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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  277/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η Μαΐου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 14η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 09-05-2008 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 Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση), 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 277 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 277 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση) και 26) 
Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
το οποίο το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί τελευταίο, επειδή διαφαίνεται ότι θα 
απαιτηθεί αρκετός χρόνος συζήτησης, µε τίτλο : 

Ανασύνταξη κυκλοφοριακής µελέτης (χωρίς Τραµ) και επιµέρους κυκλοφοριακές παρεµβάσεις 
στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 10163/8-5-2008 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά 
ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ       ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΘΕΜΑ: Ανασύνταξη κυκλοφοριακής µελέτης ( χωρίς Τραµ) και επιµέρους κυκλοφοριακές 
παρεµβάσεις στο ∆ήµο   Καλαµάτας. 
 
 
 Με την 21474/14-12-04   σύµβαση του ∆ήµου Καλαµάτας µε το γραφείο  Μελετών  
∆ΡΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ , Ξ.  ∆ηµόπουλος –Κ. Ζέκκος – ∆. Τσιβίκης , που 
εκπροσωπείται από τον πολιτικό µηχανικό – συγκοινωνιολόγο Κων/νο Ζέκκο, ανατέθηκε η 
εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για την ένταξη ελαφρού τροχιοδροµικού µέσου (Τράµ) 
στο σύστηµα των αστικών συγκοινωνιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

  Η µελέτη αυτή περιελάµβανε τον λειτουργικό σχεδιασµό του τροχιοδροµικού 
συστήµατος και του επηρεαζόµενου οδικού δικτύου, την κυκλοφοριακή µελέτη της κεντρικής 
περιοχής και της παραλιακής ζώνης, τις τεχνικές µελέτες του τροχιοδροµικού συστήµατος, τις 
περιβαλλοντικές µελέτες και τις υπηρεσίες τεχνικής και νοµικής υποστήριξης. 

 Μετά την από 20622/3-6-2005 επιστολή του Υφ. Οικονοµίας και Οικονοµικών προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την οποία ζητά την απόσυρση των πιστώσεων για το πρόγραµµα του 
Τραµ, προκύπτει η ανάγκη χωρίς πια το Τραµ, να  ανασυντάξουµε  την γενική κυκλοφοριακή  
µελέτη  της πόλης µας στην  αντιµετώπιση διαρκώς αυξανοµένων προβληµάτων  που έχουν 
ήδη προκύψει.    

            Εισηγούµεθα   η εργασία αυτή  να γίνει από την ίδια µελετητική οµάδα καθ΄ ότι  α) ήδη 
κατά την σύνταξη της προηγούµενης µελέτης του  Τραµ έχει γίνει µία σοβαρή ανάλυση  και 
επεξεργασία των δεδοµένων της κίνησης στην πόλη,  β) συµµετέχουν ως ειδικοί µελετητές για 
το κυκλοφοριακό στην οµάδα του µελετητή του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου 
µας, γ) έχουν βοηθήσει, αφενός µε εξειδικευµένες αυτοτελείς µικρές µελέτες,  και αφετέρου µε 
τις οδηγίες τους, όσες φορές χρειάστηκε, την Τεχνική Υπηρεσία στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων της κυκλοφορίας στην πόλη µας, δ) το παραπάνω γραφείο  είναι ένα από τα  
πιo γνωστά µελετητικά γραφεία της χώρας µας  µε αρκετές βραβεύσεις, και γνωρίζει πάρα 
πολύ καλά τα δεδοµένα και τα προβλήµατα της πόλης. 

 Προτείνεται   η ανάθεση του νέου  αντικειµένου της µελέτης να γίνει µε την επέκταση 
της υπάρχουσας σύµβασης αφού δοθούν σαφείς πολιτικές , κοινωνικές, τεχνικές και 
επιστηµονικές κατευθύνσεις από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και την ∆ιεύθυνση τεχνικών 
Υπηρεσιών . Στη συνέχεια θα συνταχθεί νέος συγκριτικός πίνακας και αφού  γνωµοδοτήσει   
το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων  του Νοµού ,   θα εγκριθεί µε νέα απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

 Το µελετητικό αντικείµενο επέκτασης της σύµβασης µετά από συνεργασία της 
∆ηµοτικής Αρχής,  της ∆ιεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών και του µελετητή περιλαµβάνει  το 
γενικό κυκλοφοριακό  σχεδιασµό της πόλης και τον λειτουργικό σχεδιασµό επιµέρους 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και παρεµβάσεων  όπως φαίνεται αναλυτικότερα στο συνηµµένο 
εισηγητικό σηµείωµα. 
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 Το εκτιµώµενο ύψος των νέων εργασιών είναι 160.000 € για το οποίο υπάρχει 
αναλυτικός πίνακας κατανοµής του ανάλογα µε το είδος των επί µέρους  εργασιών της 
µελέτης. Ήδη  µε βάση την υπάρχουσα σύµβαση έχει εκτελεσθεί µελετητικό αντικείµενο ύψους 
200.000 € περίπου, άρα το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της αρχικής και της νέας 
συµπληρωµατικής σύµβασης θα ανέλθει στο ποσό των 360.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 Οι επί µέρους αυτές εξειδικευµένες µελέτες και προτάσεις θα απασχολήσουν το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η κάθε µία ξεχωριστά σε επόµενες συνεδριάσεις  και θα ληφθούν οι 
απαραίτητες κανονιστικές αποφάσεις όπου απαιτείται. 

 Θεωρούµε ότι σύµφωνα µε τα παραπάνω προσεγγίζουµε ικανοποιητικά  και συνολικά 
τα ζητήµατα της  κυκλοφορίας στην πόλη.  Αφού θα  λάβουµε υπόψη  µας  και τα νέα 
δεδοµένα  που δηµιουργούνται   ( Περιµετρική οδός, επεκτάσεις σχεδίου, οδός προς Μάνη και 
Ριζόµυλο,  δηµοτικό  Parking Νέδοντα, Προαστιακός σιδηρόδροµος κλπ.), επιδιώκουµε να 
βελτιώσουµε την υπάρχουσα κατάσταση  δίνοντας προτεραιότητα  στον πεζό, στο ποδήλατο  
και στα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

 Έτσι εισηγούµεθα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνει δεκτή την ανασύνταξη της  
κυκλοφοριακής  µελέτης µε νέο αντικείµενο αυτό που φαίνεται στην πρόταση που καταθέτουµε 
αντί του ποσού των 160.000 €.- 
 
Συν/να : 1) Πρόταση µελέτης νέου αντικειµένου 
              2) Πίνακας κατανοµής ποσού 
Κοιν/ση :1) Αντ/ρχο κ. Σπίνο Γεώργιο 
              2) Τµήµα Μελετών 
 

Για το τµήµα  Μελετών                                    Ο ∆ιευθυντής  Τ.Υ. ∆ήµου 
Νικόλαος   Πατσαρίνος                                   Βασίλειος  Τζαµουράνης» 

 
 

Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν και η συνηµµένη στην παραπάνω εισήγηση 
Πρόταση νέου αντικειµένου της κυκλοφοριακής µελέτης µέσα από την 21474/04 σύµβαση, της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.   
 

Η διαδικασία εξελίσσεται ως εξής:  
 

 
Κε Πρόεδρε καταρχήν θα ήθελα εκ µέρους του Σώµατος να καλωσορίσουµε τον 
πολιτικό µηχανικό και συγκοινωνιολόγο τον κ. Ζέκκο, θεωρώ ότι είναι τιµή για το 

Σώµα η παρουσία του. 
 

 
Και εκ µέρους του Σώµατος καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούµε. 
 

 
Είναι τιµή η παρουσία του για τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Όπως να 
πω ότι στη σηµερινή συνεδρίαση παραβρίσκεται και η νέα διοίκηση του αστικού 

ΚΤΕΛ που µάλιστα πριν από λίγη ώρα είχαµε µια πρώτη γνωριµία και συζήτηση µε τον κ. 
Ζέκκο. 
 
Κε Πρόεδρε θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα ξεκινώντας την εισήγησή µου ότι εδώ και 
αρκετούς µήνες η µε την περισσότερη συχνότητα ερώτηση που γινόταν στα προ ηµερησίας 
διατάξεως προς συζήτηση θέµατα ήταν και ιδιαίτερα από τον αγαπητό τον κ. Παπαµικρούλη, τι 
κάνει η ∆ηµοτική αρχή όσον αφορά το κυκλοφοριακό, ποιες είναι οι προτάσεις του και πότε 
επιτέλους θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης της Καλαµάτας.  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Σήµερα κε Πρόεδρε, µετά από 15 µήνες από τότε που αναλάβαµε ως ∆ηµοτική αρχή, κάνουµε 
πράξη αυτή τη δέσµευση που είχαµε υποσχεθεί. Και λέω πράξη και δέσµευση γιατί θα 
χρησιµοποιήσω και εγώ την έκφραση του κ. ∆ηµάρχου που λέει ότι δεν τις αφήνουµε τις 
καυτές πατάτες αλλά προσπαθούµε να τις επεξεργαστούµε και να τις φέρουµε εις πέρας 
παρόλο το οποιοδήποτε κόστος µπορεί να έχει αυτό για τη ∆ηµοτική αρχή. Και σήµερα µετά 
απ΄ αυτό το χρονικό διάστηµα και µετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και συζητήσεις, 
πραγµατικά πιστέψτε µε, αρκετές ώρες και µε τη ∆ηµοτική αρχή, µε τον κ. ∆ήµαρχο αλλά και 
µε τους µελετητές και µε την Τεχνική Υπηρεσία είµαστε έτοιµοι ποια να παρουσιάσουµε τις 
συγκεκριµένες προτάσεις. Είναι το πρώτο βήµα της συζήτησης που θα ξεκινήσει τόσο στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο και στους συνδηµότες µας. Θεωρώ όµως και επιτρέψτε µου πριν πω 
δύο – τρία πράγµατα για την σηµερινή εισήγηση, ότι το σηµαντικό δεν είναι τόσο πολύ στη 
σηµερινή αυτή συνεδρίαση η παρουσίαση των προτάσεων και το χρονοδιάγραµµα αλλά για 
µένα προσωπικά είναι ότι από δω και πέρα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην 
πόλη της Καλαµάτας ξεκινάει µια νέα εποχή, τέρµα ποια τα πειράµατα από εισηγήσεις κάποιων, 
βάζω και τον εαυτό µου µέσα, όλων των προηγούµενων ετών των πολιτικών παραγόντων και 
τεχνικών χωρίς να υπάρχει γνώση και χωρίς να υπάρχει ειδίκευση αλλά ποια οι εισηγήσεις που 
θα έρχονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από τις κατευθύνσεις που θα έχουν δοθεί από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και την Τεχνική Υπηρεσία θα είναι πια από ειδικευµένο µελετητή που 
γνωρίζει το θέµα και στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό που θα φέρουµε προς ψήφιση θα είναι 
η συνεργασία µε το µελετητικό γραφείο του κ. Ζέκκου.  
 
Θα ήθελα µόνο να θυµίσω ότι δυστυχώς όταν όλες οι άλλες πόλεις της Ελλάδος εδώ και 
αρκετά χρόνια στη γιγάντωση του προβλήµατος µε τα οχήµατα έπαιρναν µέτρα, η πόλη της 
Καλαµάτας όσο και αν σας φανεί παράξενο, λειτουργούσε και τα µέτρα που έπαιρνε ήταν πάνω 
σε µια µελέτη που είχε εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του έτους 1983 και προσπαθούσε 
σε αυτές τις αποφάσεις και µε αυτή τη µελέτη που θέλω να σας πω ότι ήταν πάλι µελετητής ο 
κ. Ζέκκος, θα σας τα πει και ο ίδιος, έτσι, δυστυχώς ίσως και γι΄ αυτό, το πρόβληµα το 
κυκλοφοριακό είναι λίγο πιο έντονο απ΄ ότι στις προηγούµενες πόλεις και δεν παρουσιαστεί 
ακόµα τρόπος αντιµετώπισης. Σηµειώστε αυτό, ότι λειτουργούσαµε µε µια κυκλοφοριακή 
µελέτη που υπήρχε από το 1983, µε τη µονοδρόµηση να θυµίσω της οδού Αριστοµένους. 
Σήµερα οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και είναι προτάσεις της 
∆ηµοτικής αρχής σε συνεργασία µε τον κ. Ζέκκο, όπως καταλαβαίνετε θα προσπαθήσουν να 
αντιµετωπίσουν, δεν θα πω τη λέξη «να λύσουν», θα προσπαθήσουν να αντιµετωπίσουν το 
κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης της Καλαµάτας όχι µόνο σε ένα χρονικό ορίζοντα ενός 
έτους αλλά να µπορεί να υπάρχει ένα εργαλείο που οποιαδήποτε ∆ηµοτική αρχή οτιδήποτε 
πρόβληµα και εξέλιξη θα υπάρχει από τα οχήµατα ή οτιδήποτε άλλες παρεµβάσεις να µπορεί 
να έχει έναν µπούσουλα έτσι ώστε να παίρνονται άµεσα µέτρα.  
 
Το αντικείµενο των προτάσεων έχει δυο βασικούς άξονες. Ο πρώτος βασικός άξονας είναι ο 
γενικός κυκλοφοριακός σχεδιασµός και ο δεύτερος άξονας είναι οι επιµέρους κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις και λειτουργικές παρεµβάσεις στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
∆υο – τρία πράγµατα για να επεξηγήσω στο Σώµα τι είναι αυτοί οι δύο άξονες και πως θα 
λειτουργήσουµε από δω και πέρα.  
Για το γενικό κυκλοφοριακό σχεδιασµό. Η οριστική µελέτη που θα εγκριθεί µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από επεξεργασία δεδοµένων και τις προτάσεις του µελετητή και 
θα διαµορφωθεί µετά από δηµόσια διαβούλευση που θα γίνει µε τους αντίστοιχους φορείς και 
τον τεχνικό κόσµο της πόλης όπως προείπα θα είναι µια εγκεκριµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που θα προσπαθήσει να είναι το βασικό εργαλείο που θα καθορίσει πως η 
εκάστοτε ∆ηµοτική αρχή θα µπορέσει να αντιµετωπίσει, να κινηθεί προς την αντιµετώπιση 
οποιονδήποτε προβληµάτων παρουσιάζονται στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή όσον 
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αφορά τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Ενδεικτικά θα ήθελα να πω και αυτά θα τα επεξηγήσει 
πολύ ποιο καλλίτερα ο κ. Ζέκκος, θα περιλαµβάνει την πολιτική διαχείριση όσον αφορά την 
κυκλοφορία των οχηµάτων και των µέσων µαζικής µεταφοράς, τους χώρους στάθµευσης 
οχηµάτων και τους χώρους πάρκινγκ, τους χώρους για τους πεζούς, πολιτική διαχείριση αυτών 
των χώρων όπως πεζόδροµοι, αναπλάσεις, ποδηλατόδροµοι, την πολιτική όσον αφορά τις 
διανοίξεις δρόµων. Έχουν γίνει πολλές κουβέντες εδώ ποιοι δρόµοι πρέπει να διανοιγούν και 
τελικά θεωρώ ότι σίγουρα το καταλαβαίνετε και εσείς πρέπει να είναι πρόταση µέσα από τον 
κυκλοφοριακό σχεδιασµό. Και το ποιο σοβαρό ίσως που δεν το έχουµε καταλάβει ακόµα πόσο 
σοβαρό πρόβληµα θα είναι για την πόλη της Καλαµάτας είναι πως θα υποδεχτούµε τον φόρτο 
των οχηµάτων µετά την λειτουργία των νέων αξόνων όπως είναι ο περιµετρικός, όπως είναι ο 
παραλιακός δρόµος Ριζόµυλος – Κορώνη και ο δρόµος που είναι τώρα προς χάραξη ο δρόµος 
της Μάνης.  
Συγχρόνως όµως επειδή η ∆ηµοτική αρχή δεν θέλει να µένει µόνο στα λόγια αλλά θέλει και 
επειδή το βλέπει ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε σε άµεσες παρεµβάσεις, υπάρχει και ο 
δεύτερος άξονας των επιµέρους κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Και πάλι έτσι ενδεικτικά θα 
αναφέρω, έχουν ειπωθεί αρκετές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, όσον αφορά τις παρεµβάσεις που θα πρέπει να γίνουν κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο στην οδό Ναυαρίνου είναι και η πρώτη προτεραιότητα που θα  δοθεί η εντολή στον 
µελετητή γιατί έχουµε και πρόβληµα χρόνου. Την οριστικοποίηση όδευσης της οδού Κρήτης, 
την Βασ. Γεωργίου, ο δρόµος σε ένα µήνα από τώρα βγαίνει στην δηµοπρασία µπαίνει ο 
εργολάβος, το λιγότερο σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί κι αυτός ο βασικός 
άξονας της πόλης θα πρέπει να µελετηθεί κυκλοφοριακά και µε τους κόµβους πως θα 
διανεµηθεί και θα διαχειρισθεί την κυκλοφορία. Πάλι ενδεικτικά αναφέρω την οδό 
Μπουλούκου, την οδό Υπαπαντής, την διαχείριση της κυκλοφορίας στην οδό Αρτέµιδος όπως 
και στην οδό Κρήτης στο κοµµάτι από την Λυκούργου έως την οδό Φαρών. Αυτές είναι οι 
εντολές όπως φαίνεται και από την εισήγηση που θα δοθούν στον µελετητή από το Σώµα έτσι 
ώστε να έχουµε άµεσα τις προτάσεις του.  
 
Αυτά όσον αφορά την διαχείριση κυκλοφορίας σε συγκεκριµένες οδούς της πόλης και 
προχωράµε, προτεραιότητα κι αυτό, είναι η τρίτη παράγραφος που µιλάµε για την πρόταση και 
µελέτη συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης.  
Μελέτη 5 φωτεινών σηµατοδοτήσεων κόµβων που δυστυχώς έχουµε µείνει πάρα πολύ πίσω 
όσον αφορά τον αριθµό και την ποσότητα στην πόλη και σε µεγάλους κόµβους, έχουµε ένα 
γενικότερο αλαλούµ.  
Προτεραιότητα πάλι της ∆ηµοτικής αρχής και εντολή προς το µελετητή θα είναι η µελέτη 
κεντρικού ποδηλατόδροµου. Έχουµε προσδιορίσει την όδευση από την περιοχή της Υπαπαντής 
µέσα από τον οδικό άξονα της πόλης και απόληξη στην παραλιακή ζώνη. 
Προ τελευταία εντολή προς τον µελετητή από το Σώµα είναι αλλά πρωτεύον όσον αφορά την 
αντιµετώπισή του και αυτό που θα µας δώσει στη ∆ηµοτική αρχή έτσι ώστε α αντιµετωπίσουµε 
οποιαδήποτε µέτρα θα πάρουµε στο κέντρο της πόλης. Μιλάµε για την αναδιάρθρωση του 
συστήµατος των αστικών συγκοινωνιών. 
Και τελευταίο είναι ένα δίκτυο αρτηριακής λειτουργίας. Είναι ένα δίκτυο που θα µπορέσει να 
λειτουργήσει µια ποιο γρήγορη ροή περιµετρικά του κέντρου της πόλης. 
 
Αυτές είναι οι προτάσεις που έρχονται σήµερα προς συζήτηση στη ∆ηµοτική αρχή. Θεωρώ κε 
Πρόεδρε ότι περισσότερες επεξηγήσεις πάνω σ΄ αυτά και τον τρόπο µε τον οποίο θα 
παρουσιαστούν, θα τα πει ο κ. Ζέκκος. Εµείς απλώς από δω και πέρα, είναι η ώρα της δουλειάς 
ποια, αφού ποια καταλήξει και το Σώµα και θεωρώ ότι ιδιαίτερα για τις κυκλοφοριακές 
παρεµβάσεις που ανέφερα πριν λίγο και τις λειτουργικές ρυθµίσεις στο κέντρο της πόλης 
µπορούµε να βάλουµε ένα χρονικό ορίζοντα του ενός έτους έτσι ώστε να έχουµε άµεση 
εφαρµογή και όσο µπορούµε περισσότερη µείωση του προβλήµατος στο ∆ήµο µας. 
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Θα ήθελα να εκφράσω τη συγκίνησή µου και την χαρά µου που βρίσκοµαι πάλι 
ανάµεσά σας. Είναι γεγονός ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που 

πρωτοξεκινήσαµε να δουλεύουµε την Καλαµάτα σαν κυκλοφοριακό πρόβληµα και όλο αυτό το 
διάστηµα η παρουσία η δική µας στη πόλη και στα δρώµενά της ήταν υπαρκτή, γίνανε αρκετές 
προσπάθειες, όµως είναι γεγονός ότι, αυτό που είπε και ο κ. Αντιδήµαρχος, η µελέτη η γενική, 
η στρατηγική µελέτη της πόλης η οποία σε κάθε πόλη όχι µόνον της Ελλάδας αλλά και του 
εξωτερικού οφείλει να επικαιροποιείται ανά 5 χρόνια, έστω ανά 10 χρόνια, γιατί στην Ελλάδα 
δυστυχώς είµαστε λίγο πίσω γενικότερα και όχι µόνον στην πόλη της Καλαµάτας, έστω ανά 10 
χρόνια θα έπρεπε να υπάρχει µία συνολική επεξεργασία των νέων εξελίξεων που υπάρχουν 
µέσα στην πόλη, αξιολόγησή τους σε σχέση µε τις προβλέψεις της προηγούµενης µελέτης και 
βεβαίως προσαρµογή των στόχων και των δεδοµένων.  
 
