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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  490/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-10-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 491 απόφαση), 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 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 489 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 491 απόφαση), 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.    
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3)  Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (ωράριο τροφοδοσίας καταστηµάτων, λειτουργία 
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεις, κ.λ.π.) . 

 

Η παρούσα απόφαση αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 394/2008 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση µιας σειράς κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  
που αφορούν: 

α) το ωράριο τροφοδοσίας των καταστηµάτων, 

β) τον κανονισµό λειτουργίας των διαµορφωµένων πεζοδρόµων στο κέντρο της πόλης και 

γ) τη µονοδρόµηση των οδών που βρίσκονται στην περιοχή µεταξύ των οδών Βασιλέως 
Κων/νου, Ακρίτα, Κρήτης, Φιλελλήνων & Αριστοδήµου. 
 
 
Αναφερόµενος στο θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, λέει τα εξής: 
 
Νοµίζω και εδώ επειδή αναφέρθηκαν αρκετά πράγµατα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να κάνω µια 
γρήγορη έτσι αναφορά και µετά να µπούµε σε ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους 
συναδέλφους. Σήµερα έρχεται το επόµενο πακέτο κυκλοφοριακών παρεµβάσεων που προτείνει 
η ∆ηµοτική αρχή στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει το κυκλοφοριακό πρόβληµα της 
πόλης. Να υπενθυµίσω ότι τα πρώτα σοβαρά πακέτα που ήρθαν κυκλοφοριακών παρεµβάσεων 
που ως την ώρα έχουµε θετικά αποτελέσµατα, είναι οι κυκλοφοριακές παρεµβάσεις που έγιναν 
στην παραλιακή ζώνη µε µόνιµο πάντα χαρακτήρα, το ίδιο θα συµβεί και σήµερα και όλες 
αυτές οι παρεµβάσεις που έρχονται. Ήρθανε µετά µε το Αστικό ΚΤΕΛ και τη συγκοινωνία και 
το Υπεραστικό ΚΤΕΛ κάποια προσπάθεια το πρώτο στάδιο αναβάθµισης των αστικών 
συγκοινωνιών και συγχρόνως έρχονται µε τη νέα αφετηρία στον ΟΣΕ και βλέπετε αυτή την 
προσπάθεια της ∆ηµοτικής αρχής όσο µπορούµε και τµηµατικά να παρεµβαίνουµε σε διάφορα 
σηµεία της πόλης γιατί όπως έχουµε πει πολλές φορές δεν µπορούµε ξαφνικά να αλλάξουµε το 
κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης µέσα σε µία µέρα µια συνήθεια που είναι αρκετές δεκαετίες. Η 
∆ηµοτική αρχή ποια και σε συνεργασία µε τον κ. Ζέκκο και µε την καταγραφή των δεδοµένων 
έχει ποια τα στοιχεία, τα εργαλεία έτσι ώστε να φέρνει αυτές τις παρουσιάσεις στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Σήµερα από τις τρεις παρεµβάσεις που έρχονται, θεωρώ ότι ποιο σοβαρή είναι αυτή η 
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει µε τις µονοδροµήσεις. Έχουµε ξεκινήσει από το νότιο τµήµα της 
πόλης µε την παραλιακή ζώνη, τώρα µπαίνουµε στο επόµενο κοµµάτι ένα σύστηµα 
µονοδροµήσεων από τη Βασ. Κων/νου έως την Κρήτης και από την Ακρίτας έως τη 
Φιλελλήνων σε συνέχεια της προηγούµενης παρουσίασης. Στην εισήγηση αναφέρονται οι 
δρόµοι και έχουν παρουσιαστεί, αυτό θα συνεχισθεί, αυτό πιστεύω ότι ενδιαφέρει το Σώµα θα 
συνεχισθεί και τον επόµενο µήνα στο τρίτο πακέτο µονοδροµήσεων που θα ανεβαίνουµε και 
είναι και το ποιο σοβαρό, στο βόρειο τµήµα της πόλης όπου εκεί είναι και µικρότεροι και 
στενότεροι οι δρόµοι. Το βασικό στοιχείο που οι συγκοινωνιολόγοι µας προτείνουν και το 
βλέπουµε και εµείς σε όλες τις πόλεις το σύστηµα των µονοδροµήσεων είναι δύο τα βασικά 
πλεονεκτήµατα, ότι έχεις λιγότερες εµπλοκές µεταξύ των οχηµάτων και διασταυρώσεις και 
συγχρόνως δηµιουργείς περισσότερες θέσεις πάρκινγκ.  
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Το δεύτερο κοµµάτι, το δεύτερο τµήµα των κυκλοφοριακών παρεµβάσεων που είναι 
περισσότερο µία κανονιστική διάταξη έτσι ώστε να βάλουµε κάποιους κανόνες στη λειτουργία 
των πεζοδρόµων, είναι ο κανονισµός λειτουργίας όλων αυτών των πεζοδροµήσεων που έχουµε 
κάνει στο κέντρο της πόλης. Έγινε µια πολύ καλή δουλειά σε συνεργασία και µε άλλους 
∆ήµους, ιδιαίτερα µε το ∆ήµο Αθηναίων, από την τεχνική υπηρεσία που δίνει τον τρόπο µε 
ποιες αρχές θα λειτουργούν οι πεζόδροµοι. Εννοείται µε προτεραιότητα στον πεζό αλλά και 
συγχρόνως όταν χρειάζονται και για τα οχήµατα και για τις φορτοεκφορτώσεις των 
επαγγελµατιών και για την καθαριότητα έτσι ώστε και οι επαγγελµατίες που λειτουργούν στη 
συγκεκριµένη περιοχή αλλά και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες, οι συνδηµότες µας να 
γνωρίζουν ότι τα συγκεκριµένα κοµµάτια, τα συγκεκριµένα τµήµατα που έχουν αναπλαστεί 
από τη ∆ηµοτική αρχή θα πρέπει να έχουν µια ιδιαίτερη έτσι λειτουργία και ιδιαίτερη φροντίδα 
απ’ όλους µας. 

