παρέµβαση, επειδή δεν τηρούνται οι πεζοδροµήσεις, είναι να τοποθετηθούν 
κολωνάκια – µπάρες και ουσιαστικά να περιφράξουµε αυτούς του χώρους ώστε να µην 
µπορούν να µπουν αυτοκίνητα. Έτσι κλείνουµε την Γερµανού, την πλατεία Όθωνος, την 
πλατεία 23ης Μαρτίου, την πλατεία Αµφείας, µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η τοπική 
εξυπηρέτηση, µε την τοποθέτηση βυθιζόµενων µπαρών, η διαχείριση των οποίων θα γίνεται 
από τη δηµοτική αστυνοµία ή από τους ίδιους ύστερα από συνεννόηση µε τον οργανισµό 
του ιστορικού κέντρου. Θα δούµε αυτό που επισήµανε ο κ. Κοσµόπουλος, εάν δηλαδή 
επαρκεί το πλάτος στα σηµεία των βυθιζόµενων µπαρών για τη διέλευση των οχηµάτων και 
θα µεγαλώσουµε την απόσταση ή θα βάλουµε δεύτερη βυθιζόµενη µπάρα.  Η πρόταση 
αυτή είναι πρόταση του µελετητή του κ. Αλµπάνη ύστερα από συνεργασία µε την τεχνική 
υπηρεσία. 
 

 
Υποθέτω ότι το περίπτερο έφυγε για να είναι ορατός ο ναός των Αγίων 
Αποστόλων και όχι για να καλυφθεί µε οµπρέλες από άλλο κατάστηµα, 

το οποίο να πληροφορηθούµε εάν έχει άδεια κατάληψης. 
 

 
 Η µελέτη έχει λάβει υπόψη τη στάθµευση ή µη στους ήδη 
υπάρχοντες δρόµους που θα µείνουν; Εξασφαλίζονται να µην 

υπάρχουν παρκαρίσµατα ή θέλετε να υπάρχουν;   
 
Φαίνεται και στο σχέδιο, όσο µπορούσε να υπάρχουν θέσεις στάθµευσης έχουν 
εξασφαλισθεί. ∆υστυχώς είναι τέτοιο το πλάτος των δρόµων εκεί που είναι 

δύσκολο να υπάρχουν εκτεταµένες θέσεις στάθµευσης. Αυτές που προβλέπονται είναι λίγες 
και σίγουρα δεν ικανοποιείται το ιστορικό κέντρο. 
 

 
 Σήµερα παίρνουµε κατ’ αρχήν απόφαση και την τελική θα λάβει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο όπου εκεί µπορεί να γίνει εκτεταµένη συζήτηση και να 

τοποθετηθούν και άλλοι συνάδελφοι. Κατανοώ ότι µε αυτά τα µέτρα µόνο δεν λύνεται το 
πρόβληµα στο ιστορικό κέντρο. Είναι σύνθετο το πρόβληµα και θα πρέπει να πάρουµε 
απόφαση για οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων. Και αυτό θα γίνει σταδιακά γιατί 
πρόκειται για σοβαρό ζήτηµα. Όσον αφορά στις οµπρέλες, τίποτα δεν κάνουµε εάν ένας 
ιστορικός χώρος καταλαµβάνεται πλήρως από αυτά και πρέπει γρήγορα να κάνουµε κάτι, 
για να µην πω ότι έπρεπε ήδη να είχε γίνει και το δεύτερο είναι  ότι πρέπει να 
προσδιορισθούν οι ώρες τροφοδοσίας όπως και για όλη την πόλη. Μέχρι το Γενάρη πιστεύω 
να τα έχουµε κλείσει αυτά τα ζητήµατα και βεβαίως είναι απαραίτητη η δηµοτική αστυνοµία 
γιατί πρέπει να υπάρχει και ελεγκτικός µηχανισµός εφαρµογής όλων αυτών των µέτρων. 
 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, 
 

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

 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις εξής κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο 
Ιστορικό Κέντρο Καλαµάτας για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
οχηµάτων και την προστασία των πεζοδροµηµένων περιοχών από την διέλευση 
των οχηµάτων και την κατάληψή τους από αυτά: 
 

1. Κυκλοφορία των οχηµάτων σε µονόδροµους ως εξής: 

i. Οδός Τζάνε µε κατεύθυνση από την λεωφόρο Υπαπαντής προς την οδό 
Νέδοντος. 

ii. Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό Νέδοντος προς την λεωφόρο 
Υπαπαντής µέσω της οδού Αγ. Ιωάννου µέχρι το Ο.Τ. 407α το οποίο 
περικλείει νότια και ανατολικά και στη συνέχεια την οδό Παπάζογλου µέχρι 
την Υπαπαντής. 

iii. Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό Νέδοντος προς την λεωφόρο 
Υπαπαντής µέσω της οδού Αγ. Ιωάννου µέχρι την οδό Κυριακού, την οποία 
ακολουθεί µέχρι την πλατεία Υπαπαντής. 

iv. Επίσης επιτρέπεται τοπική εξυπηρέτηση περιµετρικά της πλατείας 
Όθωνος. 

2. Σε όλους τους άλλους χώρους απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων η 
οποία επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση σε επίκαιρα σηµεία εµποδίων 
(κολωνάκια – µπάρες). 
Η εξυπηρέτηση των αποκλεισµένων από οχήµατα περιοχών για φόρτωση και 
προσπέλαση οχηµάτων σε έκτακτες περιπτώσεις εξασφαλίζεται µε την 
τοποθέτηση βυθιζόµενων µπαρών, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επόµενη 
φάση αφού ρυθµιστεί το πλαίσιο λειτουργίας τους. 

 

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 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 18 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