Αυτό δεν έχει γίνει, έχουν γίνει προσπάθειες, είχαν µπει κυρίως στην λογική να επεξεργασθούν 
θέµατα που αφορούσαν την κεντρική περιοχή της πόλης και την εισαγωγή του µέτρου 
σταθερής τροχιάς µέσα στην πόλη, πάντοτε όµως µέσα στη λογική την εστιασµένη στο να 
απαντήσουµε στο κρίσιµο ζητούµενο της κάθε φοράς και όχι στον γενικό στρατηγικό 
σχεδιασµό που αυτή τη στιγµή αποτελεί το κεφάλαιο (1) της δουλειάς που προβλέπεται να 
κάνουµε. Η µελέτη αυτή η στρατηγική, προφανώς καθορίζει κατευθύνσεις οι οποίες είναι 
διαχρονικές, είναι κατευθύνσεις οι οποίες αποτελούν τον µπούσουλα και το σύστηµα αναφοράς 
για τις οποιεσδήποτε επιµέρους παρεµβάσεις οι οποίες όµως από την άλλη µεριά δεν µπορεί να 
περιµένουν κάθε φορά τη γενική µελέτη να επικαιροποιηθεί αλλά οφείλουν να υπακούουν στις 
γενικές αρχές και κατευθύνσεις και να µπορούν να υλοποιούνται όσο είναι το πρόβληµα 
κρίσιµο και επίκαιρο χωρίς καθυστερήσεις. Η προσπάθεια που γίνεται στην προκειµένη 
περίπτωση είναι να κερδίσουµε χρόνο µε ταυτόχρονη επεξεργασία του γενικού στρατηγικού 
σχεδιασµού της πόλης µε τις παράλληλες παρεµβάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνονται τις 
διορθωτικές εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουνε µία άµεση διόρθωση ορισµένων προβληµατικών 
σηµείων της πόλης και για τις οποίες βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει µία συµβατότητα ως προς 
την βασική λογική, τις αρχές, τους στόχους και τη φιλοσοφία όπως αυτά καθορίζονται από την 
στρατηγική µελέτη. Γεγονός είναι ότι η στρατηγική µελέτη είναι ένα γενικής µορφής εργαλείο, 
κάτι ανάλογο µε αυτό που έχουµε σαν γενικό πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης που είναι 
προγραµµατισµός µεσο-µακροπρόθεσµος και ο οποίος θα πρέπει να τεθεί υπόψη σας όταν θα 
ολοκληρωθεί και να τύχει της έγκρισής σας. ∆ηλαδή είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει 
να συµφωνηθεί ως προς τις αρχές του και τις γενικές του κατευθύνσεις. 
 
∆ύο µόνο κουβέντες θα πω, δεν είναι στιγµή να πει κανείς πολύ εξειδικευµένα πράγµατα, 
περισσότερο ως προς τις προϋποθέσεις και ως προς τα δεδοµένα κάτω από τα οποία ξεκινάει 
αυτή η µελέτη. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα είναι µία πληγή που υπάρχει σε όλες ανεξαιρέτως 
τις πόλεις, όχι µόνον της Ελλάδας αλλά και σε όλες τις αστικές περιοχές του κόσµου και αυτό 
σχετίζεται µε το ότι έχουµε µια διαρκή αύξηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, της ιδιοκτησίας αν 
θέλετε των αυτοκινήτων και µία αύξηση της κινητικότητας των κατοίκων που οφείλεται στην 
αύξηση του εισοδήµατος. Έχουµε λοιπόν µία κατάσταση όπου οι υποδοµές, οι προϋποθέσεις 
εξυπηρέτησης αυτής της κυκλοφορίας που παράγεται απ΄ αυτά τα αυτοκίνητα, πάντοτε 
υπολείπονται, είναι λαχανιασµένες αν θέλετε, απέναντι στην πραγµατικότητα του ρυθµού της 
αύξησης της κυκλοφορίας όπως αυτή προκύπτει από τους λόγους που προηγούµενα είπα. Αυτό 
σηµαίνει ότι κάνουµε µάχη οπισθοφυλακών. Προσπαθούµε µε όποια µέσα έχουµε να 
διαχειριστούµε το πρόβληµα, να αντιµετωπίσουµε τη δύσκολη κατάσταση και σίγουρα αυτό 
που κάνουµε είναι ότι προσφέρουµε σαν µελετητές τεχνοκρατικές λύσεις οι οποίες αρκετές 
φορές είναι δύσκολες σαν αποφάσεις, είναι όχι και πολύ δηµοφιλείς και βρισκόµαστε απέναντι 
σε µία πραγµατικότητα όπου χρειάζεται και κάποια γενναιότητα στη λήψη των αποφάσεων και 
µία επιµονή. ∆εν είναι πάντοτε εύκολο να ακουστούν όλες οι απόψεις και να ακουστούν όλες οι 
απαιτήσεις διότι προφανώς υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν µπορούν να συνυπάρξουν 
ταυτόχρονα στο βαθµό που ο καθένας ή η κάθε πλευρά επιθυµεί.  

ΖΕΚΚΟΣ: 
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Ποιο σηµαντική και ποιο σοβαρή απ΄ όλες τις ελλείψεις αυτές ή τις ανεπάρκειες είναι η 
πραγµατικότητα που αφορά στην στάθµευση. Η στάθµευση είναι η χειρότερη πληγή των 
κεντρικών περιοχών των πόλεων. Έχουµε πολύτιµη γη η οποία δεν αντέχει να χωρέσει όλους 
εµάς οι οποίοι θέλουµε να κατέβουµε στο κέντρο µε το αυτοκίνητό µας, να το αφήσουµε όπου 
µας βολεύει σε κάθε µία από τις µετακινήσεις τις εσωτερικές που κάνουµε στο κέντρο της 
πόλης, να είναι όσο γίνεται ποιο κοντά εκεί που θέλουµε να πάµε, να πάµε από πόρτα σε 
πόρτα ει δυνατόν από την αφετηρία µας στον προορισµό µας και από κει και πέρα να έχουµε 
και την ευκολία να το ξαναπάρουµε το αυτοκίνητο για την επόµενη διαδροµή κτλ., όταν 
ταυτόχρονα πρέπει να εξυπηρετηθεί ο αυξηµένος κυκλοφοριακός φόρτος του κέντρου. Και 
πρέπει να εξυπηρετηθεί και η αυξηµένη παρουσία των πεζών και αναγκαστικά και των 
δηµόσιων συγκοινωνιών που κι αυτές κυκλοφορούν κατά κύριο λόγο στο κέντρο της πόλης, 
προφανώς η κατάσταση είναι αδιαχώρητη. 
 
∆εν υπάρχει λύση στο πρόβληµα άλλη από το να επιδιώκει κανείς να µειώσει την ένταση του 
προβλήµατος αφενός µε µία σωστή πολιτική στάθµευσης, µε µία εφαρµογή και αστυνόµευση 
αν θέλετε της παράνοµης στάθµευσης η οποία είναι µεγάλη πληγή διότι δηµιουργεί και 
τεράστια προβλήµατα εµπλοκών στην κυκλοφορία και ταυτόχρονα την κατά το δυνατόν 
εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου, παραδεκτού εναλλακτικού τρόπου µετακίνησης των 
κατοίκων, διότι όσο δεν µπορούµε να του προσφέρουµε εναλλακτικούς τρόπους να 
προσεγγίσει ή να ακολουθήσει στη διαδροµή του, αναγκαστικά θα καταφεύγει στο ιδιωτικό του 
αυτοκίνητο έστω και αν φάει 10 λεπτά ή ένα τέταρτο της ώρας γυρνώντας γύρω – γύρω για 
να βρει µια θέση στάθµευσης. Πρέπει λοιπόν να χωρέσουµε µέσα σε µία δαχτυλήθρα 
ταυτόχρονα πάρα πολλές απαιτήσεις. Η προσπάθεια που κάνει ο τεχνοκράτης 
συγκοινωνιολόγος είναι να εντοπίσει το πρόβληµα, να αναλύσει τις πτυχές του, να 
προσδιορίσει τα περιθώρια που έχουµε, τις εναλλακτικές επιλογές για παρέµβαση και από κει 
και πέρα αποµένει στη ∆ηµοτική αρχή να κρίνει κατά πόσον το συγκεκριµένο µέτρο ή τα πολλά 
µέτρα µπορούνε να τα εφαρµόσουνε, µε ποιο βαθµό, µε ποιους ρυθµούς και σε ποια έκταση. 
∆εν µπορούµε να περιµένουµε θαύµατα, δεν υπάρχει η λεγόµενη λύση του κυκλοφοριακού, 
υπάρχει η αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Ζητούµενο είναι η όσο το δυνατόν 
ποιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος χωρίς υπερβολές και χωρίς 
καθυστερήσεις.  
 
Έτσι λοιπόν από τη µια µεριά ο γενικός σχεδιασµός όπως αυτός θα λάβει υπόψη του όλα τα 
νέα δεδοµένα που έχουν εν τω µεταξύ µεσολαβήσει από τότε που πρωτοξεκίνησε πριν από 25 
χρόνια η συνολική θεώρηση της πόλης της Καλαµάτας.  
 
Βεβαίως δεν είναι καινούργια τα πράγµατα, ούτε πρόκειται να ανακαλύψουµε δεδοµένα τα 
οποία δεν έχουµε ήδη µέχρι σήµερα κατανοήσει διότι όπως είπα όλα τα προηγούµενα χρόνια 
υπάρχει µία άµεση εµπλοκή στα γενόµενα της Καλαµάτας χωρίς όµως και τη δυνατότητα να 
φτάσουµε στο σηµείο να κάνουµε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις για παρεµβάσεις. Ο 
περιφερειακός δακτύλιος της Καλαµάτας όπως αυτός σήµερα υλοποιείται, είναι µία δουλειά που 
έτυχε να έχουµε πρωτοεισάγει και εισηγηθεί τότε που ακόµα κατασκευαζόταν η νέα είσοδος 
Καλαµάτας. Η επιµονή µας ήταν ότι έπρεπε κατά προτεραιότητα να φτιαχτεί ο περιφερειακός 
δακτύλιος και όχι η νέα είσοδος Καλαµάτας γιατί αυτό θα επέτρεπε µία καλλίτερη διαχείριση 
µέσα στην πόλη. Αυτό τότε είχε αναγνωρισθεί από τη ∆ηµοτική αρχή ότι πράγµατι έτσι όφειλε 
να είχε γίνει, όµως τότε δεν υπήρχαν να χρήµατα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια κάτω από 
διάφορες συνέργειες και προσπάθειες πολλών πλευρών έχουµε σήµερα την ευτυχή προοπτική 
να έχουµε τον περιφερειακό δακτύλιο της Καλαµάτας επί θύραις. Θα υλοποιηθεί, είναι 
προγεγραµµένος µέσα σε µία σύµβαση, και αυτό είναι ένα πολύτιµο εργαλείο αν θέλετε 
διαχείρισης του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης, πάρα πολύ σηµαντικό, για το οποίο 
οφείλουµε να δούµε µε ποιόν τρόπο µπορούµε να το αξιοποιήσουµε καλλίτερα και να 



Συνεδρίαση :14/2008                                 Τετάρτη 14 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  277/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

αντιµετωπίσουµε κα τα τυχόν προβλήµατα που θα µας προκύψουν από την επαναστατική 
επιρροή του πάνω στον τρόπο λειτουργίας της πόλης γιατί σίγουρα θα είναι επαναστατική 
αυτή η λειτουργία. 
 
Πάρα πολλά πράγµατα που σήµερα συµβαίνουν, υπάρχει µία υπερβολή φόρτιση του άξονα της 
λεωφόρου Αθηνών και της Ηρώων Πολυτεχνείου θα αλλάξουν δεδοµένα, θα αλλάξουν 
εντελώς, θα είναι τελείως διαφορετικά, και προφανώς όλα αυτά πρέπει να συνεκτιµηθούν όταν 
θα αποφασίσουµε να χαράξουµε τη στρατηγική της κυκλοφοριακής διαχείρισης µέσα στην 
πόλη. Αυτό επειδή ακριβώς δεν είναι τόσο πολύ καινούργιο µια και υπάρχει όλη αυτή η τριβή 
όλα αυτά τα προηγούµενα χρόνια, µας επιτρέπει να ξεκινήσουµε να κάνουµε παράλληλα µε 
την οριστικοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού που επαναλαµβάνω και πάλι θα βάζει αρχές, 
στόχους και κανόνες που θα τεθούν υπό την κρίση σας και θα φτάσει σε µία ολοκληρωµένη 
πρόταση για την οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας της πόλης όχι µόνο µε ΙΧ αλλά και µε 
δηµόσια συγκοινωνία και µε ποδήλατο και µε πεζή κυκλοφορία, σε επίπεδο επαναλαµβάνω 
στρατηγικό. Επιτρέπει όµως επαναλαµβάνω ταυτόχρονα, η κατανόηση του προβλήµατος της 
πόλης στα ίδια πλαίσια και στις ίδιες αρχές και µε τα στοιχεία που ήδη έχουν µαζευτεί εδώ και 
τρία χρόνια και θα συµπληρωθούν µε πρόσθετες µετρήσεις καινούργιες που θα δώσουν την 
εξέλιξη µεταξύ του 2005 και του 2008 όπως αυτό έχει καταγραφεί, θα επιτρέψουν να 
προχωρήσουµε στην πρόταση για συγκεκριµένες παρεµβάσεις που ήδη περιγράφηκαν από τον 
κ. Σπίνο, που αφορούν συγκεκριµένα υποτµήµατα της πόλης για τα οποία υπάρχει κατά 
τεκµήριο και κατά τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ανάγκη να παρέµβουµε 
όσο γίνεται γρηγορότερα. Εγώ θα παρακαλούσα να έχετε κατά νου τη λογική ότι ο µελετητής 
εισηγείται, εξαντλεί την ευρηµατικότητά του και το οπλοστάσιό του το πενιχρό θα έλεγα της 
κατά το δυνατόν αντιµετώπισης του προβλήµατος και προφανώς µε πενιχρά οικονοµικά µέσα 
σε ότι αφορά τις απαιτούµενες επενδύσεις σε υποδοµές. ∆εν µπορούµε ούτε καινούργιους 
δρόµους να ανοίγουµε, είναι αυτοί που είναι και πρέπει να τους εκµεταλλευτούµε και να τους 
αξιοποιήσουµε στον καλλίτερο δυνατό βαθµό, ούτε πάρα πολλές παρεµβάσεις άλλες να 
κάνουµε οι οποίες είναι και χρονοβόρες και δαπανηρές. Πρέπει λοιπόν µε τα όσα διαθέτουµε 
και όσα αυτά µέλλουν να διατεθούν στο επόµενο διάστηµα να πετύχουµε το καλλίτερο δυνατό 
αποτέλεσµα.  
 
Κρίσιµη είναι η κατανόηση του προβλήµατος από τη δική σας την πλευρά και η κατανόηση των 
πτυχών του και τις δυσκολίες του προβλήµατος, η επίγνωση του ότι είναι µάχη στα µετόπισθεν 
και ότι χρειάζεται συµπαράσταση. Χρειάζεται συναινετικές διαδικασίες, κανείς δεν έχει τη 
µαγική λύση κριµένη κάτω από το µανίκι του για να την παρουσιάσει, δεν υπάρχουν τέτοιες 
λύσεις. Υπάρχουν εναλλακτικές ενδεχοµένως επιλογές από τις οποίες πρέπει να αξιολογηθεί 
ποια είναι  για τις συγκεκριµένες συνθήκες  και δεδοµένα η καλλίτερη µεταξύ εναλλακτικών 
επιλογών. 
 
Και ένα τελευταίο είναι ότι θα χρειαστεί µία κοινωνική συναντίληψη. ∆ηλαδή το µεγαλύτερο 
πρόβληµα είπαµε πριν ότι είναι η στάθµευση. Εάν δεν πειθαρχήσουµε, εάν δεν 
παρακολουθήσουµε αυτό που είναι σκόπιµο και αναγκαίο να γίνεται από όλους µας, να µην 
παρανοµούµε, να µην διακόπτουµε την κυκλοφορία σε κρίσιµες διασταυρώσεις, να µην 
παρκάρουµε µπροστά στα φανάρια, να µην κόβουµε τη ροή, να µην αυθαιρετούµε στη 
στάθµευση, να µην γίνονται µια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, έχουµε θέµατα π.χ. 
φορτοεκφόρτωσης στα µαγαζιά. Είναι κρίσιµο θέµα διότι είναι ζωτικής σηµασίας για την 
ύπαρξη των ίδιων των καταστηµάτων. Αυτό πρέπει να οργανωθεί. Μπορούν να ορισθούν ώρες 
τροφοδότησης των καταστηµάτων οι οποίες να µην είναι οι καλλίτερες και να µην είναι οι 
βολικότερες. Αυτό είναι ένα µέτρο που εξ ορισµού είναι περιοριστικό. Προφανώς θα ήταν 
καλλίτερο να µπορεί ο οποιοσδήποτε να φορτώνει και να ξεφορτώνει οποιαδήποτε ώρα της 
ηµέρας, ακόµα και την ποιο κρίσιµη στο οποιοδήποτε κρίσιµο σηµείο της πόλης. Αυτό 
ενδεχοµένως δεν µπορεί να γίνει. Όταν θα αποφασίσουµε και θα πούµε ότι αυτό δεν µπορεί να 
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γίνει, θα πρέπει να υπάρχει η κοινωνική συναντίληψη από τους ίδιους τους καταστηµατάρχες 
µέχρι και όλους τους υπόλοιπους πολίτες ότι αυτό δεν γίνεται γιατί κάποιος αποφάσισε έτσι 
αυθαίρετα να υποτιµήσει το πρόβληµα αλλά γιατί έκρινε ή σταθµίσθηκε ότι είναι η µόνη λύση 
απέναντι σε µία κατάσταση εν ανεπαρκεία. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια θέλω να καταλάβετε ότι 
δεν αποτελεί µόνον τεχνοκρατική επιλογή. Είναι µία επιλογή όπου συµµετέχει πολύ σηµαντικά 
και η πολιτική επιλογή και η πολιτική απόφαση. Όσο αυτή η απόφαση είναι πάνδεινη, τα 
πράγµατα είναι ποιο εύκολα. Όσο αυτή η απόφαση αντιµετωπίζεται ως µονόπλευρη απόφαση 
από ορισµένες πλευρές και υπάρχουν αντιπαλότητες, τόσο τα πράγµατα είναι πολύ ποιο 
δύσκολα. Αυτό που θα ήταν ιδανικό και εκεί θέλω να κάνω την τελικώς δική µου έκκληση, 
προσπαθήστε να µην πολιτικοποιήσετε - κυριολεκτικά το λέω - το πρόβληµα το κυκλοφοριακό. 
Είναι ατυχές για την πόλη να συµβεί και σίγουρα θα οδηγήσει σε µία ζωή χειρότερη για την 
πόλη της Καλαµάτας. Όσο ποιο µακριά από την πολιτική κρατήσετε αυτό το πρόβληµα και όσο 
ποιο πολύ όλοι µαζί προσπαθήσουµε να το λύσουµε από κοινού µε συναντίληψη τόσο ποιο 
καλά αποτελέσµατα θα έχουµε, όχι τέλεια, οπωσδήποτε πάντως καλλίτερα από το να 
αποφασίσουµε να το ρίξουµε στη βορά του στίβου της πολιτικής αντιπαλότητας. Ευχαριστώ 
πολύ. 
 

 
Ευχαριστώ κε Ζέκκο. Κάποιος άλλος θέλει να παρέµβει; 
 

 
Κε Πρόεδρε ήθελα καταρχάς να δούµε και να συµφωνήσουµε στη διαδικασία. 
Έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση το κατά την εκτίµησή µας 

κορυφαίο ζήτηµα της πόλης, το κυκλοφοριακό. Επειδή προφανώς άρθηκαν και οι λόγοι. . .  
Κε Πρόεδρε χαιρόµαστε που το κορυφαίο ζήτηµα της πόλης έρχεται για συζήτηση µετά από 17 
µήνες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και φαίνεται η αφετηρία της ανίχνευσή του και της επίλυσής 
του να γίνεται µε συστηµατική αφετηρία και προσέγγιση. Προφανώς ήρθησαν και οι λόγοι που 
κράταγαν το θέµα αυτό σε εκκρεµότητα ενάρξεως συζητήσεως. Εποµένως η σηµερινή 
διαδικασία θα πρέπει να σφραγίσει την έναρξη αυτής της συζήτησης και έχω την εντύπωση ότι 
θα πρέπει στον κύριο µελετητή µε τους επιτελείς του το Σώµα να αποφασίσει να δώσει µία 
κατεύθυνση. ∆ηλαδή στην τεχνοκρατική, την επιστηµονική προσέγγιση του ζητήµατος θα 
επιχειρηθεί και δικαίως και απολύτως επιτρεπτά να δοθεί µία πολιτική όχι µε την έννοια την 
παρεξηγήσιµη, κατεύθυνση, δηλαδή ποια στοιχεία θα πρέπει να είναι κυρίαρχα στο σχέδιο για 
την επίλυση του ζητήµατος. 

Κε Πρόεδρε δεν ξέρω εάν διαδικαστικά έχετε επιλέξει συγκεκριµένο τρόπο συζήτησης µε 
υποβολή ερωτήσεων, εγώ θα προσπαθήσω να πω τις απόψεις µου και να ανοίξει ένας 
διάλογος. 

Κε Ζέκκο πράγµατι διέκρινα και µε βρίσκετε σύµφωνο σ΄ αυτό, έκδηλα στοιχεία ρεαλισµού 
στην παρέµβασή σας, δηλαδή ότι το ζήτηµα αυτό θα επιχειρήσουµε να το λειάνουµε, να το 
αντιµετωπίσουµε, όχι να το επιλύσουµε διότι δώσατε δύο αιτίες που το ζήτηµα αυτό, το θέµα 
αυτό δεν είναι απολύτως διευθετήσιµο, είπατε ότι η αύξηση του εισοδήµατος αλλά και η 
δυνατότητα των ανθρώπων και στην κατανάλωση και στην κίνηση, διαρκώς δηµιουργούν 
συνωστισµό στα οχήµατα και στους χώρους όπου αυτά κατευθύνονται. Η πόλη µας και η χώρα 
αντιµετωπίζει ζητήµατα που βεβαίως οι δηµοκρατίες οι προηγµένες της Ευρώπης τα 
αντιµετώπισαν γρηγορότερα, µάλλον προγενέστερα αλλά έχουν συγκεκριµένους τρόπους που 
το αντιµετωπίζουν. ∆εν θέλω η εισήγησή µου να πάρει τον χαρακτήρα και το στίγµα µιας 
απεραντολογίας και µίας θεώρησης της εποχής µας, θα είναι χρήσιµο να πούµε τις απόψεις µας 
σε σχέση µε το ζήτηµα όπως αυτό εκφράζεται επί µακρού στην πόλη της Καλαµάτας. Και πως 
αυτό να µην γινόταν όταν εσείς πολύ σωστά είπατε και εµείς γνωρίζαµε ότι η πόλη πορεύεται 
µέχρι σήµερα µε µία επιστηµονική εργασία που εκπονήθηκε εάν δεν κάνω λάθος το 1982 ή 
΄83, από τότε εφαρµόζεται ίσα µε σήµερα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Ασφαλώς η εργασία η δική σας αλλά και η πολιτική αντίληψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
το συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να λάβει υπόψη της χαρακτηριστικά δεδοµένα της πόλης, τον 
πληθυσµό της και όχι τον σηµερινό. ∆ηλαδή προφανώς και υπενθυµίζω το αυτονόητο, ότι η 
υπό εκπόνηση µελέτη και θέλω εδώ να µου απαντήσετε µετά, είναι ευθύς εξ αρχής είναι µία 
καινούργια µελέτη ή επικαιροποιείται η υφιστάµενη χωρίς το τραµ; Είναι η µελέτη του 2004 
χωρίς το τραµ ή είναι ευθύς εξ αρχής µία νέα µελέτη για την επίλυση του ζητήµατος; 
Εποµένως θα πρέπει να σχεδιασθεί η επιστηµονική εργασία και να λάβει υπόψη της την 
Καλαµάτα του παρόντος αλλά και την Καλαµάτα του µέλλοντός µας η οποία θα εκτίνεται 
τουλάχιστον σε ορίζοντα δεκαετίας να µην πω εικοσαετίας. ∆ηλαδή µε το πληθυσµιακό της 
δεδοµένο, µε την οικιστική της προοπτική, µε την εξέλιξη του σχεδίου της, µε την εν γένει 
ανάπτυξή της. Ένα στοιχείο είναι αυτό.  