Και η τρίτη παρέµβαση που έρχεται από τη ∆ηµοτική αρχή, και αυτή είναι θέµα περισσότερο 
τάξης κάποιων κανόνων γιατί εκεί είναι το βασικό πρόβληµα του κυκλοφοριακού ότι είναι 
κάποιοι κανόνες που δεν τηρούνται δυστυχώς και από µας τους ίδιους καταρχήν αλλά και τους 
συνδηµότες µας και είναι το ωράριο των φορτοεκφορτώσεων. Έχουµε παρατηρήσει και έχετε 
παρατηρήσει όλοι ότι δυστυχώς υπάρχει µία αναρχία όσον αφορά την φορτοεκφόρτωση των 
επαγγελµατιών στο κέντρο της πόλης σε διάφορες χρονικές στιγµές της ηµέρας. Και η πρόταση 
θα πρέπει να αναφέρω αυτή της ∆ηµοτικής αρχής είναι σε συνέχεια µιας απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου που δεν έχει όµως δυστυχώς ισχύσει την προηγούµενη τετραετία και 
λέει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε φορτοεκφόρτωση από τις 10:00 η ώρα το πρωί έως τις 
4:00 η ώρα. Έγινε µία παρέµβαση από τον κ. ∆ήµαρχο και συµφωνήσαµε και εµείς στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή το 4:00 η ώρα να γίνει 2:00, δηλαδή η πρόταση της ∆ηµοτικής αρχής 
είναι από τις 10:00 η ώρα το πρωί έως τις 2:00 το µεσηµέρι να απαγορεύονται οι 
φορτοεκφορτώσεις και συγχρόνως από τις 6:00 η ώρα το απόγευµα έως τις 9:00. Είναι τα 
χρονικά πλαίσια αυτά στο κέντρο της πόλης, δίνονται οι αντίστοιχες ώρες έτσι ώστε και οι 
επαγγελµατίες να εξυπηρετούνται. 10:00 µε 2:00 απαγορεύεται και 6:00 µε 9:00 να 
απαγορεύεται, τις υπόλοιπες ώρες να επιτρέπονται οι φορτοεκφορτώσεις. Είναι αρκετό το 
διάστηµα, το θέλουν αυτό και οι επαγγελµατίες να είναι συγκεκριµένα τα πρωινά ή νωρίς το 
απόγευµα που θα πηγαίνουν οι επαγγελµατίες να εξυπηρετούν τους επιχειρηµατίες στο κέντρο 
της πόλης και συγχρόνως είναι οι ώρες που έχουµε το λιγότερο κυκλοφοριακό φόρτο στα 
κεντρικά σηµεία της πόλης έτσι ώστε να µην παρατηρούµε αυτό που είπα, το φαινόµενο 
µεγάλα φορτηγά να δηµιουργούν κύληµα και πρόβληµα µε µεγάλες ουρές αναµονής στους 
µικρούς και στενούς δρόµους του εµπορικού κέντρου της πόλης της Καλαµάτας.  

