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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  314/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουνίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-06-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης,  18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 309 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος,  6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακή ρύθµιση στην µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η απόφαση των κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων,  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 248/2008 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση διέλευση των 
απορριµµατοφόρων του ∆ήµου Καλαµάτας αντίθετα στην µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου 
από την οδό Αριστοµένους µέχρι την οδό Αναγνωσταρά, η οποία µονοδρόµηση εγκρίθηκε µε 
την υπ’  αριθµ. 3/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά την υπ’  αριθµ. 450/2007 
εισηγητική απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος λέει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε πριν από 2 µήνες περίπου, αν θυµάµαι καλά, είχαµε φέρει την 
κυκλοφοριακή ρύθµιση που αφορούσε τη µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου, 

µάλλον αλλαγή κατεύθυνσης, και είχαµε εξηγήσει τότε ότι αυτή η κυκλοφοριακή ρύθµιση  
γινόταν γιατί ήταν αναγκαίο, ήταν σε συνέχεια σε συνέπεια της µετακίνησης της πιάτσας των 
ΤΑΞΙ που ήταν στην οδό Ιατροπούλου και επειδή θα πεζοδροµιόταν το συγκεκριµένο κοµµάτι 
που ήδη το βλέπουµε είναι σε εξέλιξη το έργο. Ήταν η θέση που είχε προτείνει η Τεχνική 
Υπηρεσία, είχαν έρθει και εδώ οι ταξιτζήδες είχαν συµφωνήσει είχε γίνει αρκετή κουβέντα. 
Τότε στο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας και στη δικιά µου εισήγηση δεν είχε ληφθεί υπόψη, 
δεν είχαµε ενηµερωθεί από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, ίσως φταίω και εγώ σ΄ αυτό, ότι δεν 
µπορούσε, εµείς τότες όταν κάναµε την κουβέντα θεωρούσαµε ότι το απορριµµατοφόρο που 
θα ανεβαίνει την οδό Αναγνωσταρά  2 φορές την ηµέρα, όταν είχε ρωτηθεί, ότι θα µπορούσε 
να στρίψει από την Βασ. Γεωργίου – Ανδρέα Σκιά και να µπει µέσα στην Αναγνωσταρά. Τελικά 
αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν µπορούσε να κάνει αυτή την κίνηση και λόγω παρκαρισµένων 
οχηµάτων στη γωνία, οπότε ζητήθηκε από τη ∆ιεύθυνση  Περιβάλλοντος να επιτρέπεται η 
κίνηση, είναι 2 φορές συγκεκριµένα την ηµέρα η κίνηση, το πρωί και το µεσηµέρι αν δεν 
απατώµαι, το απόγευµα, η κίνηση αντίθετα προς την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
απορριµµατοφόρου που κάνει τη συλλογή των απορριµµάτων της οδού Αναγνωσταρά. Έτσι 
φέρνουµε τη συγκεκριµένη τροποποίηση στη συγκεκριµένη ρύθµιση που είχαµε εισηγηθεί πριν 
από 2 µήνες, έτσι ώστε να παραµείνει η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας και να επιτραπεί η 
κίνηση του απορριµµατοφόρου αντίθετα προς την προτεινόµενη µονοδρόµηση µε τα µέτρα 
όπως ακριβώς εισηγούνται και η Τεχνική Υπηρεσία και η διεύθυνση Περιβάλλοντος. 

 
Ερωτήσεις.  
Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σπίνο, η µέχρι τώρα παρουσία 
µου στο ∆ηµοτικού Συµβούλιο σηµαίνει ότι κάποια πράγµατα έχουν 

πλέον καθιερωθεί, ερωτώ, γι΄ αυτή την αλλαγή  έχουµε τη σύµφωνη γνώµη της Τροχαίας που 
απαιτείται; Γιατί δεν την έχω στο φάκελο.    