Ένα δεύτερο είναι αυτά τα ζητήµατα που τα ορίσατε απολύτως ακριβώς στην παρέµβασή σας, 
θα πρέπει να σχεδιασθεί και να ληφθεί υπόψη η πραγµατικότητα του περιµετρικού δακτυλίου 
της πόλης, ασφαλώς το ζήτηµα της Αθηνών. Εδώ θα πρέπει κε Ζέκκο να πω ότι είναι σε 
εξέλιξη µία συζήτηση η οποία δεν έχει ενώσει τις πτέρυγες  - παρεµπίπτοντος το λέω αυτό, δεν 
το λέω για σας, το λέω για τους συναδέλφους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου – δεν έχει ενώσει τις 
πτέρυγες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι η θρυλούµενη µεταφορά του δηµαρχείου ή µέρος 
των υπηρεσιών του δηµαρχείου από τον συγκεκριµένο χώρο. . . Στο σύνολο µε διορθώνει ο κ. 
∆ήµαρχος, αν θα αρκέσει το. . . Ο ∆ήµαρχος εκφράζει θεσµικά και πολιτικά τη ∆ηµοτική αρχή, 
εποµένως το «και» κε ∆ήµαρχε το συµπλεκτικό δεν ξέρω που αλλού µπορεί να αναφέρεται. 
Πάντως παρά το γεγονός ότι έχουµε αποκλίνουσες απόψεις οι παρατάξεις της µειοψηφίας για 
την σκοπιµότητα της µεταφοράς των υπηρεσιών εκεί, εν πάση περιπτώσει εάν και όταν 
εκδηλωθεί η πρωτοβουλία αυτή µε συγκεκριµένο τρόπο και υλοποιηθεί, προφανώς 
αντιλαµβάνεστε ότι στη δυτική πλευρά της πόλης, εκεί που δεν υπάρχει ευχέρεια 
προσβασιµότητας και προσπέλασης, θα υπάρχει ένα στοιχείο όπου θα καλεί καθηµερινά για 
συναλλαγή και παράσταση πολλούς συµπολίτες µας. Εποµένως η Αθηνών είναι ένας ιδιαζούσης 
σηµασίας, συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής, δρόµος για την πόλη της Καλαµάτας. 

Νέα πραγµατικότητα που θα πρέπει ασφαλώς να επικαθορίσει ως ένα βαθµό την εργασία, τη 
µελέτη, το θέµα που κουβεντιάζουµε, είναι τα Λέικα, είναι το Ασπρόχωµα, είναι αυτά τα 
στοιχεία που φαίνονται στην Καλαµάτα του σήµερα να αρχίζουν να παίζουν ένα πολύ 
σηµαντικό ρόλο. Αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύω ότι αυτή η µελέτη και αυτή η εργασία της 
οποίας κε Ζέκκο θα ζητήσω στη δευτερολογία σας και βεβαίως από τη ∆ηµοτική αρχή να µου 
πει εάν έχει προϋπολογισθεί το κόστος. Ως ένα βαθµό το είδαµε. Το πέρας της και η εφαρµογή 
της εάν έχει προϋπολογισθεί σε χρόνο, δηλαδή εάν είναι εντός της θητείας της παρούσης 
∆ηµοτικής αρχής, θα έχει προλάβει να ολοκληρωθεί και να εφαρµοσθεί; Και πάντως έχω την 
εκτίµηση ότι θα πρέπει ασφαλώς η εργασία αυτή να συµπεριλάβει στο πλαίσιό της ένα 
εκτεταµένο και συστηµατικό δίκτυο πεζοδροµήσεων το οποίο αγαπητοί συνάδελφοι σε καµία 
περίπτωση δεν θα διαστρέφει και δεν θα εξοβελίζει την προσβασιµότητα των συµπολιτών µας 
στην πόλη της Καλαµάτας, αλλά που πάντως θα αποτρέπει και θα εκδιώκει το όχηµα, το 
αυτοκίνητο, από το κέντρο της. ∆εν µιλάω και δεν θέλω να σας πω παραδείγµατα πολύ 
σηµαντικών ευρωπαϊκών πόλεων αλλά και σε συγκεκριµένες πόλεις της πατρίδας µας αυτό έχει 
επιτευχθεί. ∆εν νοείται, θα πρέπει να υπάρξει µία πολιτική µε συγκεκριµένες πτυχές που θα 
αποτρέπει το αυτοκίνητο να µπει στο κέντρο. Παράδειγµα η ελεγχόµενη στάθµευση, η 
βελτιωµένη να το πω εφικτά λειτουργία της αστικής µας συγκοινωνίας; Αυτά λοιπόν ένα 
σύγχρονο σχέδιο µελέτης προφανώς οφείλει να τα εντάξει στους κόλπους της. 

Υπάρχει επίσης ένα τεράστιο θέµα. Η ∆ηµοτική αρχή αγαπητοί συνάδελφοι και ο κ. ∆ήµαρχος 
έλεγε ότι είναι µία βασική παράµετρος όπου το συγκεκριµένο θέµα δεν ήρχετο προς συζήτηση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήταν η εκκρεµότητα µε το ζήτηµα των πάρκινγκ του ποταµού 
Νέδοντα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει µία καινούργια κατάσταση, ασφαλώς µεταβατική, 
αυτοκίνητα µπαίνουν χωρίς κανένα έλεγχο, προφανώς ο δικαστικός αγώνας δεν έχει λήξει, 
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είναι όµως ένας βραχίονας ο χώρος του Νέδοντα όπου µπορεί να αποτελέσει τµήµα της 
σύλληψης και της πολιτικής για την στάθµευση στην υπό εκπόνηση µελέτη. 

Αγαπητοί συνάδελφοι έχω την εκτίµηση ότι αυτό το σχέδιο που στην γενικότητά του ο ειδικός 
επιστήµονας µας περιέγραψε και που η συζήτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα πρέπει να της 
δώσει, εκτιµούµε εµείς, προωθηµένα χαρακτηριστικά όχι ανεδαφικά, όχι ανεφάρµοστα αλλά 
για να επιχειρήσουµε να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα αυτό. Εµείς αντιλαµβανόµαστε αφού 
µελετηθούν όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εκδοχή του κυκλοφοριακού 
προβλήµατος της Καλαµάτας, αφού εντάξουµε στη λογική της αντιµετώπισής του ως θα έλεγα 
επικαθοριστικό στοιχείο, ως προµετωπίδα το ζήτηµα εκτεταµένων πεζοδροµήσεων αφού 
επαναλαµβάνω έχει εξασφαλισθεί η βατότητα των πολιτών στους χώρους αυτούς. Θα πρέπει 
αγαπητοί συνάδελφοι και κε Ζέκκο να µας απασχολήσει σοβαρά και υλοποιήσιµα και το ζήτηµα 
ενός λέει η µελέτη, το περιέγραψε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος, ενδεχόµενα να είναι εφικτό να 
υπάρξουν περισσότεροι επίσης ένα σύστηµα ποδηλατοδρόµων στην πόλη αλλά 
ποδηλατόδροµοι µε προδιαγραφές ασφαλείας, µε παρόντα όλα εκείνα τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τον ποδηλατόδροµο σε µία σύγχρονη πόλη, σε µία σύγχρονη κοινωνία.  

Ασφαλώς επίσης κε Ζέκκο η µελέτη σας θα πρέπει να επιχειρεί να δώσει µία θα έλεγα µόνιµη 
λύση στο ζήτηµα της διαχείρισης της κυκλοφορίας της παράλιας ζώνης. Μιλάω για την οδό 
Ναυαρίνου όπου η ∆ηµοτική αρχή στην δηµοκρατική εναλλαγή της κάθε φορά, επιχειρεί τους 
θερινούς µήνες όπου κορυφώνεται η κυκλοφορία, να αντιµετωπίσει το ζήτηµα µε µέτρα 
βραχείας πνοής που προφανώς δεν είναι αποτελεσµατικά και δεν αντιµετωπίζουν το ζήτηµα. 

Βασικές αρτηρίες, βασικοί δρόµοι που θα χαρακτηρίσουν τη νέα πραγµατικότητα της 
Καλαµάτας είναι επίσης η οδός Κρήτης, νοµίζω το αναφέρει η µελέτη και εσείς το είπατε, 
καθώς επίσης και η οδός που διανοίγεται, της Βασ. Γεωργίου.  

Θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες να έχουν τη δική τους θέση και το δικό τους νόηµα 
σ΄ αυτό το πλαίσιο της εργασίας που ξεκινάει και που θα επιχειρήσει να δώσει απάντηση και 
λύση ως ένα βαθµό στο ζήτηµα το κυκλοφοριακό το οποίο είναι ζήτηµα πολύ σηµαντικό για 
την πόλη όταν µάλιστα κε Ζέκκο ευελπιστούµε όχι υπό την έννοια της ευχής αλλά πλέον της 
χειροπιαστής βεβαιότητας ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα η πόλη µας και ο νοµός µας θα 
είναι περιοχές αυξηµένης επισκεψιµότητας πανελληνίως εξαιτίας σηµαντικών τουριστικών 
έργων που εξελίσσονται στο νοµό αλλά και εξαιτίας της επιτέλους περαιώσεως τµηµάτων του 
εθνικού δικτύου και αναφέροµαι στο δρόµο Τρίπολης – Καλαµάτας.  

Θέλω να τελειώσω εδώ και να µην πω περισσότερα, εµείς αφού η συζήτηση προχωρήσει, 
θέλουµε να δηλώσουµε ότι πιστεύουµε ότι µόνον έτσι βασικά ζητήµατα της πόλης µπορούν να 
λυθούν. ∆ηλαδή µε µελέτες σύγχρονες, συστηµατικές, ολοκληρωµένες, ρεαλιστικές και 
εφαρµόσιµες. Το κυκλοφοριακό ζήτηµα είναι τεράστιο, δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε 
ηµίµετρα, µε πεζοδροµήσεις ή µε µονοδροµήσεις δηµοτικών οδών 10 – 20 µέτρων και 
ασφαλώς µου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι και το ζήτηµα των αναπλάσεων δεν µπορεί να έχει 
µερικό και ευκαιριακό χαρακτήρα αλλά το 2008 και στο µέλλον δεν µπορούν τα ζητήµατα αυτά 
παρά να αντιµετωπίζονται µε συστηµατικό, µε σύγχρονο, µε επιστηµονικό τρόπο. Εµείς 
ιστάµεθα καταρχάς, θα δούµε και την εξέλιξη της συζήτησης, θετικοί στην . . . . . (δεν 
ακούγεται). . .άλλωστε είναι ένα θέµα από την αρχή της θητείας µας εισηγούµεθα στη 
∆ηµοτική αρχή ότι θα πρέπει να το φέρει και θα πρέπει να το εισηγηθεί και να το επιλύσει µε 
συστηµατικό και σύντοµο τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκφράζοντας τη λογική και τη 
διάθεση της παράταξής µας για την παρουσία σας εδώ και να πω µε την ευκαιρία κε Ζέκκο ότι 
µία εκκρεµότητα που υπήρχε στον τοµέα αυτό και στο ζήτηµα αυτό και που είχε να κάνει µε 
λόγους που δεν είναι του παρόντος να συζητηθούν, φαίνεται να περαιώνεται και που πάντως 
ξεκινάει µια συζήτηση µαζί σας θα έλεγα, προκειµένου ένα κορυφαίο ζήτηµα της πόλης να 
αρχίσουµε να το αντιµετωπίζουµε. Ευχαριστώ κε Πρόεδρε. 
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Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε; 
 

 
Υποθέτω καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο είχαµε ιδιαίτερα τονίσει, 
θυµούνται όλοι, εκεί πηγαίνει το «υποθέτω», ότι µετά το πρόβληµα των 

απορριµµάτων το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα της πόλης µας ήταν το κυκλοφοριακό. Γι΄ αυτό 
άλλωστε πολλές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαµε ζητήσει να ξεκινήσει µια νέα 
κυκλοφοριακή – συγκοινωνιακή µελέτη για την πόλη η οποία θα αντικαθιστούσε αυτή του 
1983 και ευελπιστούσαµε βέβαια, αδίκως ως φάνηκε, αµέσως µετά τη θητεία η νέα ∆ηµοτική 
αρχή αφού αρχίσει λίγο τα πράγµατα, µετά το πρώτο 6µηνο, ήδη να έχει προχωρήσει τη 
διαδικασία ενός διαγωνισµού ο οποίος θα οδηγούσε σε µία νέα πλήρως από την αρχή, 
καινούργια κυκλοφοριακή – συγκοινωνιακή µελέτη. Ατυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και φτάσαµε 
17 µήνες µετά να επιλέγεται αυτός ο τρόπος της σηµερινής σύµβασης και αυτά τα οποία η 
σύµβαση περιγράφει επί της ουσίας. Και επιλέγεται κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος 
είναι για να απαντήσω στην αφερεγγυότητα µέχρι σήµερα του ∆ήµου απέναντι στον κ. Ζέκκο 
και είναι κατανοητότατο. Και ένας δεύτερος γιατί αυτή τη στιγµή η προκήρυξη ενός νέου 
διαγωνισµού θα έφερνε τα πράγµατα πολύ πίσω και θα υπήρχε και µία καθυστέρηση η οποία 
δεν θα µπορούσε να καλύψει την καθυστέρηση η οποία υπήρξε µέχρι σήµερα. Επιλέγεται 
βέβαια αυτή η λύση αν και από µόνη της και από το ύψος της σύµβασης είναι πασιφανές ότι 
έχει περιορισµένες δυνατότητες. 
 
Πριν περάσουµε στα γενικά στοιχεία θα ήθελα να πω ότι φαίνεται πασιφανώς ότι ο γενικός 
κυκλοφοριακός σχεδιασµός που είναι το πρώτο κοµµάτι της σύµβασης έχει κόστος 60.000 €. 
Είναι λογικό ότι το κόστος είναι µικρό για να γίνει µια ενδελεχής έρευνα. Θα βασιστεί λοιπόν 
κατά συνέπεια σε υπάρχουσες µελέτες οι οποίες υπάρχουν και κυρίως εις την ενεργοποίηση 
της µελέτης του 2005 που αφορούσε το τραµ και η οποία όµως αφορούσε κυρίως το κεντρικό 
άξονα και την παραλιακή ζώνη. Βέβαια θα γίνουν κάποιες νέες µετρήσεις αλλά 
αντιλαµβανόµαστε ότι µάλλον η φιλοσοφία θα αποτυπωθεί κα µε την εµπειρία του κου Ζέκκου 
από τη συµµετοχή του στην οµάδα για τον γενικό πολεοδοµικό σχεδιασµό. Θα ήθελα εδώ να 
διαβάσω ένα κοµµάτι από την εισήγηση το οποίο είναι νοµίζω και το σηµαντικότερο και το 
οποίο µας οδηγεί σε έναν προβληµατισµό γενικότερο. Λέει η εισήγηση από την τεχνική 
υπηρεσία «Προτείνεται η ανάθεση του νέου αντικειµένου της µελέτης να γίνει µε την επέκταση 
της υπάρχουσας σύµβασης αφού δοθούν σαφείς πολιτικές, κοινωνικές, τεχνικές και 
επιστηµονικές κατευθύνσεις από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών». Έχει συζητήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάτι τέτοιο; Έχει αποκρυσταλλώσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις; ∆εν θυµάµαι να έχει γίνει µέχρι σήµερα 
κουβέντα. Και εδώ βέβαια είναι ένα µεγάλο θέµα. Η ∆ηµοτική αρχή πιστεύει ότι π.χ. το 
∆ηµαρχείο πρέπει να πάει στο παλιό νοσοκοµείο. Εµείς δεν το πιστεύουµε. Εµείς πιστεύουµε 
ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα διατηρητέα κτήρια της Αριστοµένους, εµείς πιστεύουµε ότι οι 
δράσεις πρέπει να µείνουν εδώ, τα χρήµατα που θα έρθουν θα πρέπει να δοθούν για την 
αναµόρφωση του χώρου αυτού, ότι θα πρέπει στο παλιό νοσοκοµείο να γίνει µεγάλη 
διεκδίκηση και να παραµείνει ως χώρος υγείας από πρωτοβάθµιο αστικό κέντρο µέχρι όλες τις 
δυνατότητες που έχει να αναπτύξει εκεί η υγεία και κατά συνέπεια οδηγούµαστε σε µια 
διαφορετική διαχείριση του κέντρου της πόλης. Εµείς πιστεύουµε στη πεζοδρόµηση της 
Αριστοµένους τουλάχιστον µέχρι τη Φραντζή µε το µεταφορικό µέσο, το µαζικό µεταφορικό 
µέσο σε συγκεκριµένο διάδροµο το οποίο να κινείται, να είναι ποδηλατόδροµος αυτό το 
κοµµάτι. Η ∆ηµοτική αρχή παρουσίασε πριν από λίγο µία συγκεκριµένη άποψη ανάπλασης της 
οδού Αριστοµένους µέχρι παρακάτω. Αυτές οι δραστηριότητες και µε τον ίδιο τρόπο που 
µιλάµε εµείς αυτόµατα σηµαίνουν κατά την άποψή µας υπόγειο πάρκινγκ στο κέντρο της 
πόλης. Και µπορούµε να συζητήσουµε κατά την άποψή µας πάλι, ένα τέτοιο κοµµάτι που είναι 
από την Εθνική Τράπεζα δηλαδή µέχρι την αρχή των καταστηµάτων στην πλατεία Βασ. 
Γεωργίου, το κοµµάτι δηλαδή το φυτεµένο, ένα υπόγειο τριώροφο πάρκινγκ κατά τα πρότυπα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :14/2008                                 Τετάρτη 14 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  277/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  13 

άλλων πάρκινγκ τα οποία όµως δεν θα οδηγούν τα αυτοκίνητα, το έχουµε ξαναπεί, στο κέντρο 
της πόλης, θα µπαίνουν από το ποτάµι και θα βγαίνουν από τη Χρυσ. Παγώνη πάλι στο ποτάµι 
και θα είναι ένα κοµµάτι στο οποίο θα υπάρχει µία τεράστια ανακούφιση για το ∆ήµο. 
Περιέγραψα δύο – τρεις κεντρικές απόψεις οι οποίες προφανέστατα έχουν να κάνουν και µε το 
είδος της µελέτης το οποίο θα ακολουθήσετε και µε τις κατευθύνσεις τις οποίες έχετε µπροστά 
σας για να συντάξετε µία µελέτη.  
 
∆υστυχώς σ΄ αυτό το σηµείο δεν έχουµε µια ταύτιση απόψεων και πιθανότατα υπάρχουν και 
άλλα σηµεία στα οποία θα µπορεί κανείς να διαφοροποιηθεί ή να συµφωνήσει ποιες θα είναι 
αυτές οι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν και θα πρέπει να δοθούν σε σας σαν 
έναν άξονα, σαν ένα µπούσουλα. Θα θυµίσω µόνο ότι στο δεύτερο κοµµάτι της µελέτης που 
εδώ φαίνεται από το ύψος του ότι για 6 – 7 λειτουργικούς σχεδιασµούς επιµέρους 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων το ύψος της αµοιβής είναι περίπου εφάµιλλο του γενικού 
σχεδιασµού όλης της πόλης, πόσο λίγα χρήµατα είναι τα 60.000, θέλω να πω ότι εδώ 
απουσιάζει αφενός η οδός Αριστοµένους στο λειτουργικό σχεδιασµό των επιµέρους 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, απουσιάζει η οδός Αθηνών κατά παράξενο και περίεργο τρόπο και 
οι παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν σ΄ αυτήν την περιοχή και δεν επαρκεί, είναι πασιφανές, ο 
γενικός σχεδιασµός για την περιοχή αυτή. Και να τονίσω µάλιστα ότι στην πρόσφατη 
παρουσίαση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου η οδός Αθηνών φάνηκε σαν πρόταση ως 
δρόµος για ποδηλατόδροµο και πεζοδρόµηση - µε πράσινες γραµµές – ανάµεσα σε ένα πλέγµα 
πεζοδροµήσεων και ποδηλατόδροµων µέσα στην πόλη. Από την πρόσφατη παρουσίαση του 
γενικού πολεοδοµικού. Εκεί προσωπικά, εµείς τουλάχιστον σαν παράταξη βλέπουµε µια 
τεράστια αντίφαση. 
 