Αυτές είναι κε Πρόεδρε οι τρεις προτάσεις που έρχονται. 
 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις; Όχι. Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Θέλω να πω το εξής: Εάν εφαρµοσθεί η σηµατοδότηση σε ορισµένους 
δρόµους, η σηµατοδότηση η υπάρχουσα ότι απαγορεύεται, ότι είναι εκ 

περιτροπής η στάθµευση κλπ, κλπ. Σε κάποιους δρόµους εάν εφαρµοσθεί αυτό δεν νοµίζω ότι 
ισχύει και θα διευκολύνει γιατί. Γιατί αν σήµερα παρκάρουν αυτοκίνητα ένθεν και ένθεν του 
δρόµου, το φορτηγό που θα πάει να ξεφορτώσει ή να φορτώσει θα σταµατήσει µέσα στη µέση 
του δρόµου και µάλιστα µε άδεια του ∆ήµου, θα πει «10:00 είναι η ώρα, σταµατήστε και 
περιµένετέ µε». Εάν λοιπόν εφαρµοσθεί καταρχήν η σηµατοδότηση που υπάρχει, να υπάρχει η 
αριστερή ή η δεξιά λωρίδα αναλόγως ελεύθερη, µπορεί για κάποια στιγµή να παρκάρει να 
φορτώσει και να µην κόβει την κυκλοφορία. Με τον τρόπο αυτό που πάτε να αποφασίσουµε, 
µε άδεια της αστυνοµίας που λέει, µε άδεια του ∆ήµου στην προκειµένη περίπτωση, θα 
στήνεται στη µέση του δρόµου, θα φορτώνει και θα ξεφορτώνει και θα λέει φωνάχτε και δεν 
θα µπορεί κανένας να τον ενοχλήσει. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα, πριν ξεκινήσουµε να 
εφαρµόσουµε αυτό το µέτρο, να εφαρµόσουµε τη σήµανση. Π.χ. στην οδό Είρας. Είναι δεξιά – 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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αριστερά. Εάν είναι ελεύτερη είτε η δεξιά είτε η αριστερή, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα για 
την φόρτωση, για την εκφόρτωση, για τη σωστή λειτουργία των οχηµάτων ειδικά σ’  αυτόν 
τον δρόµο που περνάνε λεωφορεία, που περνάει τόσος κόσµος από κει που είναι 
κεντρικότατος δρόµος να σταµατάει το φορτηγό και δεν θα µπορεί κανείς να του µιλήσει. 
Ποιος θα µπορεί να του µιλήσει; Κανένας.  

Άρα πριν ξεκινήσουµε αυτό, θα πρέπει να εφαρµόσουµε την υπάρχουσα σήµανση. Να 
ελευθερώσουµε τους δρόµους και να εφαρµόζεται η στάθµευση ως µέχρι σήµερα υπάρχει. 