 
Να απαντήσω, να πω τι γίνεται. Όταν γίνεται παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου  
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων το τµήµα προσόδων πριν δώσει την άδεια 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:    

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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είναι υποχρεωµένο να κοινοποιήσει την αίτηση του ενδιαφεροµένου στο τµήµα Τροχαία και 
παίρνουµε την έγκριση του Τµήµατος Τροχαίας και αυτό µας καθορίζει και το πλάτος κ.λ.π. 
Αυτό ήθελα να πω.  

 
Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. 
 

Εδώ µιλάµε για αυτοκίνητο. 
 
Πόσο µάλλον, αφού αιτείται για τραπεζοκαθίσµατα, πόσο µάλλον κ. 
Σπίνο αιτείται και απαιτείται για να πηγαίνει το αυτοκίνητο αντίθετα στο 

µονόδροµο.  Άρα λοιπόν πρέπει να το αποσύρετε.  
 
Ο κ. Νταγιόπουλος.  

 
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σπίνο, από την οδό Πολυχάρους έως την οδό 
Βαλαωρίτου το τµήµα αυτό της Αναγνωσταρά µπορεί να µου ορίσει κάποιο 

αυτοκίνητο που κατεβαίνει την Αριστοµένους πως θα µπει στην Αναγνωσταρά στο κοµµάτι 
αυτό; Πέστε µου από πού θα πάει. Να σας πω τη διαδροµή; Θα κατέβει Βασ. Όλγας θα βγει 
Φαρών θα στρίψει Βασ. Γεωργίου και θα µπει σ΄ αυτό το κοµµατάκι. Ένα ασθενοφόρο, ένα 
οτιδήποτε που θα θέλει να µπει, δεν λέω το αυτοκίνητο το δικό µου, ένα οποιοδήποτε 
ασθενοφόρο ένα οτιδήποτε, ποια διαδροµή θα κάνει;  

 
Ο κ. Γουρδέας. 
 
Γιώργο, έχεις σκεφτεί σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήµατος τι θα συµβεί;  
Μήπως πρέπει να αποσυρθεί το θέµα και … 

 
Θα ξεκινήσω από τη γενική ερώτηση του κ. Νταγιόπουλου. ∆υστυχώς εδώ, ξέρετε 
είναι  ωραία να λέµε και θα µου επιτρέψετε κ. Πρόεδρε να µιλήσω για δύο λεπτά 

ακριβώς…  Ακούτε κ. Ηλιόπουλε;  
 
Ησυχία. 
 

Θα απαντήσω κ. Ηλιόπουλε, πήρα το λόγο για να απαντήσω.  
∆υστυχώς είναι ωραία εδώ τα λόγια να λέµε ότι θα πάρουµε κάποιες κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις στο κέντρο της πόλης, θα πεζοδροµήσουµε κάποιους χώρους και ότι πρέπει να 
αποτρέψουµε το αµάξι από το κέντρο, αλλά ο κ. Νταγιόπουλος κάνει την ερώτηση ότι όταν 
κατεβαίνει…, δηλαδή αυτό µια συνήθεια αρκετών χρόνων και αρκετών δεκαετιών. Έχουµε πει 
κ. Νταγιόπουλε, µάλιστα το έλεγε και πρώην ∆ήµαρχος ο κ. Κουτσούλης που ήσαστε και 
Αντιδήµαρχος, ότι πρέπει να κάνουµε κατ΄ αρχήν δύσκολη τη ζωή του αυτοκινήτου εδώ και 
εγώ έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να καταλάβουν οι Καλαµατιανοί ότι τέρµα αυτό δεν 
γίνεται, είναι µια σύγχρονη πόλη, ότι απ΄ οπουδήποτε πάµε οπουδήποτε. Πρέπει πια για να 
κάνουµε κάποια πράγµατα στο κέντρο, τις αναπλάσεις που θέλουµε και να δώσουµε άλλο 
χαρακτήρα στη ζωή µας, κάποια πράγµατα, κάποιες συνήθειες είναι δεδοµένο και µέσα από τη 
συζήτηση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα αλλάξουν. Προσπαθούµε να µην κάνουµε 
συνήθειες που θα φέρουµε ένα πρόβληµα στην πόλη και να έρχονται σταδιακά. Γιατί στην ίδια 
ερώτηση και εσείς και πολύ καλά θα σας θυµίσω επειδή λέτε πολλές φορές για το παρελθόν, 
σας έκανα τότε µία ερώτηση όταν µονοδροµήθηκε η Αριστοµένους, ήταν ωραία και η 
Αριστοµένους να ανεβαίνει κατά πάνω αλλά δεν γίνεται, κάποια πράγµατα όταν µια πόλη 
αυξάνει και έχει συνεχόµενα διογκώµενα προβλήµατα κάποια πράγµατα θα αλλάζουν. ∆εν 
θεωρώ το πρόβληµα στο κυκλοφοριακό της Καλαµάτας είναι η κίνηση της οδού Βαλαωρίτου. 
Το ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτή ήτανε µια κίνηση που γινότανε µόνο, το είχα πει και την 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 
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προηγούµενη φορά, για να βρούµε θέσεις πάρκινγκ στην οδό Αναγνωσταρά. Για αυτή την 
κίνηση ενεργοποιότανε µόνο αυτός ο δρόµος.   
Αυτό όσον αφορά την ερώτηση του κ. Νταγιόπουλου.  