Στα υπόλοιπα σαφώς θα συµφωνήσουµε και θέλουµε να εξάρουµε αφενός το γεγονός ότι 
υπάρχει µια µελέτη κεντρικού ποδηλατοδρόµου, όπως επίσης θα υπάρχει µια µελέτη 
αναδιάρθρωσης του συστήµατος των µέσων µαζικής µεταφοράς. Το ποσό είναι µικρό, που 
σηµαίνει ότι η αναδιάρθρωση και αυτή θα αφορά το κεντρικό σύστηµα, δεν θα αφορά την 
εξακτίνωση των δράσεων των µαζικών µέσων µεταφοράς, κάτι που µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. 
∆εν πιστεύουµε δηλαδή ότι χωρίς µία µελέτη λήψης στοιχείων προορισµού της κάθε περιοχής 
µε ένα ερωτηµατολόγιο πως µετακινήστε, που πηγαίνετε, τι κάνετε, και µία συγκοινωνιακή 
µελέτη που θα περιλαµβάνει την περιφέρεια της Καλαµάτας προς την Καλαµάτα, µπορεί να 
απαντηθεί το θέµα παρά µόνον µόνο µε τον κεντρικό άξονα ο οποίος προφανώς τουλάχιστον 
για µας οφείλει να υπάρξει, να αναβαθµισθεί και χαιρετίζουµε και τον νέο διοικητικό συµβούλιο 
των αστικών συγκοινωνιών επί τη ευκαιρία. 
 
Όλες αυτές οι επιφυλάξεις τις οποίες παρουσιάσαµε, και οι οποίες κατά την άποψή µας θα 
έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί, µας κάνουν επιφυλακτικούς. Βέβαια είναι γεγονός ότι ο κ. 
∆ήµαρχος σας έχει ήδη αναθέσει την εργασία. Η παρουσία µας σήµερα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο λίγο – πολύ είναι τυπική, άλλωστε δεν τηρήθηκε το ελάχιστο, να υπάρχει 
συνέντευξή σας µετά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λόγοι τάξης, αρχής, 
τουλάχιστον επέβαλαν κάτι τέτοιο. ∆υστυχώς ούτε κι αυτό το ελάχιστο τηρήθηκε για να 
αποδειχθεί ότι τελικά το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο είναι ένα Συµβούλιο επικύρωσης ειλιµένων 
αποφάσεων. Κατά συνέπεια η ψήφος µας ελάχιστη ως καµία σηµασία τουλάχιστον για σας 
έχει.  
 
∆εν αµφισβητούµε επ  ουδενί λόγο την επιστηµονικότατά σας, την άρτια επαγγελµατική σας 
και επιστηµονική κατάρτιση και προφανώς και τον τρόπο µε τον οποίο έχει γίνει όλη η 
διαδικασία της ανάθεσης του προηγούµενου διαγωνισµού. Μία παράκληση την οποία σας την 
είχα πει και την περασµένη φορά και στον βαθµό που µπορεί να έχει κάποιο βάρος, µπορείτε 
να την ακολουθήσετε, να τη δείτε. Επιτρέψτε σε κάποιους νέους συνεργάτες σας να κοιτάξουν 
την πόλη ει δυνατόν από την αρχή. Το λέω εκ πείρας σαν συνάδελφος κι εγώ ότι κάποιο 
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σχέδιο, κάποιες ιδέες που µου έχουν µπει από την αρχή είναι δύσκολο αν δεν µου υποδείξει 
κάποιος άλλος κάποιες άλλες να τις ανατρέψω, να τις αντιστρέψω. Μου είναι δύσκολο. Πιθανά 
να συµβαίνει και σε σας ή είναι γενικά απ΄ ότι έχω δει, συµβαίνει σε όλους. Αφήστε λοιπόν 
κάποιους νέους να σας δώσουν νέους ιδέες και κοιτάξτε το συγκοινωνιακό πρόβληµα της 
πόλης και µε τολµηρά βήµατα και µε τολµηρές ιδέες. Πιστεύω ότι θα είναι προς το συµφέρον 
όλων. 
 
∆εν θα ήθελα να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγµή. Θα παρακολουθήσω και εγώ την υπόλοιπη 
συζήτηση αν και όπως είπα, λίγο – πολύ ως παρατηρητής πια γιατί οι δυνατότητες 
παρεµβάσεων έχουν εκ πολλού εξαντληθεί. 
 

 
Ευχαριστώ κε Κοσµόπουλε. 
 

Κε Πρόεδρε! 
 
Ο κ. Τσερώνης αν θέλει. Προηγείται ο κ. Τσερώνης. 
 

Αµφισβητήθηκε ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. . . 
 
Παρακαλώ ησυχία. 
 

Κε Πρόεδρε αµφισβητήθηκε ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορώ. . .  
 
∆εν αµφισβητήθηκε καθόλου ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ψηφίζει. 

 
Αµφισβητήθηκε όταν ο κ. Κοσµόπουλος είπε ότι είναι µία. . . 

 
Παρακαλώ! ∆εν έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ δεν έχετε το λόγο! 
 

Μας σας παρακαλώ κε Πρόεδρε! 
 
Σας παρακαλώ πολύ! 
 

Εσείς έπρεπε πρώτα να µιλήσετε πρώτος, αµφισβητήθηκε ο ρόλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Καταλαβαίνετε. . . 

 
Αφήστε να κάνω τη δουλειά µου! 
 

Μα δεν τη βλέπω να την κάνετε! 
 

ΦΩΝΗ: Κε Πρόεδρε αφήστε τον να µιλήσει. 
 
Όχι, όταν θα έρθει η ώρα να µιλήσει. Κε Τσερώνη ορίστε. 
 

Κε Πρόεδρε! 
 
Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.  
Ωραία, ελάτε εσείς εδώ να φύγω εγώ. Εντάξει; Ησυχία! 

Κε Τσερώνη. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Γιώργο και στο σπίτι σου έτσι εριστικός είσαι; 
 

Εριστικός είµαι τώρα; 
 
Μην κάνετε διάλογο κε Τσερώνη. Συνεχίστε. Έχετε το λόγο κε Τσερώνη. 

 
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ. Ζέκκο µε τον οποίο είχα 
συνεργαστεί κατά το παρελθόν όταν ήµουν Αντιδήµαρχος  µε αρµοδιότητες για 

το κυκλοφοριακό και από εκείνη τη συνεργασία κρατάω µία κουβέντα που µου είχε πει, άσχετη 
µε το κυκλοφοριακό της Καλαµάτας, µου είχε κάνει εντύπωση και τη θυµάµαι ακόµη, ότι όταν 
θα λειτουργήσει ταχείας κυκλοφορίας σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα – Θεσσαλονίκη τότε θα 
είναι ο πιο ισχυρός ανταγωνιστής του αεροπλάνου. Το είδαµε πριν από αυτό στην Καλαµάτα µε 
τη γραµµή την αεροπορική Καλαµάτα – Αθήνα όταν λειτούργησε ο δρόµος. Έτσι αυτό εν 
παρενθέσει το αναφέρω, µου είχε κάνει εντύπωση και έτσι θα γίνει τελικά, εκεί πάει η δουλειά.  
 
Τώρα να έρθουµε στα καθ΄ ηµάς.   
Κρατάω µερικά πολύ σηµαντικά στοιχεία το οποί τόνισε µε ιδιαίτερη έµφαση ο κ. Ζέκκος. Ένα 
από αυτά είναι ότι η γεωµετρία είναι δεδοµένη των δρόµων. ∆εν µπορούµε να ανατρέψουµε 
τη γεωµετρία του Ευκλείδη. Αυτοί είναι οι δρόµοι, λεφτά δεν διαθέτουµε για καινούριες 
υποδοµές, να κάνουµε ανισόπεδες διαβάσεις ή κάτι τέτοια πράγµατα, εγώ όµως θα έλεγα και 
αν ακόµα διαθέταµε και αν φτιάχναµε τις ανισόπεδες διαβάσεις, πάλι µετά από λίγα χρόνια οι 
δρόµοι δεν θα ήταν αρκετοί να ικανοποιήσουνε τις απαιτήσεις τις κυκλοφοριακές που θα 
προκύπτανε, το συγκοινωνιακό φόρτο που θα προέκυπτε από τη ραγδαία αύξηση των 
αυτοκινήτων.  Η αύξηση των αυτοκινήτων είναι δεδοµένη, θα γίνεται και στο επόµενο χρονικό 
διάστηµα όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις µεγέθους ανάλογου της Καλαµάτας είτε στη χώρα 
µας είτε στο εξωτερικό. Εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνει αυτό που έχει γίνει στις άλλες 
πόλεις του εξωτερικού, δηλαδή να αλλάξει η αντίληψη του κάθε δηµότη ότι για ¨ψύλλου 
πήδηµα¨, ας µου επιτραπεί η έκφραση, πρέπει να παίρνει το αυτοκίνητό του, για να πεταχτεί 
σε µία απόσταση πολύ µικρή πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτοκίνητο ντε και καλά. Και αυτή η 
αντίληψη νοµίζει ότι µπορεί να προωθηθεί µέσα από την καινούρια κυκλοφοριακή µελέτη, µε 
τις  πεζοδροµήσεις, µε την ενηµέρωση του πληθυσµού, µε τους ποδηλατόδροµους και µε όλα 
αυτά που αναφέρθηκαν.  
 
Να περάσω τώρα στο διαδικαστικό ….. (παύση της εγγραφής) και µε αυτό που είπε ο κ. Ζέκκος  
ότι χρειάζεται µία συναντίληψη  και µια κοινή συνισταµένη απόψεων ώστε τα όσα γίνονται, τα 
όσα θα γίνουν για το κυκλοφοριακό να µην αποτελούν µονόπλευρη άποψη αλλά να έχει 
προηγηθεί ένας διάλογος και να έχει εξευρεθεί ένας κοινός στόχος, όλων των παρατάξεων. 
∆υστυχώς όµως η ∆ηµοτική Αρχή δεν ακολούθησε αυτή τη διαδικασία. ∆ηλαδή εγώ θα το 
φανταζόµουνα κάπως διαφορετικά το θέµα, ως εξής: Θα έπρεπε η ∆ηµοτική Αρχή πριν 
φτάσουµε στο απόψε, στο αποψινό θέµα, στην αποψινή συζήτηση, να έχει καλέσει τις 
δηµοτικές παρατάξεις, να έχουνε συζητήσει πάνω στο ζήτηµα  µαζί µε την Τεχνική Υπηρεσία, 
να έχουν διαµορφωθεί µερικές κοινές απόψεις οι οποίες θα οδηγούσανε και στην πολιτική 
κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί απόψε στον κ. Ζέκκο. ∆υστυχώς αυτό το πράγµα δεν έχει 
γίνει ενώ θα µπορούσε να γίνει και ερχόµαστε τώρα στο πόδι, ας µου επιτραπεί η έκφραση, να 
πούµε δυο λόγια διάσπαρτα και χύµα σαν και αυτά που µερικά ανέφερε ο κ. Αλευράς,  του 
οποίου η τοποθέτηση ήταν πάρα πολύ αναλυτική και µας έχει καλύψει σε πολλά σηµεία, και 
σαν και αυτά που ανέφερε ο κ. Κοσµόπουλος  και σαν και αυτά που θα πω και εγώ τώρα. 
Εγώ πιστεύω ότι, µιλάµε τώρα για πρακτικές λύσεις, ότι αφού τουλάχιστον δεν προηγήθηκε 
της αποψινής συζήτησης αυτή η µεταξύ µας συνάντηση, τουλάχιστον να γίνει εκ των υστέρων 
και να υποβάλλουµε ένα κοινό υπόµνηµα µέσα από το οποίο θα προκύπτει ποια είναι η 
πρότασή µας, που φαίνεται ότι συµφωνούµε ούτως ώστε να έχει ένα µπούσουλα ο µελετητής 
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να προχωρήσει σε ορισµένα θέµατα, για να εξασφαλιστεί αυτό που ανέφερα ως 
προαπαιτούµενο, δηλαδή τη συναντίληψη και εµείς ως παράταξη είµαστε διατεθειµένοι σε µια 
τέτοια συνάντηση µεταξύ µας, µαζί µε τις άλλες παρατάξεις να δώσουµε  ένα γενικό στίγµα για 
το πώς βλέπουµε τα πράγµατα.  
Ανέφερε ο κ. αλευράς προηγουµένως για τις εκτεταµένες πεζοδροµήσεις. Αν οι πεζοδροµήσεις 
είναι εκτεταµένες σε δύο διαστάσεις, δηλαδή πλέγµα πεζοδρόµων, έχω πει και άλλη φορά στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι από εµπειρία µου στο εξωτερικό  αυτό εµπεριέχει τον κίνδυνο 
γκετοποίησης, φοβάσαι να περάσεις άµα νυχτώσει από τους δρόµους αυτούς γιατί και η 
παρουσία του αυτοκινήτου είναι χρήσιµη µε την έννοια ότι σου δίνει την αίσθηση της 
ασφάλειας, ότι υπάρχει κόσµος εκεί.  
Ανεφέρθη για την παραλιακή. Είδαµε τις διάφορες ∆ηµοτικές Αρχές τις προηγούµενες  
τετραετίες να κάνουν κάποιες παρεµβάσεις κυκλοφοριακές περιορισµένου χρονικού 
διαστήµατος στη Ναυαρίνου και να την πεζοδροµούν. Είδαµε επίσης και πλάνα τηλεοπτικού 
σταθµού που έδειχνε την πεζοδροµηµένη Ναυαρίνου στις 10:00 η ώρα το βράδυ, που όλη η 
Καλαµάτα ήταν εκεί στο λιµάνι, να είναι άδεια. ∆εν περπάταγε κανείς εκτός από 2-3 
πιτσιρικάδες που παίζανε µπάλα και άλλο ένας που έκανε ποδήλατο. Εγώ είχα πει την άποψή 
µου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πέρυσι, ότι δεν πεζοδροµούµε κεντρικές αρτηρίες. Η Ναυαρίνου 
αποτελεί κεντρική αρτηρία και µάλιστα ιδιαίτερης σηµασίας καθώς έχει κατεύθυνση ανατολής – 
δύσης, που η πόλη στερείται τέτοιων αρτηριών.  
Αυτά λοιπόν που λέµε τώρα, που αναφέραµε διάσπαρτα και ο κ. Αλευράς και εγώ και ο κ. 
Κοσµόπουλος, αποδεικνύουν ότι µία συνάντηση µεταξύ µας και µε την Τεχνική Υπηρεσία, θα 
είχε διαµορφώσει ένα κοινό τόπο ώστε   να µπορούµε να δώσουµε µία κατεύθυνση στο 
µελετητή.  
 
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι πως ο οικονοµικός χώρος της 
Καλαµάτας και της ευρύτερης περιοχής είναι δυτικά της πόλης και γι΄ αυτό, επειδή ξεφεύγει 
από τα όρια της πόλης, δεν είναι αρκετή µία κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης, χρειάζεται και 
συγκοινωνιακή µελέτη η οποία θα λαβαίνει υπόψη της όλα αυτά τα δεδοµένα καθώς και το 
Γενικό Πολεοδοµικό που εκτείνεται πέραν της πόλης της Καλαµάτας. 
 
Πιστεύω λοιπόν ότι το ζήτηµα ήρθε απόψε πρόχειρα για συζήτηση. Ωστόσο θα ψηφίσουµε  και 
θα είµαστε ανοιχτοί για µια συνάντηση ώστε να δώσουµε µια  σχετική κατεύθυνση στο 
µελετητή.       
 

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο.  

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, καλά νοµίζω και δηµιουργικά εξελίσσεται η συζήτηση. ∆εν 
ξέρω αν είναι το κυκλοφοριακό το κορυφαίο ζήτηµα της πόλης. Έρχονται στο 

µυαλό µου 4-5 µεγάλα ζητήµατα, όλα θα τα συζητήσουµε εδώ, όλα θα τα συζητήσοµε, όπως 
είναι η στρατηγική διαχείριση των απορριµµάτων, κάνετε υποµονή καµιά δεκαριά µέρες, όπως 
είναι τα προβλήµατα του Βιολογικού Καθαρισµού, τα ευρύτερα, στην περιοχή, όπως είναι το 
ΕΣΠΑ και τα έργα τα οποία πρέπει να ενταχθούν. Έχει τύχει σε εµάς, εννοώ σ΄ αυτό το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σ΄ αυτή την αυτοδιοικητική  έκφραση της πόλης, το προνόµιο να 
διαχειριστεί όλα αυτά τα µεγάλα ζητήµατα και πρέπει να τα διαχειριστεί χωρίς λάθη για να 
οδηγηθούµε σε θετικά αποτελέσµατα για την πόλη.  
Το δεύτερο το οποίο έχω να πω είναι ότι το κυκλοφοριακό πρόβληµα οξύνθηκε, και να είµαστε 
αντικειµενικοί, όχι επειδή αυτή η ∆ηµοτική Αρχή των 15 µηνών δεν το έφερε λίγο νωρίτερα 
αλλά για το γεγονός όπως πληροφορούµε αρκετά χρόνια πίσω από τώρα δεν έγινε µία 
αναλυτική συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ούτε λήφθηκαν καθοριστικές αποφάσεις  για την 
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αντιµετώπιση ενός οξυµένου πλέον προβλήµατος. Για την άµβλυνση αυτού του προβλήµατος 
οµιλούµε. Πιστεύω ότι είµαστε όλοι ρεαλιστές και δεν οµιλούµε για επίλυση προβλήµατος.   
Να πω αγαπητοί συνάδελφοι επίσης ότι 15 µήνες από την αρχή της θητείας, τώρα έχοµε πλέον 
τα δεδοµένα ώστε να µπορούµε να συζητήσουµε αξιόπιστα για το κυκλοφοριακό θέµα της 
πόλης. Ξέροµε περίπου τι θα γίνει µε τον περιµετρικό, ότι η Βασ. Γεωργίου σε ένα χρόνο από 
τώρα, επιλύθηκαν όλα τα προβλήµατα, θα είναι γεγονός και θα γίνει αναδιανοµή του 
κυκλοφοριακού φόρτου, το ζήτηµα µε τα πάρκινγκ, τις 600 θέσεις επί του Νέδοντος, που 
έχουν στρατηγική σηµασία για την κυκλοφορία στην πόλη, πηγαίνει αρκετά καλά και έχουµε 
την πεποίθηση ότι θα πάει έτσι µέχρι το τέλος και ξεκίνησαν ή ολοκληρώθηκαν οι µελέτες προς 
το Ρυζόµυλο και προς την Μάνη αντίστοιχα, ξεκινάει για την Μάνη ολοκληρώνεται προς 
Ρυζόµυλο.  
Έχουµε λοιπόν βεβαιότητες ώστε να µπορέσοµε να συζητήσουµε αξιόπιστα και να 
καταλήξουµε σε συµπεράσµατα.  
 
Γιατί πρέπει να γίνει η ανάθεση του επιπλέον έργου, στον κ. Ζέκκο. 
Πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σοβαρό Γραφείο όπου έχει δώσει λύσεις όχι στην 
Καλαµάτα αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, και το ξέρετε νοµίζω όλοι σας, ο κ. Ζέκκος και το 
Γραφείο του έχει µία εµπειρία 25 και πάνω χρόνια για το κυκλοφοριακό ζήτηµα της πόλης, µια 
εµπειρία η οποία είναι πολύτιµη, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο µπορεί να µας 
βοηθήσει.  
Ο δεύτερος λόγος, ο οποίος δεν µας τιµά αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκκρεµότητες 
οικονοµικές πέραν της δεκαετίας προς τον κ. Ζέκκο, υπάρχουν αναθέσεις από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, υπάρχουν αναθέσεις από ∆ηµάρχους, χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη 
διαδικασία, υπάρχει ένα βάρος εν πάση περιπτώσει  του ∆ήµου Καλαµάτας διαχρονικά για το 
οποίο δηλώνω ρητά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι µε την ολοκλήρωση της θητείας µας το 
βάρος αυτό πρέπει να πάψει να υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο δεν µας τιµά διαχρονικά.  
Να πω ακόµα ότι τρία είναι τα ζητήµατα τα οποία πρέπει να κυριαρχήσουν και στα  οποία 
πρέπει να δώσουµε απαντήσεις. Τα κύρια. Το πρώτο είναι η ελεγχόµενοι στάθµευση, διότι στο 
κέντρο της πόλης έχουµε λιγότερες θέσεις από αυτές τις οποίες είναι αναγκαίο να έχουµε, 
εποµένως πρέπει να τις διαχειριστούµε  κατά τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση σε όλη την 
Ελλάδα και βεβαίως µε τρόπο ως προς το οικονοµικό µέρος φιλικό προς τον πολίτη. Το 
δεύτερο είναι η χωροθέτηση ενός κεντρικού ποδηλατόδροµου που θα διατρέχει την πόλη, την 
κεντρική πόλη και δεν θα είναι µόνο για την ικανοποίηση ψυχαγωγικών ή τουριστικών αναγκών 
αλλά να εξυπηρετεί και να βοηθά στην επικοινωνία στο επίπεδο της συγκοινωνίας.  Το τρίτο 
είναι  ο ρόλος της αστικής συγκοινωνίας που πρέπει να τον δούµε από την αρχή, ο ρόλος των 
µέσων µαζικής µεταφοράς στην πόλη και γι΄ αυτό είναι πολύτιµη η συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση 
του Αστικού ΚΤΕΛ το οποίο παρεβρίσκεται  εδώ. Ασφαλώς πρέπει γρήγορα να δοθούν 
απαντήσεις και σε προβλήµατα που παρατηρούνται σε διάφορα σηµεία της πόλης, οι σηµειακές 
αντιµετωπίσεις µε πρώτη την Ναυαρίνου, συµφωνώ και εγώ µαζί σας ότι υπήρξαν προβλήµατα 
τα τελευταία χρόνια µε τα µέτρα τα οποία παίρναµε, ας πούµε µονοδροµήσεις αντίθετες µε τη 
νοµοθεσία, αντίθετες µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ναυαρίνου, η Βασ. Γεωργίου και 
πως µπαίνοµε δυτικά στη Βασ. Γεωργίου. Από ποιο σηµείο µπαίνοµε: Από την Αριστοµένους; 
Από την Κανάρη; Από την Ασκληπιού; Από τη Φαρών; Είναι σηµαντικά ζητήµατα, στους 
επόµενους µήνες θα τα αντιµετωπίσουµε, µε την Μπουλούκου και το έµφραγµα που 
παρατηρείται εκεί,  µε την Υπαπαντής, προτεραιότητες στους δρόµους τους οποίους πρέπει να 
διανοίξοµε και στις πεζοδροµήσεις οι οποίες πεζοδροµήσεις πρέπει να είναι η αιχµή του 
δόρατος για την αναβάθµιση της ζωής των πολιτών στην πόλη. Συµφωνώ και εγώ µε 
προλαλήσαντες ότι πρέπει να µπούµε απέναντι από το ιδιωτικό αυτοκίνητο εάν θέλοµε να 
βελτιωθεί καθοριστικά η ποιότητα ζωής.  
 
