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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   45/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   397/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28 στην 45η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 3-12-2009 

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. 

 

 
 
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 εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων - Καθορισμός ισάριθμων αδειών κυκλοφορίας 
και θέσεων για ζωήλατα οχήματα, εντός της πόλεως Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 7-12-2009 εισήγηση του 
Τμήματος Ελέγχων και Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων και Επιχειρήσεων, η οποία έχει 
ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τοπική κανονιστική, καθορισμός ισάριθμων αδειών κυκλοφορίας και 

θέσεων για ζωήλατα οχήματα στα διοικητικά όρια Δήμου Καλαμάτας και 
κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων εντός πόλεως Καλαμάτας. 

 
Θέτουμε προς ψήφιση την παρακάτω κανονιστική διάταξη που αφορά την 

κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων εντός πόλεως Καλαμάτας και καθορισμός ισάριθμων 
αδειών κυκλοφορίας και θέσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας, θεσπίζοντας 
κανόνας, όρους και προϋποθέσεις. 
 
Συν: 
1. Υπουργική απόφαση 14119 (ΦΕΚ Β’ 535/30-04-2009). 
2. Το Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας». 
3. Την 94/2009 Μελέτη, Κυκλοφορία Ζωήλατων 

Οχημάτων εντός πόλεως Καλαμάτας με απόσπασμα 
σχεδίου διαδρομής ζωήλατων οχημάτων, της τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας 

 
 

Καλαμάτα 07-12-2009 
 

Ο Εισηγητής Ο Προϊστάμενος 
τμήματος  

Ο Δ/ντής Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ 11 ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

(υπογραφή) α.α (υπογραφή)» ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις συνημμένες σε αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης 
καθορισμού ισάριθμων αδειών κυκλοφορίας και θέσεων για ζωήλατα οχήματα 
στα διοικητικά όρια Δήμου Καλαμάτας και κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων 
εντός πόλεως Καλαμάτας με τους εξής όρους : 
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Ι. ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ 
 
Ως χώρος στάθμευσης και αφετηρίας αυτών ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται στη 
Νότια πλευρά του προαύλιου χώρου του Ιερού Ναού της Υπαπαντής. 

Η θέση των οχημάτων, θα σημανθεί με κίτρινη διαγράμμιση και θα είναι 
διαστάσεων 10,00 μέτρα περίπου για κάθε όχημα. 

Ο μέγιστος αριθμός συγχρόνως σταθμευμένων αμαξών στον προαναφερθέντα 
χώρο στάθμευσης ορίζεται σε τρεις (3) όσες και oι άδειες κυκλοφορίας που θα 
εκδοθούν από το Δήμο Καλαμάτας. 

Το σημείο αυτό θα αποτελεί αφετηρία και τερματισμό της διαδρομής του 
οχήματος. 

 

ΙΙ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
 
Η περιήγηση θα ακολουθεί τη διαδρομή: Ιερός Ναός Υπαπαντής (Αφετηρία) - 
Μητροπολίτου Μελετίου - Υπαπαντής - Σταδίου - Νέδοντος - Κροντήρη – 
Αριστομένους - Αριστοτέλους - Φιλελλήνων - Κρήτης - Ψαρών - Αναλήψεως - 
Τσαμαδού - Ναυαρίνου έως το τέρμα της και επιστροφή από την ίδια διαδρομή 
μέχρι την Φιλελλήνων, συνεχίζει από Φαρών - Βασ. Γεωργίου - Φραντζή - 
Κεφάλα - Αρτέμιδος - Σταδίου - Υπαπαντής τερματισμός (σύμφωνα και με το 
συνημμένο χάρτη). 

 

Η χρήση του χώρου θα είναι σύμφωνη με τους όρους κοινής ησυχίας και σε καμία 
περίπτωση δεν θα δημιουργεί πρόβλημα όχλησης των περιοίκων. 

Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να μεριμνά για την υγιεινή του ζώου, καθώς 
και για την καθαριότητα του χώρου, για τον οποίο θα τους χορηγηθεί η άδεια. 

Θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του ΚΟ.Κ., καθώς και σε άλλης σχετικής 
νομοθεσίας. 

 

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 
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Δεκεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 