 
 ∆εν µου απαντήσατε στην ερώτηση µου … 
 

Σας απάντησα.  
 
Πω θα πηγαίνει;  
 

Θα πηγαίνει από την οδό Βασ. Γεωργίου.  
 
Συγγνώµη, αυτά που είπατε τα λέει στη κυκλοφοριακή µελέτη της Α΄φάσης  
από το 1982 - ΄83 ότι πρέπει να δυσκολέψουµε τα αυτοκίνητα. ∆εν το 

έλεγε κανένα ∆ήµαρχος το αναφέρει η µελέτη. Το να δυσκολέψουµε το αυτοκίνητο δεν 
σηµαίνει ότι τον αποκλείουµε να πάει στο σπίτι του. Εντάξει; Εγώ σας είπα περιγράψτε µου 
ένας που έχει το χώρο,  έχει πάρκινγκ εκεί, γιατί υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν πάρκινγκ, 
υπάρχουν άνθρωποι …  

 
∆εν έχουµε αποκλείσει κανέναν … 

 
… υπάρχουν επαγγέλµατα  που θέλουν να τροφοδοτηθούν… Πέστε µου 
πως θα τροφοδοτηθούν και πως θα δεχτεί το πρακτορείο που µεταφέρει, 

να µεταφέρει µε το ίδιο κόστος το σηµερινό εµπορεύµατα στο µαγαζί τους; Ρωτήσαµε τους 
επαγγελµατίες σε τελική ανάλυση αν αυτοί συµφωνούν; Γιατί πάντοτε πρέπει να έχουµε την 
κοινωνική συναίνεση. Εδώ την έχετε;   

 
∆εν θα απαντήσω στην τελευταία ερώτηση. Γι΄ αυτό είναι και ο ρόλος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εγώ νοµίζω ότι, κ. Νταγιόπουλε είσαστε πολύ εµπειρότερος 

από εµένα, θεωρώ ότι δεν θέλω να συνεχίσω την κουβέντα. Άµα θέλετε  µία απλή απάντηση 
τότε  σ΄ αυτό που είπατε, να σας πω µόνο ότι δεν έχουµε αποκλείσει κανέναν  δρόµο της 
Καλαµάτας, γίνονται προσεχτικές κινήσεις και το αµάξι που θέλει να πάει στην Αναγνωσταρά 
θα κάνει αυτή την κίνηση που είπατε, µέσα από τη Βασ. Γεωργίου θα περάσει και θα πάει στο 
συγκεκριµένο κοµµάτι.  
 