Θα µου επιτρέψετε αγαπητοί συνάδελφοι,  να κάνω έτσι µία σύντοµη επισήµανση για τα κτίρια 
του παλιού νοσοκοµείου για το νέο ∆ηµαρχείο, επειδή διαβάζω πολλά και διάφορα και 
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λυπούµαι για το γεγονός, ειλικρινά λυπούµαι, για το ότι έχει γίνει αυτό το θέµα σηµείο έτσι 
αντιπαράθεσης ενώ δεν θα έπρεπε αγαπητοί συνάδελφοι. Ας είναι. Έγινε γι΄ αυτό µία 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πιθανότατα την επόµενη ή την µεθεπόµενη εβδοµάδα 
θα είναι θέµα στην ηµερήσια διάταξη και πάλι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ξέρετε και δεν 
χρειάζεται να σας ενηµερώσω εγώ ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας στο σύνολό του έχει περί τους 650 
υπαλλήλους οι οποίοι είναι διασκορπισµένοι σε διάφορα σηµεία της πόλης, ότι εκταµιεύοµε 
περί τις 150.00 € κάθε χρόνο για να πληρώνοµε ενοίκια, ότι δεν επαρκή ο χώρος ο οποίος έχει 
διατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία και µου ζητείται να νοικιάσοµε και άλλο χώρο να υπάρξει 
επέκταση ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι να σας πω 
ότι τα παραδοσιακά κτίρια δεν προσφέρονται για υπηρεσίες. Αλήθεια πως το λέτε αυτό όταν 
έχουµε οδηγίες από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχοµε 
προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρίες στα δηµόσια κτίρια και υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
κτίρια όπως ο Κοινωνικός Φορέας, να σας πω πρώτα απ΄ όλα ο Κοινωνικός Φορέας, που δεν 
δίνουν τη δυνατότητα   πρόσβασης στα άτοµα µε αναπηρία. Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι 
το κράτος για 8 χρόνια έχει αφήσει στη τύχη του τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν ιστορική, 
συναισθηµατική αξία για όλους µας, έχουν ιστορική σηµασία, έχουν αφεθεί 8 χρόνια και είχαν 
µετατραπεί σε χώρους όπου περιθωριακά στοιχεία ή µετανάστες οικονοµικοί εκινούντω και 
διέµεναν εκεί. Εγώ την προσεχή βδοµάδα θα σας θέσω υπόψη σας όλα τα δεδοµένα τα οποία 
πρέπει να έχετε υπόψη σας. Εννοείται ότι θα σας πω και για την οικονοµική παράµετρο, το 
πόσο θα στοιχίσει, εάν υπάρχουν τα χρήµατα, αυτά είναι σηµαντικά ζητήµατα, τι γίνεται µε τις 
µελέτες, για να τα έχετε υπόψη σας αυτά. Και ασφαλώς ευχαριστώ την Ελληνική Κυβέρνηση, 
τον Υπουργό Υγείας τον κ. Αβραµόπουλο, τον Υπουργό Εσωτερικών τον κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη. Έχουν ληφθεί 
αποφάσεις και στο οικονοµικό επίπεδο να έχετε υπόψη σας και θα πάρετε τα στοιχεία τα οποία 
θέλετε. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να λειτουργήσει εκεί ένα Αυτοδιοικητικό 
campus, ένας χώρος ο οποίος θα είναι καλλίτερος σε επίπεδο Ελλάδος  όσον αφορά τη 
λειτουργία ∆ήµου. Θα τα πούµε λοιπόν όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα, αλλά παρακαλώ 
επιχειρήµατα ότι τα παραδοσιακά κτίρια κάνουν για να εγκαθίστανται διοικητικές µονάδες, ότι 
είναι δυνατόν να εγκαθιστούµε διοικητικές µονάδες σε κτίρια στα οποία  δεν υπάρχει 
προσβασιµότητα, ότι είναι διοικητικά ορθό να είναι διασκορπισµένος ο ∆ήµος Καλαµάτας σε 
δέκα (10) κτίρια όπου για να κάνω σύσκεψη ∆ιευθυντών  πρέπει να τους έχω καλέσει από την 
προηγούµενη µέρα ή όταν χρειαστεί, να περπατάνε ανά την πόλη για να έρθουν εδώ και να 
χάνονται ώρες. Αυτά είναι παρά πολύ σοβαρά ζητήµατα, είναι αντιλήψεις που δεν τις λένε  
πουθενά για εκσυγχρονισµένη διοίκηση και ευχαριστώ ειλικρινά και τον κ. Ζέκκο  ο οποίος 
αναφέρθηκε στην κεντροβαρικότητα του κτιρίου, µε την επιστηµονική του ιδιότητα 
αναφέρθηκε σε ζητήµατα που συνδέονται µε το κυκλοφοριακό στο οποίο κατά κόρον έχουν 
αναφερθεί πάρα πολλοί και δηµοσιογραφικά πιστεύω περισσότερο από διάθεση αντιπολίτευσης 
παρά από λογική προσέγγιση των πραγµάτων.  
Τα πα όλα αυτά διότι είναι ένα πάρα πού µεγάλο θέµα που αφορά την πόλη. Οκτώ (8) χρόνια 
είναι πολλά, πάρα πολλά, να είναι εγκαταλελειµµένος ένας χώρος 25 στρεµµάτων και να λέµε 
διάφορα. Ήρθε η ώρα ο µεγάλος ∆ήµος Καλαµάτας των 100.000 κατοίκων, τόσοι κινούνται 
περίπου, µε τους 650 υπαλλήλους να συγκεντρωθεί σε ένα χώρο και να συζητήσουµε αν 
θέλετε οτιδήποτε για να γίνουν τα πράγµατα καλλίτερα όσον αφορά την προσβασιµότητα στο 
συγκεκριµένο χώρο.  Και εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή και η Κυβέρνηση είµαστε σταθερά 
προσηλωµένοι, η Κυβέρνηση δια των Υπουργών του κ. Αβραµόπουλου του κ. Παυλόπουλου 
και του κ. Αλογοσκούφη, στη συγκεκριµένη ιδέα η οποία και θα υλοποιηθεί.  
 
Τελειώνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή η συζήτηση η σηµερινή ουσιαστικά είναι συζήτηση 
για την ανάθεση, την επέκταση του έργου στον κ. Ζέκκο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όταν 
θα µπούµε επί της ουσίας, κ. Σπίνο προσέξτε το αυτό, όταν φτάσοµε στο πρακτέο, όταν 
συζητάµε για προτάσεις και για λύσεις, πριν έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνεται 
µία κουβέντα µεταξύ µας, εσύ και οι επικεφαλής, και εγώ όταν χρειάζεται, ώστε να συγκλίνοµε 
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να αποκτούµε κοινό βηµατισµό και εν πάση περιπτώσει να µην ρίξουµε το κυκλοφοριακό 
ζήτηµα, δεν νοµίζω ότι υπάρχουν παραδείγµατα πάρα πολλά µέχρι τώρα, βορά έτσι στον 
κοµµατισµό  ή στον πολιτικαντισµό. 
 
Αυτά ήθελα να πω αγαπητοί συνάδελφοι για το θέµα που απασχολούµαστε σήµερα. ∆εν 
µπαίνουµε επί της ουσίας, δεν συζητάµε για συγκεκριµένα πράγµατα, δεν έχουν συγκεντρωθεί 
ακόµα τα στοιχεία, βλέπετε απλωµένα τα καλώδια στην πόλη, όταν θα γίνει αυτό, µε την 
παρουσία του κ. Ζέκκου  ή εκπροσώπου του Γραφείου του, θα γίνει συζήτηση σε πολιτικό 
επίπεδο και µετά θα έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Κύριε Μπάκα. Και να ετοιµάζεται ο κ. ∆ικαιουλάκος. Ο ∆ηµήτρης ο Μπάκας. 

 
 
Συγγνώµη, ειλικρινά θα ήθελα και εγώ, το έθεσε ο κ. Αλευράς πρώτος, θα ήθελα 
και εγώ ο κ. Ζέκκος να αναφερθεί στο νέο δηµαρχείο  που σκεπτόµαστε εµείς 

και η Ελληνική Κυβέρνηση. Πρόκειται από τις µεγαλύτερες δωρεές στην πόλη της Καλαµάτας 
κύριε, του Υπουργού Υγείας πρώτα απ΄ όλα. Από τις µεγαλύτερες προσφορές.  
Λοιπόν θα ήθελα να ακούσω και εγώ τη γνώµη σας, έχουν γραφεί διάφορα για το 
κυκλοφοριακό θέµα, µιλήστε για την κεντροβαρικότητα του κτιρίου και για το εάν εξυπηρετεί 
την πόλη ή δεν την εξυπηρετεί, εάν λύνει προβλήµατα ή δεν λύνει. Επιστήµονας είσαστε, σας 
παρακαλώ τοποθετηθείτε για ένα θέµα για το οποίο κακώς έχουν γραφτεί διάφορα τον 
τελευταίο καιρό. 
 

 
Ορίστε κ. Μπάκα. 
 

 
Κοιτάζω τον κ. Ζέκκο τώρα. Πριν 20 χρόνια τον θυµάµαι. Συζητήσεις επί 
συζητήσεων στα ∆ηµοτικά Συµβούλια: να αµβλύνουµε να λύσουµε το 

κυκλοφοριακό… Χίλια εννιακόσια τόσο!  2008, µε ειλικρίνεια λέµε να ¨αµβλύνουµε¨, δεν 
µπορούµε να το λύσουµε. ∆εν είναι θέµα πολιτικής κ. Ζέκκο; ∆εν είναι θέµα πολιτικών 
αποφάσεων και υποδοµών το ότι δεν έχει λυθεί τόσα χρόνια; Και είναι θέµα πολιτικής.  
Πολιτικών επιλογών είναι και δυνατοτήτων. Είναι απλά τα πράγµατα.  
Για πέστε µου, από τις µελέτες που έχετε προτείνει στις αντίστοιχες ∆ηµοτικές Αρχές, σε τι 
ποσοστό έχουν υλοποιηθεί αυτές; Θεωρείτε  αυτό  που κάνετε τώρα µε τις 60.000 €, γιατί 
γνωρίζω τις υποχρεώσεις του ∆ήµου και δεν είναι τιµητικό για το ∆ήµο Καλαµάτας οι 
υποχρεώσεις του προς εσάς, ότι είναι κυκλοφοριακή και  συγκοινωνιακή µελέτη για το σύνολο 
της πόλης µαζί µε τα ∆ιαµερίσµατα τα πεδινά; Όχι. Αποσπασµατική είναι. ∆εν είναι πολιτική 
όταν σας δώσουµε εµείς φωτογραφικά και σας πούµε έτσι το θέλουµε το κέντρο της πόλης, 
έτσι θέλουµε εκείνο, έτσι θέλουµε το άλλο; Καθαρά πολιτικό είναι το θέµα.  
 
Με εξέπληξε η τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου.  
Κύριε ∆ήµαρχε σε ολόκληρη την Ιταλία όλα τα παραδοσιακά κτίρια είναι και έχουνε πρόσβαση 
και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες … Θέλετε  να σας στείλω µια εταιρεία µε µια απλή σκαλίτσα, 
µε ανσασεράκι που µπαίνει και δεν κάνει καµία παρέµβαση. Και εδώ στο ∆ηµαρχείο 
µπορούσαµε να το κάνουµε. Κακώς που δεν το κάνει και πρόταση. 
 

 
Το ΄φτιαξα  στο ∆ηµαρχείο. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εντελώς τυχαία επειδή ασχολούµαι µε το χώρο της οικοδοµής, έχω στα χέρια 
µου 50 φυλλάδια στο µαγαζί που λέει: αυτό, εκείνο, τούτο, το άλλο. Απλά 

πράγµατα. ∆εν είναι αυτό ένα σοβαρό επιχείρηµα από το ∆ήµαρχο της πόλης να λέει ότι δεν 
κάνουν αυτά τα κτίρια. Η πολιτική σας επιλογή είναι πολιτική σας και καλά κάνετε, όπως και η 
σηµερινή, εσείς είσαστε πλειοψηφία.    
Εγώ θα ψηφίσω ΚΑΤΑ, ήµουν µεταξύ του ΛΕΥΚΟΥ, γιατί πάλι η συζήτηση δεν είναι να 
λύσουµε το κυκλοφοριακό και δεν είναι τόσο µακροπρόθεσµο, είναι να το αµβλύνουµε κύριοι. 
Αυτή η άµβλυνση γίνεται 25 χρόνια. Ντρέποµαι. Με ρωτάνε οι γιοί µου καµιά φορά: άµα 
ήσουνα ∆ήµαρχος τι θα έκανες; Τους λέω: τι θέλετε να κάνω; - Πράσινο, παιδικές χαρές, 
κυκλοφορία. Κυκλοφοριακό. Έτσι το λέει, 6 χρονών 7 είναι. Ναι παιδί µου, του λέω, έχεις δίκιο. 
Σκουπίδια, καθαριότητα, τούτο, κείνο, τα απλά βασικά πράγµατα. Μιλάµε για διαµόρφωση 
κοινωνικής συνείδησης.  Στα σχολεία έχει ξεκινήσει αυτή η δουλειά. Γίνεται µια δουλειά, για 
την καθαριότητα, για τούτο για κείνο, για το κυκλοφοριακό. Εµείς τι έχουµε κάνει στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια για να αποτρέψουµε τον κόσµο να είναι µέσα στο κέντρο 
της πόλης µε το αυτοκίνητο. ∆εν νοµίζω ότι έχουµε κάνει πολλά πράγµατα. Και ότι έχει συµβεί 
έχει συµβεί αποσπασµατικά. Πριν από αυτά όµως δεν έχουµε δώσει και λύσεις µε µαζικά µέσα 
µεταφοράς. Πάλι αποσπασµατικά το έχουµε δει. Η παρότρυνση η δική µας είναι εκείνη που 
κάνει τις δηµότες να επισκέπτονται το κέντρο της πόλης, η έλλειψη χώρων στάθµευσης που 
εµείς αδυνατούµε να τους δώσουµε είναι εκείνη που κάνει και δηµιουργείται τεράστιο 
πρόβληµα κυκλοφοριακό. Η έλλειψη υποδοµών είναι λόγω αδυναµία δική µας πολιτικής να 
επιβάλουµε κάποια πράγµατα, που δηµιουργείται αυτό το κοµφούζιο. Η έλλειψη 
µακροπρόθεσµου σχεδιασµού για το πώς θα γίνει αυτή η πόλη των 150.000 – 200.000 
κατοίκων που πρέπει να δούµε το χωροταξικό και όλα τα υπόλοιπα που σχεδιάζουν για την 
πόλη, γιατί εκεί πρέπει να στοχεύσουµε, για τους χώρους στάθµευσης για τούτο, για κείνο, για 
το άλλο… 
Τι να ψηφίσω τώρα, µετά από 25 χρόνια για να αµβλύνουµε πάλι το κυκλοφοριακό; Λέω: Άστο 
ρε Μήτσο Μπάκα µην ξαναβάζεις για δηµοτικός σύµβουλος και µην ξανά αµβλύνεις  το 
κυκλοφοριακό εσύ ρε παιδί µου! 
 

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. ∆ικαιουλάκος. 

 
 
Καλωσορίζω και εγώ από την µεριά µου τον κ. Ζέκκο. 
Κύριε Ζέκκο εγώ είµαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκεστε απόψε κοντά µας 

διότι πραγµατικά τα σκουπίδια, τα απορρίµµατα, και το κυκλοφοριακό είναι τα δυο µεγάλα 
ζητήµατα της πόλης µας.  
Συµφωνώ επίσης σ΄ αυτό που είπατε ότι το κυκλοφοριακό ζήτηµα δεν πρέπει να µπει σε 
θέµατα πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουµε µε τις προτάσεις µας έτσι 
ώστε πραγµατικά αυτό το πρόβληµα σιγά – σιγά να το απαλύνουµε. Και η άποψή µου κ. Ζέκκο 
είναι ότι πρέπει να  λειτουργήσουµε σε δύο επίπεδα. Το ένα αυτό το οποίο είναι οι 
παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουνε άµεσα και που προτείνει η ∆ηµοτική Αρχή διότι το 
πρόβληµα έχει φτάσει στο απροχώρητο, η υγεία των κατοίκων πραγµατικά κινδυνεύει άµεσα. 
Θα σας δείξω επιγραµµατικά …. (προβολή διαφάνειας …….) 
 

 
Να σεβαστούµε λίγο το χρόνο κ. ∆ικαιουλάκο παρακαλώ. 
 

 
∆εν θα σας αργήσω, να σας βοηθήσω θέλω. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Προεδρεύων): 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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Κύριε Ζέκκο πρέπει να σας θέσω υπόψη ότι στο πλαίσιο του έργου ¨Χαρτογραφική εκτίµηση 
της αέριας ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο»  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, πραγµατοποιήθηκε και στην πόλη µας σε τέσσερις  µετρητικές περιόδου 
όσον αφορά τους ρύπους  και συγκεκριµένα οι µετρήσεις αυτές έγιναν στον προαύλιο της 
Νοµαρχίας. Πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τη µέτρηση των ρύπων του διοξειδίου του 
αζώτου, του µονοξειδίου του άνθρακα, του όζοντος, του διοξειδίου του θείου  αλλά και 
αιωρούµενων σωµατιδίων καθώς και βενζολίου. Οι τιµές συµπερασµατικά είναι αυτές εδώ που 
βλέπετε, θα σας δώσουµε αυτό το φάκελο να τον έχετε, και καταλήγοντας, πραγµατικά 
φαίνεται ότι οι τιµές ορισµένων ρύπων όπως του διοξειδίου του αζώτου, του όζοντος, του 
βενζολίου και τα σωµατίδια PMΝ10 είναι αυξηµένες και πλησιάζουν τα όρια που έχουν τεθεί 
από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
Συγκεκριµένα προχτές στο διαδίκτυο µέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ενέκρινε στις 14 
Απριλίου του 2008 µια νέα οδηγία για τον καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη, η οδηγία αυτή 
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα για την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης γιατί θεσπίζει πρότυπα που στοχεύουν στη µείωση των λεπτών σωµατιδίων  PMΝ10, 
ανέφερα προηγούµενα. 
Ένα άλλο σηµείο που θέλω να σας ενηµερώσω είναι ότι ο ∆ήµος µας έχει κάνει µε το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε αυτό το χάρτη θορύβου (παρουσιάζει το χάρτη), αυτόν εδώ αγαπητοί συνάδελφοι. 
Είναι ένας χάρτης θορύβου που έχει γίνει από το ∆ήµο µας όπου φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι οδοί 
στην πόλη έχουν ξεπεράσει τα επιτρεπόµενα όρια σε ντεσιµπέλ. Και αυτό θα σας το δώσουµε 
να το λάβετε υπόψη.  
 
Εποµένως τόσο οι δρόµοι της πόλης  µας µε τη χρήση του Ι.Χ. µε ηυξηµένους ρύπους αλλά και 
µε την ηχορύπανση, πραγµατικά αποτελούν δύο σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν την υγεία 
των δηµοτών µας. Γι΄ αυτό είπα προηγούµενα ότι πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα 
διαφορετικά θα αντιµετωπίζουµε προβλήµατα υγείας των δηµοτών, στο ένα επίπεδο και στο 
άλλο επίπεδο πρέπει να δούµε σφαιρικά το θέµα το κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό και 
πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε σχέση µε το πολεοδοµικό σχέδιο, µε τις αναπλάσεις, µε το 
πράσινο διότι όπως ξέρετε οι θερµοκρασίες στις χώρες της Μεσογείου αυξάνονται και θα 
αυξάνουν τα τελευταία χρόνια. Ήδη στην Καλαµάτα τα τελευταία δύο χρόνια η θερµοκρασία 
φτάνει τους 45 βαθµούς και θα πρέπει να δηµιουργηθούν νησίδες πρασίνου οι οποίες να 
συγκοινωνούν µεταξύ τους ώστε να υπάρχει ένα ρεύµα καθαρού αέρα. Θα πρέπει µε αιχµή τις 
αστικές συγκοινωνίες που πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και στο µέλλον 
γιατί χωρίς αστικές συγκοινωνίες δεν µπορεί να απαλύνουµε το πρόβληµα το κυκλοφοριακό, 
µαζί µε τους ποδηλατόδροµους.    Άρα το τρίπτυχο πράσινο στην πόλη µας, πεζοδροµήσεις, … 
 

 
Κύριε συνάδελφε σας παρακαλώ πολύ, µην µπούµε στην ουσία, είναι 
στοιχεία τα οποία είναι βεβαίως χρήσιµα, στην παρούσα φάση 

ξεφεύγουµε του χρόνου … 
 

 
Αφήστε µε να εκφραστώ, σε πέντε λεπτά τελειώνω, αφήστε µε να 
εκφραστώ. 

