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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   450/2007 

 

 

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 9ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Καθορισµός χώρου στάσης - στάθµευσης αυτοκινήτων ταξί και κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις στην οδό Βαλαωρίτου. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 28417/06-12-2007 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ : 1.Καθορισµός χώρου στάσης - στάθµευσης αυτοκινήτων ταξί στην       
                οδό Βαλαωρίτου      
              2.  Κυκλοφοριακή  Ρύθµιση της οδού Βαλαωρίτου  

  
 
 Λόγο   της επικείµενης πεζοδρόµησης της οδού Ιατροπούλου όπως αυτό έχει 
αποφασιστεί µε την υπ΄αρίθµ. 459/07 Απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου πρέπει  να 
γίνει αλλαγή της  σηµερινής    επί της οδού  Ιατροπούλου  πιάτσας των ταξί .Ύστερα 
από αναζήτηση κατάλληλης θέσης σε συνεργασία και µε τους ενδιαφερόµενους  
καταλήξαµε στην χωροθέτηση της πιάτσας στην οδό Βαλαωρίτου Κατόπιν τούτου :  
 
 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ : 
 

1. Την  µεταφορά της πιάτσας  ταξί  από την οδό Ιατροπούλου στην  νότια πλευρά της 
οδού Βαλαωρίτου και   την δηµιουργία πέντε  θέσεων αναµονής ταξί. 

2. α) Την µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου από την οδό Αναγνωσταρά προς την 
οδό Αριστοµένους µε δυτική κατεύθυνση    
β)Την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων στην βόρεια  
πλευρά της οδού Βαλαωρίτου  

Ο τρόπος της κατακόρυφης  και οριζόντιας σήµανσης αναφέρεται αναλυτικά στο συνηµµένο 
σχεδιάγραµµα 
 
 
 

                                                                                            Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
                                                                                     ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
 Είναι αναγκαία η µεταφορά της πιάτσας ταξί γιατί εκεί θα πεζοδροµηθεί. Ήδη 
έχει γίνει διαγωνισµός, έχει αναδειχθεί ο µειοδότης και είµαστε στο στάδιο της 

υπογραφής. Στη διερεύνηση που έγινε για το που θα πάει, γιατί δεν θα µπορούσε να 
αποµακρυνθεί σε µεγάλη απόσταση, είδαµε ότι στη   Βασ. Γεωργίου δεν θα µπορούσαν να 
πάνε γιατί υπάρχουν τα φανάρια, ούτε στη Φραντζή γιατί είναι κεντρικός άξονας. Μια άλλη 
περίπτωση ήταν στην Πολυχάρους, η οποία όµως είναι πολύ µακριά και έτσι η καλύτερη 
πρόταση που δέχθηκαν και οι ταξιτζήδες ήταν να πάει η πιάτσα στην προτεινόµενη µε την 
εισήγηση θέση. ∆εν ξέρω εάν ήδη έχει τεθεί θέµα από τους ταξιτζήδες και εάν όχι ίσως 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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τεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραχώρηση δύο ακόµη θέσεων επί της Ανδρ. Σκιά,  
πέραν από αυτές που τους παραχωρούνται στην Βαλαωρίτου. 

 
∆ιαφωνούµε ριζικά και µου κάνει εντύπωση, γιατί θα κόψουµε την 
πρόσβαση κάθε δηµότη που κατεβαίνει την Αριστοµένους προς την 