Τώρα όσον αφορά το θέµα της ασφάλειας που είπε ο κ. Ηλιόπουλος και το θέµα της 
Αστυνοµίας και µαζί µε τον κ. Γουρδέα. 
Λέει στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι 
ώστε να γίνεται αυτή η κίνηση.  Ξεκινάµε κ. Ηλιόπουλε από το δεδοµένο και το είχατε νοµίζω 
και εσείς αποδεχθεί την προηγούµενη φορά, ότι δεν είχαµε πολλές εναλλακτικές λύσεις.  
∆εν έχουµε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αυτή ήταν  η εισήγηση και της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Στο συγκεκριµένο κοµµάτι τη στιγµή που δεν µπορεί να περάσει το απορριµµατοφόρο, όταν 
θα περνάνε δύο φορές το όχηµα του απορριµµατοφόρου µε το συνοδηγό, που το αναφέρει 
µέσα και η εισήγηση, που θα κάνει αυτόν τον έλεγχο, παρόλο που θα επιτραπεί µέσα από την 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και θα ελέγχει αυτή τη διέλευση πιστεύω ότι 
µηδενίζουµε το ποσοστό του ατυχήµατος. 

 
∆εν µε κατάλαβες. 
 

Μηδενίζουµε το ποσοστό του ατυχήµατος.  
 
Πέρα από αυτό, αν έχει τη σύµφωνη γνώµη της Τροχαίας ρωτάω εγώ. 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:   

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:     
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Αυτό δεν το λέει κάποιος νόµος. Έτσι και αλλιώς είναι κανονιστική διάταξη που θα 
πάει στο Συγκοινωνιών, τότε εµπεριέχεται η άποψη της Αστυνοµίας που τελικά το 

Συγκοινωνιών αποφασίζει αν γίνει αποδεκτή ή όχι. Όπως έγινε και στις µονοδροµήσεις στη 
Ναυαρίνου. Έτσι γίνεται κάθε φορά.   

 
Να πω εγώ κάτι; Να πω εγώ κάτι Παναγιώτη;  
 

Ολοκληρώνω κ. Πρόεδρε.  
Ποτέ και στις προηγούµενες συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τώρα, 

ποτέ δεν έχει έρθει, θυµίστε µου εσείς µία κυκλοφοριακή ρύθµιση και τότε που παίρνατε εσείς 
ή εµείς που έχει έρθει άποψη της Αστυνοµίας… 

 
Υπάρχει, υπάρχει.  
 

Ποτέ κ. Ηλιόπουλε, µετά πηγαίνει. 
 
Ο κ. Αλευράς.  
 

Κύριε Πρόεδρε, θυµάµαι ότι είχε γίνει µια κουβέντα τότε όταν ελήφθη η απόφαση 
για τη µεταφορά της πιάτσας των ΤΑΞΙ, η παράταξη η δική µας αλλά και οι άλλες 

πτέρυγες της µειοψηφίας είχαν πει ότι δεν ήταν ορθή η συγκεκριµένη επιλογή της ∆ηµοτικής 
Αρχής. Ενθυµούµαι απόλυτα τα λόγια του ∆ηµάρχου ότι εάν διαπιστωθεί πρόβληµα εδώ 
είµαστε να το επανεκτιµήσουµε και ενδεχόµενα να το αλλάξουµε. Λοιπόν το να υπάρξει µία 
επαναξιολόγηση και ένας επανακαθορισµός της στάσης, ε νοµίζω ότι είναι υποχρέωση ελάχιστη 
υµών προς την ευρυθµία της πόλης και προς την εξάλειψη κάθε πιθανής αιτίας ατυχήµατος. 
∆εν είναι κακό δηλαδή το να πούµε ότι δεν εκτιµήθηκε σωστά, δεν προκύπτει, δεν βγαίνει, 
λάθος, πάµε αλλού. ∆ηλαδή, υπάρχει πρόβληµα; Θα υπάρχει µέµψη, κατηγορία σε σας αν 
επανεκτιµήσατε κ.λ.π.; Γενναιότητα θα αναγνωρισθεί. Προς το ορθόν. Όταν µάλιστα εδώ 
υπάρχει απειλή υπαρκτού κινδύνου να υπάρξει ατύχηµα τώρα και να πηγαίνει το 
απορριµµατοφόρο του ∆ήµου κόντρα σε κατεύθυνση, να φαίνεται ότι αυθαιρετεί το νοµικό 
πρόσωπο του ∆ήµου ή να έχει προνοµιακή µεταχείριση έναντι του όποιου πολίτη; Σας 
παρακαλώ πολύ και κάνω έκκληση.  

