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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  5/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  064/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 5/1-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση  
στην υπ΄ αριθµ. 63 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 63 απόφαση), 
8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος,  24) Σπίνος 
Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γουρδέας Ανδρέας. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αρτεµησίας, Νέδουσας, Μ. 
Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Ασπροχώµατος και Βέργας,  κ.κ.  Βασιλάκη Γεωργία, Βεργινάδης 
Νικήτας, Κουµουνδούρος Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος, Σπανός Αντώνιος και Χειλάς Ευάγγελος  
αντίστοιχα. Ενώ δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων Πηγών, Αντικαλάµου, Λαδά, Λεϊκων, Αλαγονίας, Σπερχογείας και Καρβελίου, κ.κ. 
Αλάµαρας Πέτρος, Αργυροπούλου Βασιλική, Βουτσής Γεώργιος, Βρυώνης Φώτιος, Μέλιος 
Ιωάννης, Περρωτής Παναγιώτης και Χρυσοµάλης Ιωάννης αντίστοιχα. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, διότι δεν 
συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παρεµβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης -  Περιορισµός στάθµευσης αυτοκινήτων στην 
πλατεία Αµφείας (παπλωµατάδικα). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. 2424/31-1-2007 εισήγηση του Τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Περιορισµός στάθµευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Αµφείας (παπλωµατάδικα). 
 
ΣΧΕΤ.: 2 Σχεδιαγράµµατα.  
 
Ο ∆ήµος στην προσπάθειά του να αποτρέψει την στάθµευση επί της πλατείας Αµφείας είχε 
τοποθετήσει κατ’ επανάληψη ελεγχόµενες µπάρες στην είσοδό της από την οδό Υπαπαντής 
προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας των καταστηµάτων. 
 
Επειδή οι µπάρες συνεχώς ήταν κατεστραµµένες µε αποτέλεσµα τα ανεξέλεγκτα επί της 
πλατείας αυτοκίνητα να έχουν καταστρέψει τα φωτιστικά σώµατα, τις εγκαταστάσεις 
σιντριβανιού και το πλακόστρωτο η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την τοποθέτηση κολονακίων 
σύµφωνα µε τις δύο εµφαινόµενες εναλλακτικά στα συνηµµένα σχεδιαγράµµατα λύσεις.  
 
Οι προτεινόµενες θέσεις τοποθέτησης των εµποδίων εξασφαλίζουν.  
 

1. Πλήρη περιορισµό της στάθµευσης σε όλη την πλατεία.  
2. Την προσπέλαση αυτοκινήτων τροφοδοσίας στα παρακείµενα καταστήµατα.  
3. Την ανεµπόδιστη κυκλοφορία πεζών.  

 
Ο περιορισµός θα γίνει µε την τοποθέτηση µεταλλικών κολωνακίων ύψους 37 εκ. και 
διαµέτρου 18 εκ. που θα τοποθετηθούν ανά 2 µέτρα µεταξύ τους όπως τα σχέδια.  
 
Εισηγούµεθα την έγκριση της παραπάνω πρότασης που θα επιλεγεί για άµεση υλοποίησή της.  
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ Φ. 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.» 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Σε συνέχεια προσπαθειών για να φύγουν τα αυτοκίνητα από τις πλατείες, 
προχωράµε σε παρεµβάσεις και στο Ιστορικό Κέντρο. Είναι η 1η παρέµβαση που 

γίνεται και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει δύο λύσεις. Εµείς ως 
∆ηµοτική Αρχή υιοθετούµε την 2η λύση, δηλ. την τοποθέτηση κολωνακίων σε ευθεία γραµµή. 
Μετά την τοποθέτηση των κολωνακίων θα γίνει άµεση παρέµβαση από συνεργεία του ∆ήµου 
και σε άλλους τοµείς όπως, τα φωτιστικά, το πράσινο, κλπ.    

 
Ο ∆ήµος γίνεται περίγελος γιατί δεν µπορεί να επιβάλει έλεγχο. Την Παρασκευή 
συνεργείο του ∆ήµου θα κλείσει τα παπλωµατάδικα και εν συνεχεία  θα φέρουµε 

προς συζήτηση τον τρόπο αποκλεισµού των αυτοκινήτων από όλο το Ιστορικό Κέντρο. 