 
Να κάνω µια παρατήρηση. Λέτε 6:00 – 9:00. Το χειµώνα τα µαγαζιά όµως 
ανοίγουν στις 5:00. Εάν πάει ένα φορτηγό στις 5:00 η ώρα και µπλοκάρει το 

δρόµο µέχρι τις 6:00 τι θα γίνει; 
 
Να πω κάτι; Έτσι και αλλιώς το γνωρίζετε όλοι ότι και τώρα το ίδιο πράγµα γίνεται. 
Μπλοκάρουν στην Αναγνωσταρά, σταµατάει. . . Ακριβώς κε Νταγιόπουλε και στην 

Είρας και στη Μπουλούκου και παντού. Έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια και φαίνεται σε όλες 
αυτές τις παρεµβάσεις που κάνει στο κέντρο η τεχνική υπηρεσία και ορίζει ζώνες 
φορτοεκφόρτωσης. Έγινε στη Σταθµού, στην Ιατροπούλου, οπουδήποτε παρεµβαίνουµε, 
γίνεται τώρα στην Αριστοµένους, θα υπάρχουν ειδικές ζώνες και θα µπούµε σταδιακά, γιατί 
είναι σωστή αυτή η παρατήρηση του κ. Νταγιόπουλου, και θα µπούµε σταδιακά σε όλους τους 
δρόµους τους κεντρικούς να υπάρχουν ζώνες συγκεκριµένες γιατί ναι µεν ζητάµε να είναι 
νόµιµοι οι συγκεκριµένοι επαγγελµατίες αλλά πρέπει να τους δίνουµε κάποιες θέσεις που να 
µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Με τα σηµερινά δεδοµένα σας λέω γιατί και πάλι αυτό 
γίνεται, σταµατούν µες την Αναγνωσταρά, σταµατούν στη Μπουλούκου, σταµατούν στην 
Αριστοµένους και υπάρχουν ουρές πίσω.  

Θεωρώ ότι πρέπει να βάλουµε κάποιους συγκεκριµένους κανόνες µε την υποχρέωση της 
∆ηµοτικής αρχής σε άµεσο χρονικό διάστηµα αυτή η προσπάθεια που υπάρχει µε ζώνες 
φορτοεκφόρτωσης µέχρι το τέλος του ’08 να έχουν ορισθεί σε όλο εµπορικό κέντρο. 

 
Να συµπληρώσω κάτι γιατί δεν καλύφθηκα; Το 5:00 η ώρα που λέω το 
απόγευµα, το χειµώνα φανταστείτε να µπλοκάρουν το δρόµο µε νόµιµο τρόπο. 

Ανοίγουν στις 5:00 τα µαγαζιά. Γιατί δεν το κάνετε 5:00 – 9:00 ώστε να γίνεται η 
φορτοεκφόρτωση στην κενή ώρα που είναι κλειστά. Μια φορά την εβδοµάδα θα πάει να 
φορτώσει το µαγαζί του µε πράγµατα. 

 
Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Είπα την οδό Είρας και µη στοχοποιηθώ 
γιατί είναι η εποχή της στοχοποίησης. Όχι επειδή έχω το µαγαζί µου. .  . 

∆εν είπα για σας κε Σπίνο, δεν µε στοχοποιείτε εσείς, άλλοι έχουν όπλα και στοχεύουν. Εγώ 
δεν έχω µαγαζί, αλλά επειδή ζω το πρόβληµα εκεί και έχω βγάλει τα συµπεράσµατά µου, γι’  
αυτό το κατέθεσα.  
Επαναλαµβάνω, µη στοχοποιηθώ γιατί υπάρχουν κάποιοι εξυπνάκηδες που µπορεί να το 
κάνουν. 

 
Ο κ. Κοσµόπουλος έχει το λόγο. 

 
Όλα τα µέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση 
και ως εκ τούτου θα τα υπερψηφίσουµε. Θα ήθελε όµως να κάνω επειδή 

πρόκειται περί κανονιστικών αποφάσεων µερικές παρατηρήσεις και θα ήθελα να τις 
διορθώσουµε µαζί κε Αντιδήµαρχε γιατί πραγµατικά όπως θα βγει το κείµενο προς τα έξω, 
πρέπει να έχει µια δοµή που να µην φέρνει αντιφάσεις και δυσκολίες. 
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Ξεκινάµε από το ωράριο τροφοδοσίας καταστηµάτων και υπεραγορών λιανικού εµπορίου και 
λέµε: 