 
Ορίστε κ. Ηλιόπουλε. 

 
Καταρχάς µία απάντηση στον κ. Σπίνο. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου δεν υπόκεινται υπό την έγκριση του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών γι΄ αυτό, η απόφαση που θα πάρουµε εµείς η κανονιστική µόνο από την 
Περιφέρεια. Αυτό έλειπε κιόλας να µας ελέγχει το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την  
κυκλοφορία µες την πόλη.  Άρα λοιπόν ο νόµος προβλέπει να έχουµε την άποψη της Τροχαίας, 
την οποία δεν την έχετε, και επειδή βλέπω ότι δεν θέλετε να το αποσύρεται έχω να πω τούτο: 
Ότι οδηγείτε την πόλη σε µια νοοτροπία, σε ένα κλίµα τριτοκοσµικό. Θα κατεβαίνει λέει ο 
βοηθός του απορριµµατοφόρου θα διακόπτει τη συγκοινωνία, θα διαπληκτίζεται µε αυτούς που 
θέλουν να περάσουν, για να περάσει το απορριµµατοφόρο!   ∆ιανοείστε τι πάτε να κάνετε; 
Ξεκολλάτε! Να µεταφερθεί η στάση των ΤΑΞΙ στη Βασ. Γεωργίου από την Αντρέα Σκιά και 
ανατολικότερα και αυτό το θέµα λήγει. Αυτή η εµµονή τη δείχνει; ∆είχνει γενναιότητα όπως 
είπε ο επικεφαλής; Όχι. Επιµονή και εµµονή σε µια λάθος απόφαση. Και αν θα δείτε κ. Σπίνο 
όταν είναι αραγµένα τα ΤΑΞΙ, το απορριµµατοφόρο δεν µπορεί να περάσει. Θα έχουµε και εκεί 
ατυχήµατα. Και δεν θέλω να εφιστήσω την προσοχή των της πλειοψηφίας µελών ότι τυχόν 
ατύχηµα θα έχουν και νοµικά προβλήµατα. ∆εν θέλω να το αναφέρω.  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Άρα λοιπόν φύγετε από αυτήν την νοοτροπία, µην βάζετε την πόλη να έχει τέτοιες λογικές που 
δεν έχει ούτε πόλη του τρίτου κόσµου και µην βάζετε τους πολίτες να διαπληκτίζονται µε τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου για την προτεραιότητα. Και σε τελευταία ανάλυση δεν µπορεί ο ∆ήµος 
να ζητάει ευταξία στην κυκλοφορία και να κάνει αυτά τα πράγµατα. Ε αυτά είναι 
πρωτάκουστα! Γι΄ αυτό σας ζητάµε να την αποσύρετε και να κάνουµε καινούρια πρόταση που 
θα αφοράει την περιοχή.       

 
Ευχαριστώ.  
Ο κ. Γιαννακούλας. 

 
∆εν απαιτείται συγκεκριµένη έκθεση για το συγκεκριµένο θέµα, το µόνο το 
οποίο µπορούµε να κάνουµε στην απόφαση αν τελικά ψηφιστεί, που 

πιστεύω θα ψηφιστεί, µπορούµε να βάλουµε συγκεκριµένη ώρα, να µην το αφήσουµε αόριστα 
όλο το χρονικό διάστηµα. ¨8:00 µε 8:30 θα γίνεται αυτό, το πρωί¨ ή κάποια άλλη στιγµή.  