 
 

ΣΠΙΝΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Έχει ενηµερωθεί ο Σύλλογος του Ιστορικού Κέντρου για την παρέµβαση 
που θα γίνει στην περιοχή; 

 
Έχουν ενηµερωθεί και συµφωνούν. 

 
Όταν συζητούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα µε σχέδια, θα πρέπει να 
έχουν µια άλλη παρουσίαση για καλλίτερη ενηµέρωση. Θα µπορούσε η 

παρουσίαση να γίνεται µέσω της τεχνολογίας µε την παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων. 

 
Είµαστε πίσω σ’ αυτό τον τοµέα. Θα το δούµε όµως το θέµα. 

 
Χρειαζόταν η παρέµβαση στο Ιστορικό Κέντρο. Η λύση είναι ηµίµετρο 
και δεν ταιριάζει µε την θέση του κ. Σπίνου για ανάλογη παρέµβαση επί 

της πλατείας Ταξιαρχών. Θα πρέπει να βρεθεί άλλη λύση που να επιτρέπει και τον εφοδιασµό 
των επαγγελµατιών. Φοβάµαι µήπως παραµένουν εκεί τα αυτοκίνητα των ιδιοκτητών της 
περιοχής. 

 
Είµαστε ενάντια στην κατάτµηση των πλατειών. Είναι αισθητικά 
απαράδεκτο, παράλληλα δε γίνεται ναρκοθέτηση των πλατειών. Η λύση 

είναι να τοποθετηθούν βυθιζόµενα κολωνάκια µε τηλεχειριστήριο, που θα έχουν και η 
Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Είναι προτιµότερο, από την λύση που προτείνετε,  να 
τοποθετηθούν µπάρες που θα ανεβοκατεβάζει υπάλληλος του ∆ήµου. 
Υπάρχει σύγχυση µε την στρατηγική για το  parking. Θα έπρεπε να λύσουµε πρώτα το θέµα 
του parking και µετά να περάσουµε στις λύσεις που προτείνετε. 
Για το θέµα υπάρχει άποψη της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων; 

   
∆εν είναι και η καλλίτερη κατάσταση που επικρατεί. Να δούµε το θέµα συνολικά 
όπως συνολικά πρέπει να δούµε και το κυκλοφοριακό. Ο αποκλεισµός του 

Ιστορικού Κέντρου πρέπει να είναι προϊόν µελέτης και συνεννόησης. 

 
∆εν µπαίνω στην λογική, αφού δεν έχουµε λύσει το θέµα του  parking να αφήσουµε 
την κατάσταση όπως έχει. 

 
Συνήλθε η επιτροπή ∆ικηγόρων στους οποίους έχει ανατεθεί από την 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή η εξέταση του φακέλου της παραχώρησης εκµετάλλευσης 

των χώρων στάθµευσης. Το θέµα είναι χρονοβόρο και δεν µπορεί να συνδεθεί µε τις άµεσες 
παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν για την ανακούφιση της πόλης. Για τις παρεµβάσεις που θα 
γίνουν υπήρξε συνεννόηση µε τον Σύλλογο και τους επαγγελµατίες. Στο µέλλον θα έλθει 
συνολική πρόταση. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων της δηµοτικής 
παράταξης “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ” οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει την τοποθέτηση µεταλλικών κολωνακίων ύψους 37 εκ. και διαµέτρου 18 
εκ. που θα τοποθετηθούν ανά 2 µέτρα µεταξύ τους στην πλατεία Αµφείας 
(παπλωµατάδικα) για περιορισµό στάθµευσης αυτοκινήτων, σύµφωνα µε την υπ’ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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αριθ. πρωτ. 2424/31-1-2007 εισήγηση του Τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας και του συνηµµένου σ’ αυτήν σχεδίου, 
υιοθετώντας την 2η εκ των προτεινοµένων λύσεων, ήτοι την τοποθέτηση των 
κολωνακίων σε ευθεία γραµµή. 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

  3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  13. Λαγανάκος Γεώργιος 

  14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  19. Οικονοµάκου Μαρία  

  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  21. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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  22. Ράλλης Γεώργιος 

  23. Σπίνος Γεώργιος 

  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές  Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  14  Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