Επίσης κ. Ζέκκο θα ήθελα όσον αφορά το επιστηµονικό µέρος να καταγράψετε τον αριθµό των 
ηµερήσιων µετακινήσεων ανά άτοµο, τα αίτια των µετακινήσεων και την κανονικότητά τους 
καθώς και την φύση τους, τη µέση ηµερήσια απόσταση µετακίνησης ανά πολίτη και όλα αυτά 
τα επιστηµονικά στοιχεία τα οποία εσείς γνωρίζετε ώστε πραγµατικά µακροπρόθεσµα να 
µπορέσουµε να λειτουργήσουµε µε ποιοτικά χαρακτηριστικά στο πρόβληµα το συγκοινωνιακό 
και το κυκλοφοριακό.  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  
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Επίσης πιστεύουµε ότι πρέπει να συνεργαστούµε µε την ΕΡΓΟΟΣΕ διότι άποψή µου προσωπικά 
είναι  ότι πρέπει η ΕΡΓΟΟΣΕ να παίξει ένα ρόλο θετικότατο στην πορεία του σιδηροδρόµου 
ξεκινώντας από το λιµάνι µέχρι τη Μεσσήνη. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να έρθουµε σε µία επαφή 
µε την ΕΡΓΟΟΣΕ έτσι ώστε µαζί µε τα αστικά λεωφορεία, τους ποδηλατόδροµους, το πράσινο 
και µε τον περιφερειακό που θα γίνει και µε τον ΟΣΕ, τον ΕΡΓΟΟΣΕ, όπου πρέπει να 
αναβαθµιστεί το υπάρχον δίκτυο του σιδηροδρόµου που υπάρχει, είµαι σίγουρος ότι αυτό το 
πλέγµα µακροπρόθεσµα θα φέρει πολλά οφέλη στο πρόβληµα κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό.   
Όσον αφορά τους ποδηλατόδροµους πρέπει να δείξουµε ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον διότι η 
Καλαµάτα είναι πράγµατι µια πόλη που µπορεί να ευνοηθεί. Υπάρχουν προτάσεις και σκέψεις 
για τους ποδηλατόδροµους που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε καλλίτερη σοβαρότητα. Σήµερα 
το πρωί ήµουνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης  όπου εκεί παρουσιάστηκαν project τα οποία 
υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η χώρα µας συµµετέχει, όπου πραγµατικά στηρίζουν 
τα δίκτυα και όπως ξέρετε πραγµατικά οι χρηµατοδοτήσεις από εδώ και πέρα θα δίνονται µόνο 
όταν υπάρχουν συγκεκριµένα δίκτυα είτε αφορά την ενέργεια, τις συγκοινωνίες, τον πολιτισµό 
και γενικότερα τα δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν παραδείγµατα ευρωπαϊκών πόλεων 
που µπορούµε να έρθουµε σε επαφή και να κάνουµε ανταλλαγές απόψεων και συνεργασίες 
διακρατικές µέσα από ευρωπαϊκά προγράµµατα που αφορούν τις συγκοινωνίες. Εδώ βλέπουµε 
κάποιους ποδηλατόδροµους που υπάρχουν στο εξωτερικό, όπως επίσης και ποδήλατα τα οποία 
ο δηµότης µπορεί µε ένα κέρµα να τα χρησιµοποιήσει για ορισµένο χρόνο, να το αφήσει σε µία 
άλλη περιοχή της πόλης και να συνεχίσει στη συνέχεια. Νοµίζω ότι το ποδήλατο στην 
Καλαµάτα θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο. Εδώ είναι ένα ηλεκτροκίνητο ποδήλατο. Π.χ. 
οι υπάλληλοι στον Άγιο Νικόλαο στις Τεχνικές Υπηρεσίες θα µπορούσαν … 
 

 
Στο επόµενο Συµβούλιο δεν θα έχουµε τίποτα να πούµε, θα τα 
εξαντλήσουµε  σήµερα και … 

 
 
Άρα επιµένω συµπερασµατικά κ. Πρόεδρε, χαιρετίζω τον κ. Ζέκκο στην 
αποψινή συνάντηση, πρέπει να παίξουµε σε δύο επίπεδα, σ΄ αυτά που ήδη 

προανέφερα, εµάς θα µας έχετε συµπαραστάτη όσον αφορά τα στοιχεία αυτά που σας 
ανέφερα   και εύχοµαι σύντοµα τα αποτελέσµατα να είναι µετρίσιµα προς τη θετική 
κατεύθυνση. 
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.    
 

 
Ευχαριστούµε τον κ. ∆ικαιουλάκο.  
Τον κ. Μπάκα Ιωάννη. 

 
 
Όταν στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 βρισκόταν προ των πυλών της πόλης 
το κυκλοφοριακό πρόβληµα εγκαίρως το διέγνωσε η τότε ∆ηµοτική Αρχή, 

και οφείλουµε να τα λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, άλλωστε ο καθένας γράφει την 
ιστορία του σ΄ αυτή την πόλη, και έκανε εκείνες τις πρώτες σηµαντικές κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις, τις οποίες βέβαια ο καλαµατιανός λαός τις υποδέχτηκε µε αντιρρήσεις, µε 
αντιδράσεις και πολλούς προβληµατισµούς, βέβαια στη συνέχεια αποδείχθηκαν σωτήριες. 
Κυρίαρχο στοιχείο εκείνης της κυκλοφοριακής µελέτης ήταν οι µονοδροµήσεις. Τότε η 
Καλαµάτα ήταν µια µεσαία επαρχιακή πόλη. 
Η νέα µελέτη που κάποια στιγµή, δεν ξέρω πότε, θα παρουσιαστεί  θα πρέπει αναµφίβολα να 
προβλέψει ότι µε την ολοκλήρωση του εθνικού δρόµου η Καλαµάτα καθίσταται πλέον 
προάστιο των Αθηνών µε επισκέπτες χιλιάδες αλλά και µόνιµους κατοίκους επίσης δεκάδες 
χιλιάδες επιπλέον απ΄ ότι είναι σήµερα. Κάποιοι εκτιµούν ότι ο πληθυσµός της Καλαµάτας 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:      
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µπορεί και να φτάσει στις 150.000. Βέβαια µε την ολοκλήρωση του εθνικού δρόµου θα έρθουν 
πολλά καλά για την περιοχή µας ωστόσο όµως θα έρθουν και κάποια αρνητικά αφού η 
Καλαµάτα πλέον θα είναι ένα προάστιο των Αθηνών όπως είναι κάποια προάστια νότια, βόρεια 
η δυτικά της Αθήνας σήµερα όπου κυριαρχεί σε µεγάλο βαθµό η εγκληµατικότητα αλλά αυτό 
είναι ένα θέµα µιας άλλης στιγµή να το πούµε αλλά θα το θέσουµε γιατί πρέπει από τώρα να 
ληφθούν κάποια µέτρα σε συνεργασία µε όλους τους φορείς γιατί µαζί µε αυτόν τον κόσµο 
που θα ρθει στην Καλαµάτα αναµφίβολα θα έχουµε και µία εισαγόµενη ανάπτυξη αφού δεν θα 
µπορούν να ανταποκριθούν ο ντόπιος πληθυσµός στις ανάγκες για επενδύσεις, θα έχουµε µία 
εισαγόµενη ανάπτυξη αλλά θα έχουµε και µία εισαγόµενη εγκληµατικότητα. Θα έχουµε νονούς, 
θα έχουµε µπράβους, θα έχουµε χίλια δυο πράγµατα. Αυτά όµως θα τα πούµε κάποια άλλη 
στιγµή, δεν αφορούν τη σηµερινή κουβέντα.  
 
Κυρίαρχος λοιπόν στοιχείο της πρώτης εκείνης µελέτης ήταν οι µονοδροµήσεις. Θεωρώ ότι 
κυρίαρχο στοιχείο της επόµενης µελέτης κ. Ζέκκο θα πρέπει να είναι οι πεζοδροµήσεις όπως 
περιέγραψε και ο επικεφαλής του συνδυασµούς µας ο κ. Τσερώνης όπου ναι µεν θα υπάρχουν 
ευρείας έκτασης πεζοδροµήσεις µέσα στην πόλη πλην όµως δεν θα αποµονώνουν το κεντρικό 
ιστό της πόλης δηµιουργώντας και ένα κλίµα αν θέλετε ανασφάλεια. ∆εν µπορούµε να µην 
συµφωνήσουµε και µε αυτό που κατέθεσε στην εισήγησή του ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος, ότι 
πλέον αν θέλουµε να απαλλαγεί  το κέντρο της πόλης από τα αυτοκίνητα, θα πρέπει να 
δώσουµε και µία λύση στη στάθµευση, µια στάθµευση που καθίστανται πλέον υγιή για τις 
µικρές και µεγάλες πόλεις της χώρας. Σε όλες τις µεγάλες πόλεις του εξωτερικού στάθµευση 
δεν υπάρχει πουθενά, στο κέντρο των πόλεων του εξωτερικού. Υπάρχουν υπόγεια πάρκινγκ, 
διόροφα, µονόροφα. Στους σχεδιασµούς των µελλοντικών δηµοτικών αρχών ή και της 
σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής αναµφίβολα θα πρέπει να είναι η κατασκευή ενός υπόγειου 
πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία της Καλαµάτας. Είναι ένας χώρος τον οποίον δεν τον έχουµε 
αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε να τον αξιοποιήσουµε. Βεβαίως το κόστος είναι υψηλό, σας 
θυµίζω όµως ότι ο αναπτυξιακός νόµος παρέχει την ευχέρεια της χρηµατοδότησης αυτού του 
έργου µε 55%.  ∆εν ξέρω αν πάλι είναι υψηλό το κόστος για ένα ∆ήµο της δυναµικότητας και 
της αντοχής του ∆ήµου Καλαµάτας που έχει ένα σωρό υποχρεώσεις, κουβαλάει από το 
παρελθόν για την αποπληρωµή δανείων.        
Θα συµφωνήσουµε µε πολλά από αυτά που ανέφερε και ο συνάδελφος ο κ. Αλευράς. Αυτό 
όµως που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό των νέων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
που θα ισχύουν για τα επόµενα 20-30 χρόνια, θα είναι το γεγονός ότι η Καλαµάτα του σήµερα 
δεν θα έχει καµία σχέση µε το αύριο σε επίπεδο πληθυσµού, σε συνήθειες κ.ο.κ. 
Θα πρέπει να σας θέσω υπόψη κ. Ζέκκο και κάτι ακόµα. Εάν τότε αντέδρασαν πολύ οι 
καλαµατιανοί όταν έγιναν στη δεκαετία του ΄80 αυτής της ευρείας έκτασης µονοδροµήσεις 
που απεδείχθησαν σωτήριες για την Καλαµάτα, τώρα όχι µόνο δεν αντιδρούν ή 
προβληµατίζονται αλλά σας διαβεβαιώνω ότι σε πολλούς δρόµους της Καλαµάτας, στους 
κεντρικούς δρόµους, δίνουν µάχη µεταξύ τους κάτοικοι και επαγγελµατίες για το ποιος θα 
αποκτήσει πεζόδροµο στην περιοχή του. Αρχίζει πλέον και γίνεται συνείδηση στον κόσµο και 
είναι έτοιµος να αφήσει µια, όχι καλοπέραση, µια διευκόλυνση µε το να παρκάρει το αµάξι του 
στα 50 ή 100 µέτρα για την προστασία της ποιότητας ζωής, για να αποκτήσει καλλίτερη 
ποιότητα ζωής.  
 
Αυτές τις επισηµάνσεις είχα να κάνω, βεβαίως υπάρχουν κατά νου και πολλά άλλα, κυρίως 
περιορίζοµαι σε αυτά για την οικονοµία του χρόνου.    
 

 
Ευχαριστώ κ. Μπάκα. 
Κύριε Ζέκκο, ορίστε, απαντήστε. 

Εν συντοµία αν θέλετε. Ο κ. Γουρδέας. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κ. Ζέκκο στην πόλη µας και να 
τον ευχαριστήσω για τα όσα έχει κάνει µέχρι τώρα.  

Θα είµαι πολύ σύντοµος. Όλοι οι συνάδελφοι  αναφέρθησαν, οι προτάσεις τους ήταν θετικές. 
∆εν θα επαναληφθώ εγώ, τα είπαν. Εάν σηµείο µόνο θέλω να τονίσω, ότι αφορά το παλιό 
νοσοκοµείο Καλαµάτας.  
Ένα σύγχρονο ∆ηµαρχείο όπως είπε και ο ∆ήµαρχος… Γι΄ αυτό αναφέροµαι διότι εκλέγοµαι 
από αυτή την περιφέρεια  και άµεσα πρέπει και εγώ να πάρω θέση. 
Όταν ήταν το Νοσοκοµείο της πόλης  είχε δώσει µια τεράστια ανάπτυξη σ΄ αυτή την περιοχή  
οικονοµική, χωρίς να δηµιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήµατα παρότι πιστεύω ότι η κίνηση 
και το φορτίο το κυκλοφοριακό που είχε το νοσοκοµείο  θα είναι δεκαπλάσιο απ΄ ότι θα είναι 
αυτό  του ∆ήµου. Ένα σύγχρονο ∆ηµαρχείο µε όλες τις υπηρεσίες  να συστεγάζονται εκεί, µε 
ένα τεράστιο πάρκινγκ που θα µπορεί ο δηµότης ο Καλαµατιανός να έρχεται και να µην τρέχει 
από κτίριο σε κτίριο όπως τρέχει τώρα, µια στην παραλία µια στον Άγιο Νικόλα µια στην 
Υπαπαντή επάνω, ένα σύγχρονο λοιπόν τέτοιο ∆ηµαρχείο  που θα παρέχει και πάρκινγκ στο 
δηµότη και θα του δίνει τη δυνατότητα άµεσα να εξυπηρετείται χωρίς να χάνει χρόνο, είναι 
απαραίτητο, νοµίζω θα είναι πρότυπο για τα Βαλκάνια και για την Ελλάδα, δεν υπάρχει αλλού, 
ίσως και να µην υπάρχει στην Ευρώπη τόσο πολύ συγκεντρωµένο έτσι οι υπηρεσίες µαζί, αλλά 
εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα δώσει ανάπτυξη οικονοµική σ΄ αυτή τη γειτονιά η 
οποία δέκα χρόνια µαραζώνει από αυτή την περίπτωση διότι είχαν ανοιχτεί µαγαζιά, είχαν 
ανοιχτεί επαγγελµατίες, το εµπόριο είχε αναπτυχθεί, πάρα πολλοί έκλεισαν, πάρα πολλοί 
πτώχευσαν, νοµίζω θα δώσει µια ζωτικότητα σ΄ αυτή την περιοχή.  
Ευχαριστώ. 
 

 
Ευχαριστώ κ. Γουρδέα. 
Ορίστε κ. Ζέκκο.  

 
 
Είναι γεγονός ότι ακούστηκαν πάρα πολλά θέµατα  και τοποθετήσεις και η αλήθεια 
είναι ότι κάθε ένα από αυτά θα άξιζε και κάποια συνέχεια της συζήτησης ώστε να 

ωριµάσει και να υπάρξει ο σχετικός διάλογος ώστε να προσδιοριστεί στη σωστή του βαρύτητα 
και σηµασία το κάθε θέµα αφού ακουστούν οι επιµέρους απόψεις. ∆υστυχώς δεν είναι δυνατόν 
να γίνει αυτό µέσα στη σηµερινή ηµέρα, δεν νοµίζω ότι το επιτρέπει η διαδικασία. 
Ο κ. ∆ήµαρχος µου έχει ζητήσει να κάνω µία τοποθέτηση για το θέµα του παλιού νοσοκοµείου 
και θα το κάνω. Πριν πάω σ΄ αυτό θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στο ότι δεν νοµίζω ότι 
σήµερα θα έπρεπε, ή σήµερα ή και ακόµα τις επόµενες ηµέρες, ότι θα έπρεπε να µπούµε σε 
µια διαδικασία κατά κάποιον τρόπο διατύπωσης συγκεκριµένων κατευθύνσεων προς το 
µελετητή, ώστε ο µελετητής να κάνει τη δουλειά του. Είναι ίσως µια γενικότερη τοποθέτηση 
που θέλω να κάνω απ΄ όλα όσα άκουσα µέχρι τώρα στη σηµερινή κουβέντα. Προφανώς 
ευπρόσδεκτες είναι όλες οι επιµέρους προτάσεις, ευπρόσδεκτα είναι όλα τα ερεθίσµατα που 
χρειάζονται, αυτό που όµως πρέπει να γίνει σαφές, δεν είναι ότι πάµε να φτιάξουµε µία 
κυκλοφοριακή µελέτη που να φοριέται πάνω σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις προειληµµένων 
αποφάσεων. Εγώ τουλάχιστον αυτό που αντιλαµβάνοµαι ως δέον γενέσθαι είναι ότι καλούµαι 
πριν απ΄ όλα και πριν φτάσετε να καταλήξετε σε συγκεκριµένα πράγµατα, να αναλύσω το 
σκηνικό της Καλαµάτας, να κάνω µετρήσεις, όταν λέω ¨να κάνω¨ να γίνει από τη µελετητική 
οµάδα, να γίνουνε µετρήσεις πρόσθετες πέραν αυτών που έχουν ήδη γίνει το 2005 και απαντώ 
ταυτόχρονα και στο ερώτηµα, ότι προφανώς αθροίζεται η γνώση η οποία υπάρχει και 
προφανώς αξιοποιείται µία προσπάθεια που έχει γίνει το 2005  και θα ήταν και λάθος να µην 
γίνει δοσµένων και των πολύ περιορισµένων δυνατοτήτων που υπάρχουνε στο οικονοµικό 
πλαίσιο. Αναµφίβολα θα µπορούσε κανείς να κάνει µελέτες  µερικών εκατοµµυρίων ευρώ, έτσι; 
∆εν µιλάµε για κάτι το οποίο είναι υποθετικό, είναι κάτι που ενδεχοµένως µπορεί να γίνει και 
ίσως και κάποιος από εσάς ζήτησε να δώσουµε στοιχεία όπως είναι το µέσο µήκος µετακίνησης 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΖΕΚΚΟΣ:     



Συνεδρίαση :14/2008                                 Τετάρτη 14 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  277/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  25 

και ο αριθµός των µετακινούµενων στην πόλη της Καλαµάτας, στοιχεία που θα µπορούσε 
πράγµατι να προσδιοριστούνε αν είχε κάνει κανείς µιας τεράστιας έκτασης έρευνα και ανάλυση 
µετακινήσεων στην πόλη της Καλαµάτας, δεν είναι όµως σήµερα έτσι όπως ξεκινάνε τα 
πράγµατα εφικτό να µιλήσουµε για κάτι τέτοιο. Αυτό που χρειάζεται να κάνουµε είναι να 
µαζέψουµε µανίκια και να αξιοποιήσουµε όλη τη γνώση και εµπειρία που εσείς διαθέτετε σε 
όλο το κυκλοφοριακό γίγνεσθαι της Καλαµάτας. 
 
Μου ζητήθηκε να πω την άποψή µου για το θέµα της Ναυαρίνου. 
Ποια είναι η γνώµη µου. Απάντησα ότι το πρόβληµα δεν είναι να πω µια γνώµη αυτή τη στιγµή 
επάνω στο ζήτηµα, το πρόβληµα είναι να αφουγκραστώ τις εµπειρίες σας, αυτές οι οποίες 
µεσολάβησαν στα προηγούµενα διαστήµατα που προσπαθήσατε να κάνετε κάποιες ρυθµίσεις 
µες την πόλη, να κατανοήσω αυτό που εσείς γνωρίζετε ως πρόβληµα της Ναυαρίνου, τι 
σηµαίνει πρόβληµα στην Ναυαρίνου, που πονάει η Ναυαρίνου, να ονοµατίσουµε λοιπόν τα 
θέµατα, 1-2-3-5, να προσδιορίσουµε τις δυνατές επιλογές που έχουµε για να λύσουµε ή να 
απαντήσουµε αποτελεσµατικά σε κάθε ένα από αυτά τα ζητήµατα και από εκεί και πέρα να 
κρίνουµε συνθετικά το ποιο είναι το δέον γενέσθαι. Και επάνω στο θέµα των νέων και την 
πρόταση που είπε ο κ. Κοσµόπουλος, να πω ότι δεν πάσχουµε από ιδέες, δεν πάσχουµε από 
γνώσεις, δεν πάσχουµε από ανανέωση ιδεών. Καταρχήν θεωρώ τιµή µου, και αυτό το έχω 
κάνει στα 37 χρόνια της καριέρας µου, να ξηλώνω τον εαυτό µου και να ξεκινώ από την αρχή. 
∆εν φιλοδοξώ σε καµία περίπτωση να ακολουθήσω καλούπια και µάλιστα ξεπερασµένα και 
σκουριασµένα. Η λογική είναι ότι αναζητώνται  λύσεις, αναζητώνται σκέψεις, προφανώς 
υπάρχει µια διαρκής αναζήτηση και ενηµέρωση για το τι γίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, η 
έρευνα ευτυχώς στις µεταφορές προχωράει πολύ σηµαντικά και η παρακολούθηση της 
έρευνας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δουλειάς µας, είµαστε περίπου σαν τους γιατρούς 
που δεν είναι δυνατόν να λέµε ότι θέλουµε έναν καινούριο γιατρό γιατί ο καινούριος γιατρός 
σπούδασε και έχει εποµένως γνώση. Αλίµονο στον γιατρό ο οποίος δεν ενηµερώνεται. Αλίµονο 
δε να µην βασίσουµε και την τύχη µας πάνω στην εµπειρία των προηγούµενων. Εδώ λοιπόν το 
ζήτηµα δεν είναι ότι ψάχνουµε για ιδέες. Το λεπτό σηµείο που υπάρχει είναι η χρυσή τοµή 
ανάµεσα στο ρεαλισµό και στην ουτοπία, η χρυσή τοµή ανάµεσα στο σωστό βηµατισµό και τις 
κατευθύνσεις που είναι αναγκαίες προκειµένου να φτάσουµε σε ένα µακροπρόθεσµο στόχο, η 
συνέργια µεταξύ ενός στρατηγικού µακροπρόθεσµου σχεδιασµού της δεκαετίας ή της 
εικοσαετίας όπως λέχθηκε και της αµεσότητας της κρισιµότητας που προκύπτει από τα ζέοντα 
προβλήµατα και εποµένως αυτό που χρειάζεται είναι η συνθετική σκέψη µε όλα τα δεδοµένα 
πάνω στο τραπέζι και µε όλες τις επιλογές ανοιχτές και πάνω σ΄ αυτό το σηµείο προφανώς 
αυτό που είναι χρέος, και εκεί ξεκίνησα τη φράση µου που µπήκε και έγινε πολύ µεγάλη για να 
ολοκληρώσω και να γυρίσω λίγο πίσω, η φράση µου ήθελε να πει το ότι δεν θέλω τώρα 
κατευθύνσεις ντε και καλά οι οποίες είναι φωτογραφικές, συγκεκριµένες, προτιµώ να 
φθάσουµε σε ένα σηµείο να διαβουλευθούµε αφού έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο να 
κατανοήσουµε το θέµα και να το έχουµε καταγράψει στην ολότητά του στα βασικά του 
χαρακτηριστικά, να µπουν στο τραπέζι από την πλευρά του τεχνοκράτη µελετητή οι επιλογές 
και πάνω σ΄ αυτές τις επιλογές να συζητήσουµε. Προφανώς αυτό αφορά συγκεκριµένο 
πρόβληµα όπως είναι π.χ. η διαχείριση κυκλοφορίας στη Ναυαρίνου. Υπάρχουν άλλες 
περιπτώσεις όπως είναι η βασική επιλογή για το παλιό νοσοκοµείο όπου εκεί τα πράγµατα 
έρχονται επαγωγικά, δηλαδή έρχεται ο µελετητής και λέει υπήρξε πολιτική επιλογή να βάλουµε 
ή να µη βάλουµε το καινούριο ∆ηµαρχείο στο παλιό νοσοκοµείο και αυτό είναι χωροθέτηση 
χρήσης. Η γενική αρχή λέει ότι προφανώς πρέπει να οργανώσουµε τις χρήσεις µας  κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουµε την επιβάρυνση που ήδη υφίσταται η προβληµατική 
περιοχή του κέντρου, να βοηθήσουµε στο να περιοριστεί ο συνολικός αριθµός των 
µετακινήσεων, να εξασφαλίσουµε προσπελασιµότητα ιδίως µε µαζικά µεταφορικά µέσα στην 
όποια χρήση παράγει πολλές µετακινήσεις και στο βαθµό που η προσπελασιµότητα απαντιέται 
και δίνεται λύση, τότε προφανώς έχουµε κάνει σωστή επιλογή. Έρχεται π.χ., και το λέω 
χαρακτηριστικά, η µετάθεση του ΚΤΕΛ η οποία αποφασίσθηκε από το ∆ήµο των Τρικάλων, 
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επειδή είσθε στην ΚΕ∆ΚΕ, ο κ. ∆αµήλος επέλεξε τη λύση να εγκαταστήσει ένα ΚΤΕΛ στην άλλη 
άκρη του κόσµου και αυτή τη στιγµή συζητάει ένα λεωφορειάκι λέει,  το οποίο θα ξεκινάει από 
το κέντρο της πόλης για να πηγαίνει φτάσει στο ΚΤΕΛ για να  µπορέσει ο άλλος να πάρει το 
ΚΤΕΛ και να φύγει. Αυτά είναι λάθη.  
Υπήρξανε σαφής επιλογές πιο πριν οι οποίες ενδεχοµένως δεν έπρεπε να υπάρξουν και που στο 
θέµα αυτό στο βαθµό που µε χωράει και µε παίρνει το περιθώριο εγώ είµαι διαθέσιµος 
οποτεδήποτε εσείς το χρειάζεστε, να το συζητήσουµε και να το αναλύσουµε από τη σκοπιά 
του µελετητή και από τη σκοπιά τη δική σας ώστε να καταλήξουµε ει δυνατόν σε οµόφωνες 
επιλογές. 
 