 
Αν δεν χρειάζεται της Τροχαίας ξέρει γιατί τόσα χρόνια ήταν εκεί.  

 
∆εν χρειάζεται, αυτό είναι σίγουρο.  
 

Ορίστε κ. Παπαµικρούλη και κλείνει ο ∆ήµαρχος.  
 
Μου θύµισε ο Παναγιώτης µε το τριτοκοσµικό που είπε µια ιστορία. Όταν 
ήµουνα στο Πολυτεχνείο είχαµε πάει στην Αίγυπτο και πήγαµε εκεί έξω 

από το Κάιρο είχε µια βιοµηχανική περιοχή. Είδαµε λοιπόν κάποια κτίρια τα οποία είχανε στην 
οροφή παραλληλεπίπεδα   σκορπισµένα. Υποψιαστήκαµε ότι είναι ο κλιµατισµός και όταν 
ρωτήσαµε λέει: όταν φτιάξαµε το κτίριο είχε ένα συγκεκριµένο ύψος και µετά λέει που βάζαµε 
τα µηχανήµατα που ήταν ψηλότερο κάναµε µία κουβούλα επάνω στην οροφή για να χωρέσει 
το µηχάνηµα! Κάτι τέτοιο πάει να κάνει και η ∆ηµοτική Αρχή µε αυτά τα πράγµατα! ∆ηλαδή 
8:00 µε 8:30, µέσα στο κέντρο της πόλεως ένα απορριµµατοφόρο θα πηγαίνει κόντρα προς 
την κυκλοφορία και ένας υπάλληλος στην άλλη γωνία θα φωνάζει σταµατάτε περνάει το 
απορριµµατοφόρο. Τι να πω.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε ∆ήµαρχε.  

 
Εµείς, για να µην µιλήσω µετά κ. πρόεδρε και κ. ∆ήµαρχε … 
 

Ωραία για να κλείσει ο ∆ήµαρχος και να πάει ψηφοφορία. 
 
… στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή τοποθετηθήκαµε εναργέστατα, περαιτέρω 
συζήτηση υποθέτω δεν χρειάζεται και περαιτέρω τοποθέτηση από εµάς.  

Είµαστε ενάντια σ΄ αυτή τη ρύθµιση. Μία κακή εκτίµηση δεν διορθώνεται µε µία άλλη κακή 
εκτίµηση.  

 
Κύριε ∆ήµαρχε.  
 
Θέλω να πω δύο κουβέντες γιατί παρατηρώ και ότι και από πλευράς πλειοψηφίας 
υπάρχουνε κάποιοι προβληµατισµοί.  

Καταρχήν θεωρώ ότι δεν είναι κάποιο σοβαρό θέµα για να χρησιµοποιούµε οξείς τόνους, και 
στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή τα είπαµε, και παραξενεύτηκα ειλικρινά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αγαπητοί συνάδελφοι σε προηγούµενη συνεδρίαση ψηφίσαµε µία κανονιστική απόφαση για 
την χωροθέτηση της πιάτσας των ΤΑΞΙ στην οδό Βαλαωρίτου, κατά πλειοψηφία, και σε εκείνη 
την απόφαση είχαµε πει κάποια πράγµατα.  
Γιατί τοποθετήσαµε εκεί τα ΤΑΞΙ.  
Για µια σειρά από λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θέλαµε την βοήθεια των ΤΑΞΙ για την 
πεζοδρόµηση της Ιατροπούλου και θέλαµε να στηρίξουµε τη συγκεκριµένη επαγγελµατική 
τάξη, δεν θέλαµε να χάσουν εισόδηµα και θεωρήσαµε ότι ο συγκεκριµένος δρόµος και το 
συγκεκριµένο  σηµείο όπου µόνιµα είναι παρκαρισµένα 5-6 αυτοκίνητα, προσφέρονταν για 
πιάτσα των ΤΑΞΙ. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στην Πολυχάρους, που είναι ένας δρόµος 
βέβαια πιο φαρδύς.      
Το δεύτερο που είχαµε πει τότε είναι ότι η Βασ. Γεωργίου ενδεχοµένως χωροταξικά να είναι 
σωστότερος για πιάτσα αλλά δεν ξέραµε και δεν ξέρουµε ακόµα τι θα προτείνουν στην 
κυκλοφοριακή µελέτη για την χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης πλευράς του δρόµου, για την 
κίνηση ανατολικά και είχα πει και εγώ τότε ότι να το δούµε το θέµα, εάν προκύψουν 
προβλήµατα να το αξιολογήσοµε και πάλι. Η ∆ηµοτική Αρχής πολλές φορές και σας έχει 
ακούσει και έχει κάνει πίσω και έχει ξανασκεφτεί κάτι και έχει αποσύρει θέµα. Εµείς δεν 
διακατεχόµεθα ούτε από δογµατισµό ούτε από µονοµανία και ούτε λέµε ότι ότι λέτε έχετε 
άδικο ή εν πάση περιπτώσει για λόγους εγωισµού το ψηφίσαµε δεν το παίρνουµε πίσω, 
πολιτικού εγωισµού εννοώ.  
∆εν υπάρχει λοιπόν κάποιο ζήτηµα.  
 