Αναγνωσταρά, διαφορετικά θα πρέπει να κατέβει στην Βασ. Όλγας και να κάνει ολόκληρο 
κύκλο. Επίσης πιάτσα ταξί υπάρχει στην Γεωργούλη, δηλαδή ένα παράλληλο δρόµο ακριβώς 
πάνω από την Βαλαωρίτου, στην οποία θα είναι δύσκολο να στρίψει ένα αυτοκίνητο εάν 
είναι σταθµευµένα τα ταξί. Θεωρώ ότι η καλύτερη λύση είναι στη Βασ. Γεωργίου και εάν 
υπάρχει δέσµευση για κάποια απόσταση από τα φανάρια ας πάνε λίγο πιο πίσω, δεν θα είναι 
πρόσωπο στην Αριστοµένους και θα µπορούν να έχουν περισσότερες θέσεις. ∆εν θεωρώ ότι 
πρέπει να ικανοποιήσουµε 5-6 άτοµα µε την λογική να διευκολύνουµε την κίνησή τους και 
από την άλλη να τιµωρήσουµε όλους τους συνδηµότες µας που κατεβαίνουν την 
Αριστοµένους.   

 
∆εν πάµε να ικανοποιήσουµε 5-6 ιδιοκτήτες, γιατί µε αυτό που κάναµε να 
πεζοδροµήσουµε την Ιατροπούλου τους διώξαµε από εκεί είναι. Πάµε να 

ικανοποιήσουµε το αίτηµα των δηµοτών που θέλουν περισσότερους πεζόδροµους. Η 
περίπτωση απασχόλησε πολύ το γραφείο κυκλοφοριακού και έγιναν αρκετές συσκέψεις που 
στο τέλος αποδείχθηκε ότι οι άλλες θέσεις δεν ήταν ιδανικές. Συµφωνείτε πιστεύω ότι δεν 
µπορεί να πάει στην Φραντζή, όπως θα συµφωνείτε ότι δεν µπορεί να πάει στην 
Πολυχάρους η οποία είναι πολύ µακριά και φθάνουµε πλέον στην Βασ. Γεωργίου όπου το 
ελέγξαµε πάρα πολύ, αλλά εκεί υπάρχει το πρόβληµα µε τα φανάρια όπου ο νόµος 
προβλέπει ότι πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 30 µέτρων από αυτά. 30 µέτρα από 
τα φανάρια φθάνουµε µετά την Ανδρ. Σκιά όπου εκεί, λόγω και της διάνοιξης και 
γενικότερης αναδιάρθρωσης της Βασ. Γεωργίου, δεν θα είναι τα πράγµατα όπως είναι τώρα. 
Γι’ αυτό καταλήξαµε σε αυτή την πρόταση. 

 
Αυτό που είπε τελευταία ο κ. Σπίνος για την Βας. Γεωργίου είναι ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο µε την ολοκλήρωση της διάνοιξής της. Βεβαίως υπάρχει 

ένα  πρόβληµα για τα καταστήµατα τα οποία είναι από τη Βαλαωρίτου µέχρι την 
Πολυχάρους που µπορούν να εξυπηρετηθούν από την Βας. Γεωργίου ή από την κάτω 
πλευρά. Ασφαλώς δυσκολεύουν τα πράγµατα, όπως θα δυσκολέψουν σε όλη την περιοχή 
µε τις πεζοδροµήσεις. 
 
 
 
Η ∆ηµαρχική Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Κοσµόπουλο 
Βασίλειο και Ηλιόπουλο Παναγιώτη οι οποίοι προτείνουν ως νέα θέση στάθµευσης των ΤΑΞΙ 
την Βασ. Γεωργίου και όχι την Βαλαωρίτου, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη απόφασης για την έγκριση των 
παρακάτω ρυθµίσεων: 

1. Την µεταφορά της πιάτσας ταξί από την οδό Ιατροπούλου στη νότια πλευρά 
της οδού Βαλαωρίτου και την δηµιουργία πέντε θέσεων αναµονής ταξί. 

2. α) Την µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου από την οδό Αναγνωσταρά προς 
την οδό Αριστοµένους µε δυτική κατεύθυνση. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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β) Την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων στην 
βόρεια πλευρά της οδού Βαλαωρίτου. 

Ο τρόπος της κατακόρυφης  και οριζόντιας σήµανσης αναφέρεται αναλυτικά στο 
σχετικό σχεδιάγραµµα. 
 

 

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. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 19 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