Επειδή ζητήθηκε από το ∆ήµαρχο το θέµα του νοσοκοµείου, θα πω δυο πράγµατα επάνω σ΄ 
αυτό.  
Η γενική λογική όπως την βλέπω σε πρώτη προσέγγιση και αυτό θέλω να παρακαλέσω να το 
λάβετε υπόψη σας, δεν έχει περάσει απ΄ όλα τα φίλτρα ελέγχου αλλά πάντως υπάρχει µία 
δυνατότητα απάντηση στο συγκεκριµένο θέµα λόγο της προηγούµενης πολύ πολύχρονης 
επαφής µε την πόλη της Καλαµάτας. Η λεωφόρος Αθηνών, κατά σύµπτωση ανέφερα αυτό το 
θέµα λίγο πριν χωρίς να φανταστώ ότι θα µπορούσε να συγγενεύει µε αυτό το ερώτηµα που 
έκανε ο ∆ήµαρχος, η λεωφόρος Αθηνών, η οδός Αθηνών είναι µία οδός η οποία σήµερα έχει 
έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα απ΄ αυτόν τον οποίον θα αποκτήσει στο µέλλον. Το 
Γενικό Πολεοδοµική Σχέδιο ανέφερε κάτι πάνω σ΄ αυτό. Είναι ένας εξοπλισµένος άξονας ο 
οποίος θα θέλαµε σαν κατεύθυνση, και αυτό υπήρχε και από το παλιό Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο της Καλαµάτας στο οποίο επίσης συµµετείχα, θα θέλαµε να µην του δώσουµε µία 
σηµαντική εξάρτηση από τις υπερτοπικές µετακινήσεις. Αυτή την δυτικοστρεφή επικοινωνία 
της πόλης µε τον υπόλοιπο οικονοµικό της χώρο που σωστά αναφέρθηκε, την φανταζόµαστε 
να λειτουργεί  σε µία λογική χτένας που έχει από τα κάτω της την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 
και από τα πάνω της τον περιφερειακό δακτύλιο. Γι΄ αυτό και επέµεινα και είµαι ευτυχής που 
ακούω ότι τελικώς µπήκε η λογική να βάλουµε και κάποιο κόµβο στα Λέικα και να κάνουµε 
ενδεχοµένως και άλλον ενδιάµεσο κόµβο, διότι στην πραγµατικότητα αυτό που χρειαζόµαστε 
είναι αυτή τη λογική  της χτένας που θα δουλεύει από τα πάνω και από τα κάτω   και που θα 
αποφορτίσει, κυριολεκτικά θα αποφορτίσει την οδό Αθηνών.  
Αυτό είναι ένα στοιχείο δοµικής παρέµβασης στην πόλη µε µακροπρόθεσµη προοπτική που θα   
έπρεπε να µπορούσε ιδεατά, και το λέω και το εννοώ αυτό το πράγµα, να δει κανείς αυτόν τον 
διάδροµο να µπορεί να λειτουργεί ακόµα και µε έναν κεντρικό ποδηλατόδροµο ο οποίος θα 
µπορούσε να συλλέγει όλη αυτήν την δυτική συνοικία για να την φέρνει προς το κέντρο της 
πόλης. Το πόσο αυτό µπορεί να γίνει και πόσο µπορούµε να το πετύχουµε είναι αντικείµενο 
αναζήτησης  και αξιολόγησης, εποµένως στο όραµα αν θέλετε, στην επιθυµητή κατεύθυνση 
προς τα εκεί θα έπρεπε να πάµε.  Ένα είναι αυτό. ∆εύτερον, η συγκέντρωση των 
δραστηριοτήτων µέσα σε ένα ∆ηµαρχείο που έχει κεντροβαρικότητα, και πράγµατι έχει 
κεντροβαρικότητα αν ανάγει κανείς τη λογική της πληθυσµιακής συγκέντρωσης ή αν θέλετε 
της πύκνωσης του πληθυσµού στις ευρύτερες περιοχές και ψάξει να βρει το µαθηµατικό 
κέντρο βάρους που δεν είναι το γεωγραφικό κέντρο βάρους αλλά που είναι συναρτηµένο µε 
την πυκνότητα της πληθυσµιακής παρουσίας ας πούµε του πληθυσµού της Καλαµάτας στην 
περιοχή, θα δούµε ότι η περιοχή αυτή είναι σίγουρα πολύ κεντροβαρική ή αν θέλετε να το 
πούµε αλλιώς αν έψαχνε κανείς αυτό το περίφηµο µαθηµατικό κέντρο βάρους του πληθυσµού 
θα το ανακάλυπτε κάπου ανάµεσα στην Αρτέµιδος και στο παλιό νοσοκοµείο, κάπου εκεί, 
χοντρά το λέω.  Μιλάµε λοιπόν για µία περιοχή η οποία παραµένει κεντροβαρική.    Η λογική 
της κεντροβαρικότητας έχει µία άλλη διάσταση η οποία είναι πάρα πολύ σηµαντική. Όταν 
µιλάµε για δηµόσια συγκοινωνία, όλες οι δηµόσιες συγκοινωνίες του κόσµου και πολύ 
περισσότερο της Καλαµάτας η οποία δεν έχει και πάρα πολλά περιθώρια λόγω µεγέθους να 
δώσει βιωσιµότητα σε πολυδαίδαλα  δίκτυα τα οποία έχουν και περιφερειακούς άξονες κ.λ.π., 
είναι εξορισµού, όπως και στις περισσότερες πόλεις, ακόµα και στην Αθήνα, ακτινικά. Το 
εστιακό σηµείο λοιπόν αυτών των µετακινήσεων µε λεωφορείο ή µε οποιαδήποτε άλλη 
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συγκοινωνία, πρέπει να µπορεί να είναι ει δυνατόν κεντροβαρικό. Εάν προσπαθούµε να 
κάνουµε χρήσεις οι οποίες πάνε στην άκρη της πόλης χάνουµε την επαφή µε τη δηµόσια 
συγκοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Στην προκειµένη περίπτωση η οδός Αθηνών είναι 
ένας από τους πιο σηµαντικούς, ίσως και ο σηµαντικότερος συγκοινωνιακός άξονας της πόλης, 
συγκοινωνιακός άξονας. Σ΄ αυτό θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και είναι µία παράµετρος 
που είναι εξεταστέα, αναφέρθηκε από εσάς, όλα αυτά που είπατε εµένα τουλάχιστον µε 
κάνουνε ευτυχή από την άποψη ότι υπάρχει µία ωριµότητα, είµαι και εντυπωσιασµένος θα σας 
έλεγα. Φράσεις του τύπου ότι ¨Ναι στους πεζόδροµους. Ναι στους πολλούς πεζόδροµους. Ναι 
στις ρυθµίσεις. Ναι στους ποδηλατόδροµους¨   είναι θα έλεγα σχεδόν έκπληξη για µένα να 
τους ακούσω από εσάς τόσο πολύ προωθηµένες σαν θέσεις.  Σ΄ αυτή λοιπόν τη λογική όπου 
ακούστηκαν ζητήµατα του τύπου να µιλήσουµε και για µέσο σταθερής τροχιάς προς Μεσσήνη, 
να σηµειώσουµε ότι έχουµε κάνει µια µελέτη, την προσπαθήσαµε και την κάναµε πριν από 
µερικά χρόνια και µάλιστα χωρίς αµοιβή, για να αξιοποιήσουµε ακριβώς την υποδοµή την 
υπάρχουσα τη σιδηροδροµική για έναν περιφερειακό σιδηρόδροµο ο οποίος θα φτανε µέχρι το 
Μελιγαλά και έχουµε κάνει ολόκληρη έκθεση πάνω σ΄ αυτό. Η λογική είναι ότι αυτός ο άξονας 
είναι αξιοποιήσιµος, η πόλη της Καλαµάτας στην ευρεία της έννοια στη µεγάλη της διάσταση 
είναι γραµµική, η δυτικοστρέφιά της είναι δεδοµένη   και εποµένως το σύστηµα της κίνησης 
µέσα εκεί µε αυτόν τον άξονα το σιδηροδροµικό, όχι µε ΕΡΓΟΣΕ, διορθώνω λιγάκι, η ΕΡΓΟΣΕ 
δεν έχει σχέση µε αυτό, είναι µε τον ΟΣΕ, ο ΟΣΕ  λοιπόν διαθέτοντας ή µη διαθέτοντας, 
προσέξτε έχει κάποια σηµασία εδώ ότι µε την απελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών 
έχει πάψει να υπάρχει η έννοια απλά του ΟΣΕ ο οποίος ασχολείται µόνο µε την υποδοµή, 
υπάρχει η ΤΡΕΝΟΣΕ η οποία ασχολείται µε την εκµετάλλευση    και η οποία θα είναι µία από τις 
ενδεχόµενες επιχειρήσεις που θα λειτουργούνε συγκοινωνία πάνω στη γραµµή. Από εκεί και 
πέρα µπαίνουνε οικονοµικές παράµετροι, αν µπορούµε να έχουµε µία ξεχωριστή λειτουργία, 
µία επιχείρηση η οποία να ασκεί συγκοινωνία πάνω στο σιδηροδροµικό άξονα που θα του 
προσφέρει την υποδοµή ο ΟΣΕ και θα την νοικιάζει η εταιρεία αυτή για να κάνει συγκοινωνία. 
Αυτά είναι θέµατα που πρέπει να τα δούµε και δεν είναι τόσο απλά. Επαναλαµβάνω ότι 
υπάρχει ένα λεπτό σηµείο απέναντι στην ουτοπία και στον ρεαλισµό και πρέπει να το βρούµε 
αυτό το σηµείο.  
Πάνω λοιπόν στη λογική αυτή είναι να απαντήσω και να πω ότι ένα τέτοιο σύστηµα, µέσο 
σταθερής τροχιάς, που θα λειτουργούσε προς και από την περιοχή τη δυτική, Ασπρόχωµα,  
περιοχή καινούριου Νοσοκοµείου, ΤΕΙ και παραπέρα τους οικισµούς του υπόλοιπους που είναι 
στα δυτικά της πόλης ή και Μεσσήνη, θα µπορούσε να έχει µια στάση πολύ κοντά στο παλιό 
νοσοκοµείο και αυτό να αποτελεί επίσης σηµαντικό στοιχείο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.  
Ο περιορισµός των µετακινήσεων και η καλλίτερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση και  
λειτουργία των υπηρεσιών είναι πολύ σηµαντική και η καταρχήν δική µου θέση είναι ότι θα 
λειτουργήσει προς τη θετική κατεύθυνση ένα τέτοιο συµµάζεµα αν θέλετε των 
δραστηριοτήτων που παραµένει κοντά στο κέντρο της πόλης, παραµένει στο εστιακό σηµείο 
των αστικών συγκοινωνιών, παραµένει κεντροβαρικό, έχει τις διαθέσιµες προοπτικές υπό ις 
εξής προϋποθέσεις: Ότι η προσπελασιµότητά του θα είναι ελεγµένη και µε το ιδιωτικό 
αυτοκίνητο και µε τη δηµόσια συγκοινωνία υπό την προϋπόθεση ότι η στάθµευση δεν θα είναι 
ανέλεγκτη  και χύµα στους γύρω δρόµους αλλά θα εξυπηρετηθεί από υποδοµή χώρων 
στάθµευσης µέσα στο χώρο του ∆ηµαρχείου και που µέσα από αυτές τις προϋποθέσεις που θα 
έχουµε καλή προσπελασιµότητα, καλή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, σωστή οργάνωση, καλές 
δυνατότητες χώρου στάθµευσης χωρίς όχληση της γύρω περιοχής, πιστεύω ότι θα είναι 
σαφέστατα προς τη σωστή κατεύθυνση.     
Τέτοιες τοποθετήσεις παρόµοιες µπορούν να γίνουν όχι βιασµένα αλλά σε επανειληµµένες 
συνεργασίες και εκεί ζήτησα την δική σας τη συµπαράσταση ώστε να βρεθούν κοινές επιλογές, 
οµόφωνες επιλογές  πάνω στο δέον γενέσθαι. Και δεν είναι αυτές οι επιλογές µόνο σε επίπεδο 
στρατηγικό, ποδηλατόδροµοι – πεζόδροµοι - δηµόσια συγκοινωνία, που βεβαίως είναι κεντρικοί 
άξονες αλλά εξειδικεύονται πολύ περισσότερο και προχωράνε παραπέρα. Υπάρχει η έννοια 
¨πεζόδροµος¨. Τι σηµάνει πεζόδροµος; Υπάρχουνε πεζόδροµοι στην κεντρική περιοχή  και 
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συµφωνώ απόλυτα στην λογική ότι πρέπει να προσέξουµε να µην δηµιουργήσουµε 
καταστάσεις γκέτο και εγκληµατικότητας σε περιθωριοποίηση περιοχών που ορισµένες ώρες 
της ηµέρας, της νύχτας έστω δεν έχουνε κίνηση. Είναι σηµαντικό να διασφαλίσουµε την 
παραµονή της κατοικίας µέσα στη κεντρική περιοχή της πόλης, είναι τεράστιας σηµασίας 
ζητούµενο. ∆εν έχει να κάνει µε το κυκλοφοριακό, αλλά είναι στρατηγικές επιλογές οι οποίες 
επηρεάζουν το κυκλοφοριακό γιατί τείνει και θα τείνει η πόλη της Καλαµάτας, όπως και άλλες 
πόλεις, να αποκεντρώνουν την κατοικία τους στην πάρα πολύ ελκυστική περιφέρεια, όλα είναι 
πάρα πολύ καλά αλλά αυτό σηµαίνει: 1ον  ερηµοποίηση του κέντρου κάποιες ώρες της νύχτας, 
2ον  µεγαλύτερη εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο και 3ον  πολύ περισσότερο αριθµό 
µετακινήσεων παραγόµενο προς και από το κέντρο, µέχρι και δεκαπλάσιο. Εκατό τετραγωνικά 
µέτρα (100 τ.µ.) σπιτιού στο κέντρο της Καλαµάτας παράγουνε το 1/5 των µετακινήσεων που 
παράγουνε τα γραφεία και το 1/10 των µετακινήσεων που παράγονται από το αντίστοιχο ένα 
τετραγωνικό (1 τ.µ.) καταστηµάτων. Λοιπόν αντιλαµβάνεστε εάν το υφιστάµενο οικιστικό 
απόθηµα του ίδιου του οικιστικού ιστού του σηµερινού της κεντρικής περιοχής της πόλης, 
αντικαταστήσει τις κατοικίες µε άλλου είδους χρήσεις πενταπλάσιας ή δεκαπλάσιας απαίτησης 
για µετακινήσεις και ταυτόχρονα µεταφέρουν όλους στην ύπαιθρο όπου η ανάπτυξη των 
µεγάλων έργων,  όλοι αυτοί οι µεγάλοι δρόµοι ωραίοι είναι, χρήσιµοι είναι και προς το Ριζόµυλο 
και προς τη Μάνη και όλη αυτή αποδέσµευση και ο αυτοκινητόδροµος και ο δακτύλιος και όλα 
αυτά, κάποιος ανέφερε και τη λογική του προαστίου, βεβαίως, εντάξει θα φτάσουµε όχι 
ακριβώς στην έννοια του προαστίου αλλά θα είµαστε σε µία πολύ καλή προσβασιµότητα από 
την περιοχή της Αθήνας. Και βάζω εδώ την παρένθεση για να πω, επειδή πάρα πολλές φορές 
υπάρχει ακόµα και στους επιστήµονες µία σύγχυση, µεταξύ ενός δευτερεύοντος κέντρου και 
ενός πρωτεύοντος κέντρου µια καταπληκτική σύνδεση λειτουργεί αυξητικά επωφελεία του 
δευτερεύοντος κέντρου  και ποτέ του πρωτεύοντος, γιατί υπάρχει και η κρατούσα αντίληψη 
ότι θα απορροφήσει το µεγακέντρο το περιφερειακό κέντρο, δεν ισχύουν αυτά τα πράγµατα, 
παντού και πάντα σε όλες τις περιπτώσεις το περιφερειακό κέντρο είναι αυτό που ωφελείται 
και αυτό γιατί γίνεται η εντός εισαγωγικών ¨προαστιοποίηση¨ που αναφέρθηκε πιο πριν.   
Πολύ σωστά λοιπόν, έχουµε προοπτικές ραγδαίας αύξησης και του πληθυσµού και της 
ανάπτυξης που υπάρχει στην πόλη δοσµένης της προοπτικής για ανατρεπτικές καταστάσεις σε 
ότι αφορά το βαθµό προσπελασιµότητας της πόλης της Καλαµάτας και της Μεσσηνίας 
γενικότερα µε την ευρύτερη περιοχή της. Και η πόλη της Καλαµάτας βεβαίως θα έχει καλλίτερη 
προσβασιµότητα και η τάση φυγής των κατοίκων της πόλης προς τις γειτονιές και τις 
περιφέρειες και τα χωριά γύρω θα µεγαλώσει και το φαινόµενο λοιπόν της αύξησης του 
αριθµού των µετακινήσεων προς το κέντρο της πόλης, θα γίνεται όλο και χειρότερο, γι΄ αυτό 
και µίλησα ότι κάνουµε µάχη των µετόπισθεν. Θα πρέπει να παλέψουµε προς αυτή την 
κατεύθυνση και σίγουρα η διαχείριση της  εν ανεπαρκεία διαθέσιµης ελεύθερης περιοχής µέσα 
στο κέντρο πρέπει να γίνει µε πάρα πολύ φειδώ ώστε να πετύχουµε µία ισόρροπη παρέµβαση 
χωρίς υπερβολικές στρεβλώσεις.  
 
∆εν ξέρω αν µπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήµατα που τέθηκαν, είµαι στη διάθεσή σας, 
υπενθυµίστε µου αν έχω κάτι παραλείψει  αλλά και θεωρείστε ότι είµαι στη διάθεσή σας και 
πολλές άλλες φορές να τα πούµε µαζί.  
 

 
Ευχαριστώ κ. Ζέκκο. 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την δηµιουργική 
συζήτηση την οποία είχαµε…  

 
Αν θέλετε να κλείσετε, να δευτερολογήσω … 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   
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Να κλείσω. 
 
Να δευτερολογήσω δυο λεπτά, να πω δυο κουβέντες, να κλείσετε 
τελευταίος κ. ∆ήµαρχε. 

 
Ναι. 
 
Για ένα λεπτό ο καθένας επειδή το θέµα το έχουµε εξαντλήσει.  
 

Πράγµατι ένα λεπτό κ. Πρόεδρε.  
Η παρέµβασή µου αυτή θα έχει αναφορά στην σκοπιµότητα της µεταφοράς 

συνολικά πλέον του ∆ηµαρχείου  στα κτίρια του παλαιού νοσοκοµείου. Εµείς κ. Πρόεδρε ως 
παράταξη διαφωνούµε σταθερά µε την προοπτική αυτή, πιστεύουµε ότι δεν εξυπηρετεί την 
πόλη, πιστεύουµε ότι η αξιούµενη, η αιτούµενη αυτοτελή στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου 
θα ενσκήψει ως πληθυντική στέγαση  πολλών ανόµοιων υπηρεσιών, πέραν των ζητηµάτων της 
προσπελασιµότητας και της επιβάρυνσης της οδού Αθηνών. Ο κ. ∆ήµαρχος στην αποστροφή 
του όταν σχολίαζε το θέµα είπε µία µεγάλη αλήθεια, ότι την µετεγκατάσταση του ∆ηµαρχείου 
στα κτίρια του παλιού νοσοκοµείου την στηρίζει η ∆ηµοτική Αρχή και συγκεκριµένοι Υπουργοί 
της Κυβέρνησης. Αλήθεια είναι αυτό. Ούτε η κοινοβουλευτική έκφραση της πλειοψηφίας, της 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του νοµού εκτιµώ µε όσα διαβάζω  έχει την άποψη αυτή. 
Εποµένως το µείζον αυτό θέµα να µην προκύψει, να µην παραχθεί  από µία εµµονή 
ανεπεξέργαστη µάλιστα της ∆ηµοτικής Αρχής. Και θέλω κ. Πρόεδρε, για να µην πάρω το λόγο 
πάλι, να δικαιολογήσω την ψήφο µας στο θέµα αυτό. Εµείς θα ψηφίσουµε θετικά στην έναρξη 
αυτού του διαλόγου µε την συµβολή του κ. Ζέκκου και της µελετητικής του οµάδας και θα 
έχουµε στην πορεία τη δυνατότητα παρακολουθώντας τις εισηγήσεις, τις αξιολογήσεις που θα 
κάνει, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να παρεµβαίνει. Και κλείνω λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά θετική 
και χρήσιµη  αυτή η συγκεκριµένης διαδικασίας παρότρυνση του κ. Τσερώνη που είπε ότι θα 
µπορούσαµε συνεργαζόµενοι, στο χρόνο που αρχίζει  οι πτέρυγες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
όλες µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου  να καταλήξουµε και σε κοινά πορίσµατα, κοινά 
συµπεράσµατα. 
Ευχαριστώ. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
Κύριε Κοσµόπουλε. 