Έρχεται τώρα πρόταση για συµπληρωµατική απόφαση στην κανονιστική απόφαση. Η 
κανονιστική απόφαση έχει µια συγκεκριµένη πορεία η οποία φτάνει µέχρι την Περιφέρεια. Και 
αυτό θα πάει µέχρι την Περιφέρεια για να εγκριθεί.  
 
Τι προτείνοµε.  
Προτείνοµε αυτό το οποίο ισχύει περίπου σε πολλές  περιοχές της Ελλάδος και δει των Αθηνών 
µε στενούς δρόµους. Στο Χολαργό ως παράδειγµα, επειδή υπάρχουν κάποιες δυσκολίες µε τα 
απορριµµατοφόρα.  
Μία φορά την ηµέρα θα περνάει ένα απορριµµατοφόρο από το συγκεκριµένο σηµείο, θα 
κατεβαίνει ένας από τους τρεις του πληρώµατος θα ελέγχει την κατάσταση. Πόσο κάνει αυτό, 
κάποια δευτερόλεπτα;  
Τι λέτε αλήθεια για την αντίθετη φορά στην Πανεπιστηµίου, που την ξέρετε όλοι;  Μπορείτε να 
µου φέρετε τις αποφάσεις της Τροχαίας όσον αφορά την αντίθετη κίνηση στη δήθεν 
µονοδροµηµένη Ναυαρίνου όπου 300 οχήµατα περίπου δηµοσίας χρήσεως, λεωφορεία και τα 
ΤΑΞΙ της Μεσσηνίας ή όλης της Ελλάδος εκινούντο κόντρα στην απόφαση της µονοδρόµησης; 
Ποια µονοδρόµηση αλήθεια; Συζητάµε εδώ πέρα για κάποια δευτερόλεπτα; Ναι κύριοι, το 
απορριµµατοφόρο πρέπει, και αυτό θα αρχίσει να γίνεται µε το σύστηµα ελέγχου, να περνάει 
συγκεκριµένη ώρα από συγκεκριµένα σηµεία. Και όσον αφορά την τροφοδοσία των 
καταστηµάτων πρέπει να γίνεται και αυτή συγκεκριµένες ώρες. 
∆εν υπάρχει κάποιο ζήτηµα στην ουσία. Ασφαλώς σεβόµαστε τον ΚΟΚ, θα προσδιορίσοµε τον 
χρόνο και µιλάµε για κάποια δευτερόλεπτα. Και εδώ είµαστε, να κατέβει και ο Ζέκκος µε την 
κυκλοφοριακή µελέτη, να δούµε πως θα χρησιµοποιηθεί η Βασ. Γεωργίου, η πορεία της προς 
ανατολάς, να δούµε το πως θα λειτουργήσει για να πάροµε τις αποφάσεις µας.  ∆εν 
προτείνεται να ληφθούν ούτε αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ή που είναι επιπόλαιες. 
Το σκεφτήκαµε και εµείς, είµαστε ασφαλώς σε δύσκολη θέση, σηµειώνονται προβλήµατα για 
την περιοχή που είπατε κ. Νταγιόπουλε διότι ή πρέπει να πάει από επάνω και να κάνει ένα 
κύκλο ή πρέπει να πάει από κάτω, πάντοτε να χρησιµοποιήσει τη Βασ. Γεωργίου, αλλά µε τις 
πεζοδροµήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουνε σηµειώνονται ασφαλώς µεγαλύτερα προβλήµατα 
όσον αφορά τη στάθµευση και την κυκλοφορία. Για φανταστείτε στη Σιδηρ. Σταθµού που θα 
σταθµεύουν µόνο 20 οχήµατα, τι προβλήµατα θα δηµιουργούν σε όλους αυτούς που είχαν 