Στο (1) «απαγορεύεται η τροφοδοσία των καταστηµάτων και των υπεραγορών λιανικού 
εµπορίου, λέµε τις ώρες, έτσι, µε φορτηγά αυτοκίνητα που είναι εφοδιασµένα µε έγκυρα 
παραστατικά µεταφοράς εµπορευµάτων». ∆ηλαδή όσα δεν είναι εφοδιασµένα µε έγκυρα 
παραστατικά µεταφοράς εµπορευµάτων τους επιτρέπετε κάθε ώρα; Άρα λοιπόν είναι περιττό, 
δεν αφορά το ∆ήµο η νοµιµότητα ή µη, αφορά άλλες υπηρεσίες, µπορεί να πάει σαν άλλη 
παράγραφος. Νοµίζω ότι αν πούµε «µε φορτηγά αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών» το 
ολοκληρώνουµε το θέµα και να θέλουµε µπορούµε να προσθέσουµε και µία παράγραφο, είναι 
αυτονόητο ότι γίνεται µε όσους έχουν δροµοµετρικά. Έτσι; Αλλά όπως είναι γραµµένο φαίνεται 
ότι όσοι δεν έχουν δροµοµετρικά όργανα επιτρέπεται όλες τις ώρες. Έτσι; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Είπα ότι επειδή είναι κανονιστική απόφαση και κάποιοι θα τη µελετήσουν 
και µε βάση αυτή θα πορευτούν, καλό θα είναι ότι µας περνάει και µας από 

το µυαλό και µπορούµε να το προλάβουµε, να το βλέπουµε. 

Πάµε παρακάτω. 

Στο (3) λέµε «στους πεζοδρόµους επιτρέπεται η κατ’  εξαίρεση όλο το 24ωρο η κίνηση 
οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσκευών από ή προς την περιοχή, αυτοκινήτων 
µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος, αποκοµιδής προϊόντων εκσκαφής ή κατεδαφίσεως». Όλο 
το 24ωρο, γιατί;  

Είναι στη σελίδα 3. Λέει «2. Οδοί Κυκλοφορίας Πεζών (Πεζόδροµοι), το (β) Στους πεζόδροµους 
επιτρέπεται κατ’  εξαίρεση. Όλο το 24ωρο». Η κίνηση οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις 
γιατί; Όλο το 24ωρο; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Με συγχωρείτε, λέει. «Η κίνηση οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις 
οικοσκευών. . .» θεωρώ ότι θα πρέπει εκεί το ωράριο να είναι 

συγκεκριµένο, δεν µπορεί να είναι όλο το 24ωρο. 
 
∆ηλαδή την ώρα κοινής ησυχίας η µπετονιέρα θα δουλεύει; 

 

Έτσι µπράβο. Θεωρώ δηλαδή ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να το κάνει αυτό, 
καλό θα ήτανε ας το δείτε, έχετε την έγκρισή µας, να το κάνετε κάποιες 

ώρες, αφαιρέστε τουλάχιστον το βράδυ. 

Να δούµε κάτι παρακάτω. Λέµε ακριβώς στην ίδια παράγραφο, το εξής «Κίνηση οχηµάτων 
τροφοδοσίας καταστηµάτων, κατοικιών κλπ. Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ωράριο τροφοδοσίας 
των καταστηµάτων». Τι πρόβληµα έχει από κάτω η παράγραφος «Κατά προτίµηση η κίνηση 
των παραπάνω οχηµάτων να µην γίνεται σε ώρες αιχµής λειτουργίας των πεζοδρόµων». Αφού 
έχουµε ήδη ψηφίσει τις ώρες λειτουργίας, τι νόηµα έχει αυτή η παράγραφος που µπορεί να 
επιτρέψει µία διαφορετική ερµηνεία στη συνέχεια; Θεωρώ δηλαδή ότι και αυτό πρέπει να 
επαλειφθεί. Τέλος έχω. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Υπερβολή είναι. Θεωρώ ότι σύγχυση φέρνει περισσότερο. 