 
Ο κ. ∆ήµαρχος για πολλοστή φορά χρησιµοποίησε την αγαπηµένη του 
έκφραση ¨Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγµατα εδώ;¨ απαξιώνοντας 

προφανέστατα σκέψεις και απόψεις τις οποίες είχαµε εκφράσει. Ξέχασα ότι εδώ µπορεί να 
λέγονται µόνο πράγµατα που αρέσουν στον κ. ∆ήµαρχο. Εµείς µπορεί να διαφωνούµε αλλά 
ουδέποτε έχουµε απαξιώσει µε τέτοιο τρόπο, ούτε πρόκειται στο µέλλον να απαξιώσουµε 
σκέψεις, προτάσεις του κ. ∆ηµάρχου. Μετά την τοποθέτηση του κ. Ζέκκου η οποία έθεσε τα 
πράγµατα πιθανά σε ένα διαφορετικό κοµµάτι απ΄ ότι τα φανταζόµασταν ή απ΄ ότι έβλεπε η 
συζήτηση, ενώ είχαµε καταρχήν σκέψη να ψηφίσουµε ΚΑΤΑ, θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ 
ευελπιστώντας  ότι  θα µας δοθεί ο χρόνος το επόµενο διάστηµα να συνεργαστούµε µαζί και 
να οµονοήσουµε πιθανά, πιστεύω ότι θα οµονοήσουµε σε µια σειρά από λύσεις, σκέψεις ή 
απόψεις. Ναι είναι δυνατόν κ. ∆ήµαρχε, εγώ ξέρω άπειρα ∆ηµαρχεία, τελειώνοντας, τα οποία 
βρίσκονται σε διατηρητέα κτίρια ανά την Ευρώπη και στα οποία έγιναν επισκευές, ξέρω 
διάφορες υπηρεσίες οι οποίες είναι διάσπαρτες µέσα σε έναν κεντρικό ιστό, σε όλη την 
Ευρώπη και δεν φαντάζοµαι τον κ. Πρωθυπουργό να έχει στόχο να φτιάξει  ένα κυβερνητικό 
χωριό και να µαζέψει όλα τα υπουργεία.  

 
Ο κ. Μπάκας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:    
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Πάντως αυτό το ΄χε κάνει ο Τσαουσέσκου. Έχετε πάει στο Βουκουρέστι; 
Καλά θα δείτε ένα καταπληκτικό κτίριο όπου σου δηµιουργείται 

οφθαλµαπάτη νοµίζεις ότι είναι στα 500 µέτρα και είναι 2 χιλιόµετρα µακριά. Το κάτι άλλο! 
Και εµείς θα ψηφίσουµε ΝΑΙ γιατί η πόλη χρειάζεται µια νέα κυκλοφοριακή µελέτη, αρκεί 
βέβαια αυτή η µελέτη να αντιµετωπίζει τα ζητήµατα όχι για τα επόµενα 5 – 10 χρόνια,  για τα 
επόµενα 30 χρόνια λαµβάνοντας υπόψη πρώτα απ΄ όλα τις ανάγκες της πόλης στο σήµερα 
αλλά και τις ανάγκες της πόλης µετά από λίγα χρόνια όταν θα ΄χει διπλασιαστεί ο πληθυσµός. 
Λέµε ΝΑΙ στις αναπλάσεις και στις πεζοδροµήσεις όπως ακριβώς τις περιέγραψε ο Ντίνος ο 
Τσερώνης, πεζοδροµήσεις που δεν θα αποκλείουν περιοχές και θα τις γκετοποιούν   
δηµιουργώντας έτσι ανασφάλεια στους κατοίκους και στους λοιπούς άλλους. Άλλωστε ο Ντίνος 
ο Τσερώνης ήταν ο πρώτος που τόλµησε να κάνει κάποιες πεζοδροµήσεις όπου ενοποίησε 
τότε, ως αρµόδιος Αντιδήµαρχος για τα τεχνικά έργα και το κυκλοφοριακό, τη Βαλαωρίτου µε 
την πλατεία Αγίων Ταξιαρχών. Αυτές τις πεζοδροµήσεις αρχικά ο κόσµος τις υποδέχθηκε µε 
προβληµατισµό, στη συνέχεια αποδείχτηκαν σωτήριες και για τους επαγγελµατίες και για τους 
κατοίκους στη συγκεκριµένη περιοχή και νοµίζω πλέον έχει γίνει κτήµα στη συνείδηση της 
πλειοψηφίας των Καλαµατιανών ότι οι πεζοδροµήσεις λύνουν προβλήµατα και δεν 
δηµιουργούν. 
 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε. 

 
 
Κύριε ∆ήµαρχε µε συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο. 
∆εδοµένου ότι είναι εδώ και ο κ. Ντοκόπουλος, πότε θα πάρουµε το Γενικό 

Πολεοδοµικό;  
 

 
Προσδιορίστηκε ηµεροµηνία στις 29 του µηνός, πότε είπατε προχτές κ. 
Ντοκόπουλε στη συνεδρίαση που είχαµε;  

 
 
Αλλά το περιµένουµε πριν από το Πάσχα. 
 

 
Την Παρασκευή είπατε, µάλιστα. Την Παρασκευή. Καταγράφεται στα πρακτικά.  
Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα λεπτό θα µιλήσω και εγώ, η σηµερινή συζήτηση 

ήτανε µια κατάκτηση νοµίζω. Ήταν εξαιρετικά θετικό για όλους µας και ιδιαίτερα για τη 
∆ηµοτική Αρχή.  Να ευχαριστήσω πρώτα απ΄ όλα τον κ. Ζέκκο για την παρουσία του, για το 
λόγο του, για την ανάλυσή του, για τις προσεγγίσεις τις οποίες έκανε. Είµαι βέβαιος ότι στους 
µήνες που έρχονται τα ζητήµατα τα οποία θα τεθούν θα τα αντιµετωπίσουµε µε τον καλλίτερο 
δυνατό τρόπο. Η δέσµευσή µας ισχύει στον απόλυτο βαθµό, δηλαδή όταν θα έχουµε τα 
στοιχεία, όταν θα έχει η µελετητική οµάδα συγκεντρώσει τα στοιχεία, αρµόδιος Αντιδήµαρχος, 
θα µετέχω και εγώ  όποτε µπορώ, θα σας καλεί σε σύσκεψη ώστε να σας θέτει υπόψη 
παρουσία της µελετητικής οµάδας τα δεδοµένα ώστε να υπάρχει ει δυνατόν συναπόφαση και 
να έρχεται το θέµα µελετηµένο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι εµείς είµαστε µία ∆ηµοτικής Αρχή, εντάξει µας ρίχνονται 
κάποιες βολές - θετικά λειτουργεί και αυτό, του διαλόγου  και της συνεννόησης. Θέλω να σας 
βεβαιώσω ότι έχω συζητήσει εδώ και µε τον κ. Μαλαπάνη, 3 ώρες, και µε τον κ. Κουτσούλη 
και µε τον κ. Κουµάντο, στο ∆ηµαρχείο εδώ για όλα τα µεγάλα ζητήµατα της πόλης, για όλα 
ειλικρινά και τους έχω θέσει υπόψη τους τους φακέλους µε τα στοιχεία  και τα προβλήµατα τα 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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οποία αντιµετωπίζουµε και στη συνέχεια συζητώ µε όλους τους βουλευτές, όχι της Νέας 
∆ηµοκρατίας µόνο, και τον κ. Κουσελά ιδιαίτερα για όλα αυτά τα ζητήµατα διότι  τη συµµαχία   
τους τη θεωρούµε αναγκαία,  όλων ανεξαιρέτως, για να προωθηθούν τα θέµατα και τα 
ζητήµατα της πόλης. Εποµένως σας παρακαλώ πολύ µη λέτε, µη βάζετε ζητήµατα περί 
κοινοβουλευτικής οµάδας ή το ένα ή το άλλο, νοµίζω ότι δεν είναι αντάξια ούτε της 
συζήτησης, ούτε της σχέσης µας, ούτε της πορείας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Όλους τους 
χρειαζόµαστε και ειλικρινά κανένας δεν περισσεύει.  
∆εν θέλω να πω τίποτε άλλο, φέρτε την πρόταση σε ψηφοφορία.  
 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Η πλειοψηφία ΝΑΙ, ο κ. Αλευράς ΝΑΙ, ο κ. Κοσµόπουλος ΛΕΥΚΟ, ο κ. Τσερώνης 

ΝΑΙ. 
Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση που δείξατε, ήταν µια δύσκολη συνεδρίαση, συγγνώµη κ. 
Σπίνο και να µην εκνευρίζεστε.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και τη συνηµµένη 
σ΄ αυτή πρόταση µελέτης νέου αντικειµένου, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την ανασύνταξη της µε αριθµ. πρωτ. 21474/14-12-04 υπάρχουσας 
σύµβασης  του ∆ήµου Καλαµάτας µε το Γραφείο Μελετών ¨∆ΡΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, Ξ. ∆ηµόπουλος, - Κ. Ζέκκος – ∆. Τσιβίκης¨ που εκπροσωπείται 
από τον πολιτικό µηχανικό – συγκοινωνιολόγο Κων/νο Ζέκκο, µε την οποία έχει 
ανατεθεί η εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για την ένταξη ελαφρού 
τροχιοδροµικού µέσου (Τραµ) στο σύστηµα των αστικών συγκοινωνιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας,  

µε την ανάθεση νέου αντικειµένου που αφορά την γενική κυκλοφοριακή µελέτη  
(χωρίς Τραµ) και τις επιµέρους κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στο ∆ήµο Καλαµάτας, 
αντί του ποσού των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην µε αριθµ. πρωτ. 10163/8-5-2008 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας που καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή.  
 
Συγκεκριµένα το νέο αντικείµενο που ανατίθεται µε την ανασύνταξη της µε αριθµ. 
πρωτ. 21474/14-12-04 προαναφερόµενης σύµβασης, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες κυκλοφοριακού σχεδιασµού θα περιλαµβάνουν : 

1.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ  ποσό 60.000 € 

Ο Γενικός Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός της Πόλης θα βασιστεί σε σύστηµα συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης µε αστικά λεωφορεία.  

Ο Γενικός Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός θα περιλαµβάνει : 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   
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1.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Θα συγκεντρωθούν  οι διαθέσιµες µελέτες (Κυκλοφοριακή µε Τραµ, ΓΠΣ Καλαµάτας, 
ΠροαστιακόςΜεσσήνης, ΒΙ.ΠΕ Καλαµάτας, µελέτη Περιφερειακής οδού, µελέτη 
ποδηλατόδροµου κλπ.) και τα διαθέσιµα κυκλοφοριακά στοιχεία (κυκλοφοριακές µετρήσεις 
2005, κίνηση ΚΤΕΛ, επιβατική κίνηση Σ.Σ. Καλαµάτας, επιβατική κίνηση λιµένα Καλαµάτας 
κλπ). 

Τα στοιχεία αυτά µετά από επεξεργασία θα χρησιµοποιηθούν για να αποδώσουν την 
υφιστάµενη κατάσταση του συστήµατος µεταφορών της πόλης και των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στις βασικές οδικές αρτηρίες. 
 

1.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Αφορά νέες κυκλοφοριακές µετρήσεις για επικαιροποίηση και συµπλήρωση των στοιχείων του 
2005. Θα γίνουν αυτόµατες µετρήσεις σε 5 επιλεγµένες θέσεις του αρτηριακού δικτύου και θα 
συµπληρωθούν µε µετρήσεις παρατηρητών στρεφουσών κινήσεων σε τουλάχιστον 5 κύριους 
κόµβους του οδικού δικτύου. 
 

1.3 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Το οδικό δίκτυο της πόλης έχει ήδη κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο της µελέτης του 2005. Η 
κωδικοποίηση αυτή θα συµπληρωθεί µε βάση τη νέα διαµορφωµένη κατάσταση και το 
πρόγραµµα διανοίξεων νέων οδών και σταδιακής υλοποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου της πόλης. Στην αρχική κωδικοποίηση θα ελεγχθούν οι παραδοχές χωρητικότητας 
όλων των συνδέσµων του δικτύου µε βάση τις σηµερινές κυκλοφοριακές συνθήκες του δικτύου.  
 

1.4 ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

Το πρότυπο προσοµοίωσης κυκλοφορίας θα βασιστεί σε επικαιροποιηµένο πίνακα 
προέλευσης προορισµού που θα προκύψει από τις διαθέσιµες και τις νεώτερες κυκλοφοριακές 
µετρήσεις. Το πρότυπο αυτό θα σταθµισθεί (calibration) ώστε να προσοµοιώνει την εικόνα της 
καταγεγραµµένης κυκλοφορίας.  
 

1.5 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ  

Το πρότυπο προσοµοίωσης θα εφαρµοσθεί στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο της πόλης και θα 
προκύψουν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία) σε όλους τους 
συνδέσµους του κωδικοποιηµένου δικτύου. Η εποχική, µηνιαία και ηµερήσια διακύµανση της 
κυκλοφορίας θα ληφθεί υπόψη στην παραγωγή των ΕΜΗΚ.  
 

1.6  ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΟΜΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

∆ιαµόρφωση πρότασης για την διάρθρωση και ιεράρχηση του µελλοντικού αρτηριακού και 
κύριου συλλεκτήριου δικτύου της πόλης. ∆ιαµόρφωση βασικού δικτύου διαδρόµων ροής 
ποδηλάτων και πεζών σε συµβατότητα µε το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης. 
 

1.7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ 

Προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων θα γίνουν για δύο χρονικούς ορίζοντες: 5-ετία (2013) και 
10-ετία (2018). Οι προβλέψεις θα βασισθούν σε παραδοχές αύξησης του συνόλου των 
µετακινήσεων µε βάση τις προβλέψεις του ΓΠΣ, τους εκτιµώµενους ρυθµούς αύξησης του 
πληθυσµού, του εισοδήµατος και της απασχόλησης ανά κυκλοφοριακή ζώνη.  
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1.8 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Η Μελέτη Στάθµευσης θα συντίθεται από τις παρακάτω εργασίες και υπηρεσίες: 
 

1.8.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Θα γίνει καταγραφή όλων των σηµείων στάθµευσης στην κεντρική περιοχή της πόλης εκτός 
οδού και των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών (επιφάνεια, σηµεία πρόσβασης, 
δυναµικότητα, πληρότητα, τιµολόγια κλπ.) καθώς και των διαθέσιµων θέσεων στάθµευσης 
παρά-την-οδό στο αντίστοιχο αρτηριακό και συλλεκτήριο δίκτυο.  
 

1.8.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Για την εκτίµηση της ζήτησης για στάθµευση θα µετρηθεί η εναλλαγή της στάθµευσης στα 
σηµαντικότερα σηµεία στάθµευσης εκτός οδού µε µετρήσεις στα σηµεία εισόδου και εξόδου σε 
1 τυπική καθηµερινή και 1 Σάββατο. Επιπλέον θα καταγραφεί η πληρότητα των διαθέσιµων 
θέσεων στάθµευσης παρά-την-οδό στο αρτηριακό και συλλεκτήριο δίκτυο της κεντρικής 
περιοχής µε τη µέθοδο της βιντεοσκόπησης, που θα εκτελούνται µε κινούµενο όχηµα 
παράλληλα µε τις έρευνες στους χώρους στάθµευσης εκτός οδού.  
 

1.8.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Με βάση τα αποτελέσµατα των ερευνών στάθµευσης και σε συνεργασία µε το ∆ήµο Καλαµάτας, 
θα διαµορφωθούν εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής στάθµευσης, µε στόχο την αποθάρρυνση 
της χρήσης Ι.Χ.Ε. στην κεντρική περιοχή και την παραλιακή ζώνη και την ταυτόχρονη ενίσχυση 
της χρήσης των ΜΜΜ, του ποδήλατου και των πεζή µετακινήσεων για µικρές αποστάσεις. 
 

1.8.4 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜEΥΣΗΣ 

Με βάση την επιλεγείσα πολιτική στάθµευσης, θα συγκεκριµενοποιηθούν τα µέτρα και οι 
ρυθµίσεις άσκησης της πολιτικής στάθµευσης στην κεντρική περιοχή πόλης.  

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ / 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ    ποσό 48.000 € 

Οι ρυθµίσεις / παρεµβάσεις αναφέρονται στα παρακάτω σηµεία / τµήµατα : 

2.1  Οριστικοποίηση όδευσης Οδού  Κρήτης. 

2.2  Κόµβοι / Συνδέσεις Β. Γεωργίου στα Γιαννιτσάνικα µέχρι και την σύνδεση µε τον 
περιφερειακό δακτύλιο. 

2.3  Κυκλοφοριακό σύστηµα διαδρόµου Λεϊκων σε συνδυασµό και µε την προοπτική 
διαµόρφωσης κόµβου µε τον περιφερειακό δακτύλιο. 

2.4  Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών περιοχής Ασπροχώµατος. 

2.5 Μόνιµες και εποχιακές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ευρύτερης ζώνης Οδού Ναυαρίνου. 

2.6  Λειτουργική ένταξη και εξειδίκευση ρυθµίσεων Οδού Β. Γεωργίου στο πλαίσιο του 
αρτηριακού δικτύου της πόλης. 

2.7  Αντιµετώπιση κυκλοφοριακών προβληµάτων Οδού Μπουλούκου και πρόταση 
κυκλοφοριακής οργάνωσης της άµεσης περιοχής επιρροής. 

2.8  ∆ιερεύνηση εναλλακτικών κυκλοφοριακών διατάξεων της Οδού Υπαπαντής και του 
συναρτώµενου µε αυτή οδικού δικτύου της πόλης. Επιλογή βέλτιστης προς εφαρµογή 
διάταξης. 
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2.9 Επανεξέταση κυκλοφοριακών και λειτουργικών δεδοµένων Οδού Αρτέµιδος ενόψει των 
νέων δεδοµένων παρόδιων χρήσεων και δραστηριοτήτων καθώς και της νέας 
πραγµατικότητας που θα διαµορφωθεί µε την ολοκλήρωση του περιφερειακού οδικού 
δακτυλίου της πόλης. 

2.10 Αξιολόγηση των σηµερινών συνθηκών και της επερχόµενης εξέλιξης του ρόλου του άξονα  
Κρήτης / Λυκούργου. ∆ιατύπωση µετά από αξιολόγηση της βέλτιστης µορφής 
παρεµβάσεων / ρυθµίσεων κατά µήκος του άξονα. 

 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ποσό 15.000 € 

Με βάση τις διαπιστώσεις ως προς την υφιστάµενη κατάσταση και τις τελικές προτάσεις της 
πολιτικής στάθµευσης θα προσδιοριστεί η περιοχή / ες εφαρµογής της ελεγχόµενης 
στάθµευσης, µε ταυτόχρονη εξειδίκευση των µέτρων άσκησης της πολιτικής στάθµευσης. 

Μέσα στη περιοχή /ες αυτή/ές θα προσδιοριστούν οι διατιθέµενες ζώνες παρόδιας στάθµευσης 
ή στάσης και θα διατυπωθούν οι κατευθυντήριες γραµµές καταµερισµού των διατιθέµενων 
θέσεων  µεταξύ διαφόρων κατηγοριών οχηµάτων (γενικοί χρήστες, ειδικοί χρήστες, ζώνες 
φορτο – εκφόρτωσης κλπ.).                  

 

4. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 5 ΚΟΜΒΩΝ     ποσό 15.000 € 

Θα εκπονηθεί η µελέτη των προγραµµάτων φωτεινής σηµατοδότησης σε 5 κόµβους της πόλης 
που θα συµφωνηθούν µε το ∆ήµο Καλαµάτας. Για τους κόµβους αυτούς θα γίνουν σε 
σκαρίφηµα προτάσεις κυκλοφοριακής διαρρύθµισης και θα συνταχθούν ένα ή περισσότερα 
προγράµµατα σηµατοδότησης ανάλογα µε την κρατούσα µεταβλητότητα κυκλοφοριακών 
συνθηκών σε κάθε κόµβο. 

 

5. ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ      ποσό 8.500 € 

Θα προσδιοριστεί η βέλτιστη όδευση ενός ποδηλατόδροµου που θα διατρέχει την κεντρική 
περιοχή πόλης από την περιοχή Υπαπαντής / Κάστρο µέχρι την παραλιακή ζώνη. Η επιλεγείσα 
όδευση αυτή θα εξειδικευτεί σε επίπεδο προµελέτης ως προς τις απαραίτητες κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις για την ένταξή του µέσα στον ιστό της πόλης. Συνέχεια θα ληφθεί υπόψη και η 
πρόταση διάρθρωσης του δικτύου αξόνων ροής πεζών / ποδηλάτων που περιγράφηκε στα 
προηγούµενα. 

 

6. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΜΜ     ποσό 10.000 €  

Περιλαµβάνει τη λειτουργική µελέτη αναδιάρθρωσης του λεωφορειακού συστήµατος της πόλης, 
στο πλαίσιο των προτάσεων του κυκλοφοριακού σχεδιασµού  και σε συνδυασµό µε τις 
προτάσεις των επί µέρους κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και των προτάσεων της ελεγχόµενης 
στάθµευσης. 

 

7. ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      ποσό  3.500 € 

7.1 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Θα προσδιορισθεί η λειτουργία του Κυκλοφοριακού ∆ακτυλίου της πόλης και θα ιεραρχηθεί το 
οδικό δίκτυο µε βάση τη λειτουργία αυτή. 

7.2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Θα εκπονηθεί ο λειτουργικός σχεδιασµός του συστήµατος της αρτηριακής λειτουργίας. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

                                                               
 
 
 
 
 
 