µάθει µε τις φορτοεκφορτώσεις και να αφήνουν τα οχήµατά τους; 
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Λοιπόν εγώ σας προτείνω, εσείς ψηφίζετε, να ψηφισθεί η συγκεκριµένη εισήγηση η 
συµπληρωµατική, θα πάει στην Περιφέρεια θα ελεγχθεί αλλά µη λέτε ότι η Καλαµάτα γίνεται 
τριτοκοσµική Αίγυπτος, είναι κάτι που αναγκαστικά συµβαίνει και στην Αθήνα και σε περιοχές 
της Ελλάδος που έχουν προβλήµατα. Για σκεφτείτε όταν θα µονοδροµήσουµε τη Ράχη; Ή θα 
έχουµε σε στενούς δρόµους ιδιαίτερα στο Ιστορικό Κέντρο, θα εξαναγκαστούµε αγαπητοί 
συνάδελφοι, µε τα οχήµατα τα οποία έχοµε κάποια κοµµάτια  στις µονοδροµήσεις, σας το λέω 
από τώρα, να τα δώσοµε τα συγκεκριµένα κοµµάτια πιθανότατα και για αντίθετη φορά των 
απορριµµατοφόρων. Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί ασφαλώς να µην υπάρξουν ατυχήµατα και 
θα το κάνοµε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, το κοµµάτι αυτό στη Βαλαωρίτου, εκ των πραγµάτων 
φαίνεται ότι στο αριστερό µέρος θα είναι τα ΤΑΞΙ παρκαρισµένα. Γιατί να 

µην µπει µια διπλή γραµµή στη µέση, να φανεί και το κοµµάτι διπλής κυκλοφορίας, µόνο για 
τα ΤΑΞΙ το αριστερό µέρος και ο δρόµος να έχει την ίδια κυκλοφορία όπως και προηγουµένως 
χωρίς να υπάρχει πρόβληµα; Τι το απλούστερο; Τι το απλούστερο αφού αυτή θέλει να 
οριοθετεί και να πει µόνο για ΤΑΞΙ µε διπλή διαγράµµιση να απαγορεύεται για τον οποιοδήποτε 
και να είναι το υπόλοιπο κοµµάτι το οποίο είναι ελεύθερο δρόµος της ίδιας κατεύθυνσης; Απλό 
πράγµα. Απλό πράγµα. Να χαράξουµε πορείες, να αλλάξουµε εκείνο, να αλλάξουµε το άλλο … 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) την υπ΄ αριθµ. 3/2008 
προηγούµενη απόφασή του, καθώς επίσης και την υπ΄ αριθµ. 248/2008 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες κατά 
τη διάρκεια της ψηφοφορίας συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση διέλευση των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου Καλαµάτας 
αντίθετα στην µονοδρόµηση της οδού Βαλαωρίτου από την οδό Αριστοµένους µέχρι 
την οδό Αναγνωσταρά, την οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 248/2008 απόφασή της.   
 
 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 26 Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


