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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 1η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-01-2009 
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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 
5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος καθώς και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό 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 : 

Συμπλήρωση θέσεων στάθμευσης ταξί στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 7/2-1-2008 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση θέσεων στάθμευσης taxi στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ.  
 
Σε συνέχεια των 25700/4-11-2008 και 26562/14-11-2008 εγγράφων αντίστοιχα του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ  Ν. Μεσσηνίας και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα επάρκειας 
των θέσεων στάθμευσης των taxi στον χώρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Ως εκ τούτου 
εισηγούμαστε την προσθήκη άλλων πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για τα taxi βόρεια των 
υπαρχουσών επτά (7) και μετά τη θέση ΑΜΕΑ.  
 
Έτσι συνολικά οι θέσεις διαμορφώνονται σε δώδεκα (12) και πιστεύουμε ότι δεν θα 
δημιουργείται πλέον πρόβλημα στη λειτουργία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.  
 
Συν/να: Τα 25700/4-11-2008 και 26562/14-11-2008 έγγραφα  
Κοιν/ση: 1) Τμήμα μελετών  
             2) Αντ/ρχο κ. Σπίνο  
                                                                                Καλαμάτα 29-12-2008  

Για το Τμήμα Μελετών 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

α/α 
    ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
Ακολούθως τον λόγο λαμβάνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος λέει τα εξής:  

 
Δεν μένει χώρος για τους ιδιώτες. Κατά τη συζήτηση του θέματος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει και το σχετικό σκαρίφημα, ώστε να 

έχουμε λεπτομερή εικόνα του συγκεκριμένου χώρου.  
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, μειοψηφούντος του κ. Κοσμόπουλου ο οποίος δηλώνει 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσθήκη άλλων πέντε (5) θέσεων 
στάθμευσης για τα ταξί στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, βόρεια των 
υπαρχουσών επτά (7) και μετά τη θέση ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
7/2-1-2009 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο και καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 

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 Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