Πάµε λίγο παρακάτω, στο (γ), λέει «ο χρόνος στάθµευσης της τροφοδοσίας 
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θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο». Ποιος καθορίζει τον απολύτως απαραίτητο; Θα 
πρέπει να βάλουµε ένα πλαφόν σε παρακαλώ, τουλάχιστον το µάξιµουµ ενός τετάρτου. Το 
απολύτως απαραίτητο αλλά όχι µεγαλύτερο από ένα τέταρτο. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Θα βάλουµε ένα µάξιµουµ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να µπει. 
 

Έχετε δίκιο σ’ αυτό που λέτε. Το πολύ 15 λεπτά. 
 
Και έως 15 λεπτά, νοµίζω ότι είναι αρκετό χρονικό διάστηµα. . . 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Εντάξει, ο αστυνοµικός θα έχει µια διακριτική ευχέρεια, δεν είναι τρελός. 
Και από κάτω λέει «η στάθµευση αυτοκινήτων τροφοδοσίας δεν θα 

παρεµποδίζει την τροφοδοσία άλλων παροδίων». Αυτό είναι ανεφάρµοστο.  

Εάν έχουµε λοιπόν ένα πεζόδροµο και έχουµε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι στη αρχή και 
τροφοδοτεί εκείνη τη στιγµή, ασφαλώς θα παρεµποδίζει ένα άλλο αυτοκίνητο να περάσει και 
να πάει να τροφοδοτήσει ένα άλλο κατάστηµα. Είναι ανεφάρµοστο και δεν έχει νόηµα να µπει 
αυτή η. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Εάν δεν είναι; Αυτό είναι γενικός κανόνας. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
∆εν είναι υπέρ της ασφαλείας. ∆εν διευκολύνει, είναι περιττό. Τέλος 
πάντων. 

Και µια τελευταία, στη διατήρηση της µορφής των πεζοδρόµων στη σελίδα 4, λέει 
«απαγορεύεται κάθε είδους εκδηλώσεις που θα µετέβαλλαν κατά µόνιµο τρόπο την 
αρχιτεκτονική ή που θα ερύπαιναν ή θα κατέστρεφαν το πλακόστρωτο και τον εξοπλισµό εν 
γένει των πεζοδρόµων». Για να γίνει µία εκδήλωση στους πεζοδρόµους πρέπει να πάρει άδεια 
κανείς από το ∆ήµο. 

Άρα ο ∆ήµος φτάνει από µόνος του να κρίνει σε ποιους θα δώσει άδεια και τι θα κάνουν αυτοί 
ώστε να µην καταστρέψουν όλο αυτό που λέτε. Θεωρώ ότι είναι µία απαγόρευση η οποία δεν 
έχει ουσιαστικά νόηµα. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Άµα δώσει άδεια σαν ∆ήµος; 
 

Ναι αλλά αυτός είναι ένας µπούσουλας, ένα εργαλείο. 
 
Τέλος πάντων. 
Ήταν µερικές παρατηρήσεις. Επειδή είναι κανονιστική η απόφαση και 

κάποιες θα τις διαβάζουν έτσι ή αλλιώς, για να µην µπερδεύονται, είναι µερικές παρατηρήσεις. 
 
Ακολουθεί διάλογος µεταξύ του κ. Σπίνου και του κ. Κοσµόπουλου, ο οποίος δεν ακούγεται, µε 
την ολοκλήρωση του οποίου η διαλογική συζήτηση συνεχίζεται ως εξής: 
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Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε συζητάµε 3 ξεχωριστά θέµατα. Ένα το οποίο αφορά τις 
µονοδροµήσεις στο κοµµάτι που ανέφερε ο κ. Σπίνος, Βασ. Κων/νου – 

Ακρίτα – Κρήτης και Φιλελλήνων. ∆εν µας είπε τι θα γίνει ανατολικά της Ακρίτα και δυτικά της 
Φιλελλήνων. Είναι ένα κοµµάτι το οποίο δεν αγγίζετε. Γι΄ αυτό όπως είπαµε και στη 
∆ηµαρχιακή είναι αποσπασµατικό, αυτό πρέπει να λυθεί. Όχι ότι οι µονοδροµήσεις όπως είπαµε 
και στη ∆ηµαρχιακή δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι και παραείναι και έπρεπε να 
έχει γίνει. Στους  συγκεκριµένους δρόµους υπάρχει πάρκινγκ εκατέρωθεν των δρόµων. ∆εν 
υπάρχει κανένας δρόµος απ’  αυτούς που αναφέρατε που να µη γίνεται πάρκινγκ και στις δύο 
πλευρές του δρόµου. Άρα λοιπόν πρέπει να µας εξηγήσετε τι θα γίνει µε τα δύο κοµµάτια 
ανατολικά και δυτικά του εν λόγω κοµµατιού. 

