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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   28/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   262/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 28η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-07-2009 

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 από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος,  4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

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 : 

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Βενετσάνου Κετσέα. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 18096/27-7-2009 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ  : Μονοδρόμηση τμήματος οδού Βενετσάνου Κετσέα   
 
ΣΧΕΤ.: Η 216/2009 απόφαση της Δημ. Επιτροπής  

    
                     Σε συνέχεια της  από 1-6-2009 εισήγηση της Υπηρεσίας μας για μονοδρομήσεις  σε 

διάφορες περιοχές της πόλης μας , ζητήθηκε μετά από αίτημα δημοτών της περιοχής Αγίου 
Σίδερη να μελετήσουμε, την μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Βενετσάνου Κετσέα από 
την οδό Σπάρτης έως την οδό Αγίας Παρασκευής. 

 Πράγματι προβήκαμε σε αυτοψία στις 10-7-2009 και αφού συζητήσαμε με τους 
ενδιαφερόμενους κατοίκους της περιοχής , διαπιστώσαμε ότι μπορεί να μονοδρομηθεί και 
το παραπάνω τμήμα της οδού Βενετσάνου Κετσέα για να χρησιμοποιείται και σαν χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων των παρόδιων κατοίκων. Πιστεύουμε ότι η αντίθετη φορά των 
αυτοκινήτων από τον Βορρά προς τον Νότο και πιο συγκεκριμένα από την Εθνική οδό 
Σπάρτης προς τους οικισμούς της Αγίας παρασκευής και του  Αγίου Σίδερη, μπορεί να 
γίνεται από τις παράπλευρες οδούς που υπάρχουν  την πάροδο της Αγίας Παρασκευής και 
την 4η πάροδο Βενετσάνου Κετσέα όπως φαίνονται και στο συνημμένο Σχέδιο Πόλης. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε στην Δημαρχιακή Επιτροπή την συνέχιση 
της μονοδρόμησης της οδού Βενετσάνου Κετσέα (όπως αποφασίστηκε σε προηγούμενη 
Δημαρχιακή Επιτροπή), από Νότο προς Βορρά για το τμήμα από την οδό Αγίας Παρασκευής 
έως την Εθνική οδό Σπάρτης.-  
 
 
Συν/μα : 1) Απόσπασμα σχεδίου 
               2) Αίτηση  Δημοτών 
Κοιν/ση : 1) Τμήμα  Μελετών 
                2) Αντιδήμαρχο κ. Σπίνο Γεώργιο 
                                              Καλαμάτα     16 -7-2009 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»                   
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Την προηγούμενη φορά το αναβάλλαμε για να έρθει εισήγηση από 
το παλιό στρατόπεδο μέχρι την Σπάρτης. Τώρα έρχεται από την Αγ. 

Παρασκευής μέχρι την Σπάρτης. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Την προηγουμένη φορά υπήρχε εισήγηση για μονοδρόμηση της Βεν. 
Κετσέα από την Καλλιπατείρας μέχρι την Αγ. Παρασκευής και από κει και 

πάνω ήταν διπλής κατεύθυνσης. Στη συνέχεια μπήκαν ενστάσεις από δημότες ότι, εάν είναι 
διπλής κατεύθυνσης  από την Αγ. Παρασκευής μέχρι την Σπάρτης δεν θα μπορούμε να 
παρκάρουμε, και πήγαμε και το είδαμε και είπαμε ότι πρέπει να μονοδρομηθεί και το τμήμα 
αυτό, με την ίδια φορά με το προηγούμενο τμήμα, από νότο προς βορά.  

 
Διότι εξυπηρετείται η κυκλοφορία από παράπλευρους. 

 
… (δεν ακούγεται) 
 

Φέραμε αυτή την εισήγηση και συγχρόνως οι δύο παράλληλοι εκατέρωθεν 
της Βεν. Κετσέα να έχουν αντίστροφη φορά προς τα κάτω. Επαναλαμβάνω 

ότι είχαμε διπλής κατεύθυνσης από την Αγ. Παρασκευής μέχρι την Σπάρτης και έτσι το 
κάναμε τώρα μονής κατεύθυνσης για να μπορούν να παρκάρουν. Άρα η πρόταση είναι 
μονοδρόμηση. 

 
… (δεν ακούγεται) 
 

Με την εισήγηση αυτή συμφωνείς; 
 
Συμφωνώ και προτείνω η πάροδος Αγ. Παρασκευής που είναι πιο 
κάτω να γίνει κάθοδος. 

 
Αυτό το αφήνουμε ανοικτό να το δούμε ανάλογα με τα προβλήματα. Δεν 
θέλαμε να πάρουμε τώρα την απόφαση. Εάν προκύψει πρόβλημα, επειδή 

εξυπηρετούνται εκεί ανεβαίνοντας – κατεβαίνοντας, θα το δούμε τότε. Για την ώρα είπαμε 
να μονοδρομήσουμε την Βεν. Κετσέα προς τα πάνω και οι δύο παράλληλοι εκατέρωθεν να 
πηγαίνουν προς τα κάτω. 

 
Νομίζω ότι επί της προτάσεως δεν υπάρχει διαφωνία. Ζητούμε κάποια 
πράγματα παραπάνω τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. 

Λοιπόν ομόφωνα από τη Δημαρχιακή Επιτροπή παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με 
εισηγητή τον κ. Σπίνο. 
 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθμ. 216/2009 προηγούμενη απόφασή της, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  
Συμπληρώνει την υπ΄ αριθμ. 216/2009 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας όσον αφορά στη μονοδρόμηση της οδού 
Βενετσάνου Κετσέα εισηγούμενη στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συνέχιση της 
μονοδρόμησής της με κατεύθυνση από Νότο προς Βορά και για το τμήμα από την 
οδό Αγίας  Παρασκευής έως την εθνική οδό Σπάρτης για το οποίο δεν θα ισχύει 
πλέον η απαγόρευση της στάθμευσης όπως αναφέρεται στην παραπάνω 
απόφαση αλλά ότι αναφέρεται σ΄ αυτή και για τις άλλες προτεινόμενες 
μονοδρομήσεις όσον αφορά στη στάθμευση.  
 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 


