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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   195/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 24η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-07-2010 

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 Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

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 : 

Δημιουργία χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών. 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει προσκληθεί να παραβρεθεί στη συνεδρίαση και να 
διατυπώσει τις απόψεις του, εκπρόσωπος του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας.  
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 16227/22-7-2010 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Δημιουργία χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών. 
 
Λόγω της αύξησης των μετακινήσεων με μοτοσικλέτες, αλλά και του γεγονότος ότι 
παρατηρείται οι οδηγοί τους να τις σταθμεύουν παράνομα επί των πεζοδρομίων κ.λπ., 
κρίνεται αναγκαία η δημιουργία χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών κατάλληλα σημασμένων, 
ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση (Κεντρική Πλατεία, Οδός 
Ναυαρίνου). 
 
Λόγω των παραπάνω, εισηγούμαστε τη δημιουργία των εξής χώρων στάθμευσης 
μοτοσικλετών: 
 
Α) Κεντρική Πλατεία: 
1. Στην Οδό Κροντήρη και μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση της Κεντρικής 

Πλατείας, οπότε θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της στάθμευσης, να σημανθεί ως 
χώρος στάθμευσης μοτοσικλετών η βόρεια πλευρά μεταξύ της Οδού Σιδηροδρομικού 
Σταθμού / Νέδοντος και του πεζόδρομου της Οδού Αριστομένους, όπου σήμερα 
απαγορεύεται η στάθμευση. 

2. Στην Οδό Αριστομένους να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης μοτοσικλετών με 
κατάλληλη σήμανση σε όλη την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ της Οδού 
Πολυχάρους και της Οδού Γεωργούλη με κατάργηση των τεσσάρων θέσεων 
ελεγχόμενης στάθμευσης. 

3. Στην Οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού και μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση της 
Κεντρικής Πλατείας, οπότε θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της στάθμευσης, να 
δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης μοτοσικλετών με κατάλληλη σήμανση μεταξύ της 
Οδού Γιατράκου και της Οδού Κροντήρη στην ανατολική πλευρά, όπου η στάθμευση 
απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη σήμανση (Πινακίδα Ρ-40), αλλά δεν ελέγχεται, 
με αποτέλεσμα να υφίσταται παράνομη στάθμευση, μειώνοντας το πλάτος της λωρίδας 
κυκλοφορίας. 

 
Β) Οδός Ναυαρίνου: 
1. Στην Οδό Ναυαρίνου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης μοτοσικλετών με 

κατάλληλη σήμανση σε όλη την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ της Οδού 
Ρήγα Φεραίου και της Οδού Ακρίτα με κατάργηση της στάθμευσης αυτοκινήτων. 

2. Στην Οδό Ναυαρίνου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης μοτοσικλετών με 
κατάλληλη σήμανση σε όλη την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ της Οδού 
Βύρωνος και της Οδού Μαιζώνος με κατάργηση της στάθμευσης αυτοκινήτων. 
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Κοιν/ση: 1) Αντ/ρχος κ. Γ. Σπίνος  
2) Τμήμα Μελετών 

                                                                                               Καλαμάτα  22 - 7 - 2010 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το  
παραπάνω εισηγητικό σημείωμα,  
 

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

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για τη 
δημιουργία χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών επί των οδών Κροντήρη, 
Αριστομένους, Σιδηροδρομικού Σταθμού και Ναυαρίνου, σύμφωνα με το υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 16227/22-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο καταχωρείται 
αναλυτικά 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 Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 3 Αυγούστου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                                      