∆εύτερο θέµα είναι µε τις φορτοεκφορτώσεις. ∆εν λύνεται κανένα πρόβληµα. Είχαµε και εµείς 
πάρει τέτοια απόφαση, δεν εφαρµόστηκε. Ποιο είναι το πρόβληµα. Όσο από σας κυκλοφορείτε 
στην πόλη, υπάρχουν δρόµοι στην Καλαµάτα που το πρωί δεν µπορείς να περάσεις. Αυτά 
πρέπει να τα εντοπίσουµε. Είναι πολυκαταστήµατα σε στενούς δρόµους που από το πρωί στις 
8:00 µέχρι τις 10:00 δεν περνάει κανένας γιατί τα αλλεπάλληλα αυτοκίνητα τροφοδοσίας είναι 
συνεχή. Άρα λοιπόν όπως είπα και στη ∆ηµαρχιακή είναι να ορισθεί τόπος, ένας χώρος µέχρι 
τις 10:00 που θα παρκάρουν αυτά τα αυτοκίνητα και θα αφήνουν το δρόµο κενό. Πρέπει να 
βρεθεί δηλαδή χώρος πάρκινγκ. Θα είναι ευθύνη των καταστηµαταρχών γιατί οι ίδιοι αφήνουν 
τα αυτοκίνητά τους στο χώρο αυτό και µε αποτέλεσµα η εταιρεία µεταφορών να κλείνει το 
δρόµο. Είναι συγκεκριµένα κοµµάτια τα οποία δεν είναι δύσκολο να εντοπισθεί και δεν είναι 
του παρόντος να το αναφέρω όπου τα γνωρίζετε πολύ καλά. Άρα δηλαδή πιστεύω ότι αυτό το 
µέτρο δεν λύνει κανένα πρόβληµα, το είχαµε και εµείς ως ∆ηµοτική αρχή νοµοθετήσει, τώρα 
βέβαια εσείς έχετε επιπλέον τη δηµοτική αστυνοµία κάτι µπορεί να κάνετε αλλά πιστεύω ότι 
δεν θα λύσει το πρόβληµα.  

Άµα θέλετε να λύσετε το πρόβληµα η λύση είναι η εξής: Στα σηµεία τα οποία υπάρχει συνεχής 
και αλλεπάλληλη τροφοδοσία να υπάρχει χώρος πάρκινγκ µε ευθύνη των επαγγελµατιών. Γι’  
αυτό και στη ∆ηµαρχιακή δεν το είχαµε ψηφίσει αυτό το θέµα γιατί το θεωρούµε ότι είναι άνευ 
ουσίας.  

Όσον αφορά τώρα το τρίτο θέµα µε τα υπόλοιπα που είπατε, δεν διαφωνούµε, δεν έχουµε 
αντίρρηση. Αλλά εµείς δεν θεωρούµε ότι αυτές οι τρεις κανονιστικές πράξεις λύνουν το 
πρόβληµα, εµείς είµαστε επιφυλακτικοί. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάκας. 

 
Έχουµε πάρει κατ’ επανάληψη θέση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή σε ότι αφορά την επιτακτική ανάγκη να 

προχωρήσουνε οι µονοδροµήσεις µετά τις µονοδροµήσεις στους κάθετους και παράλληλους 
δρόµους στη Ναυαρίνου να προχωρήσουν και σε άλλα σηµεία της Καλαµάτας και µάλιστα 
έχουµε τονίσει ότι αυτή η διαδικασία έχει καθυστερήσει. Αυτό ισχυριζόµαστε και σήµερα. 
Όπως υποστηρίζουµε ότι πρέπει να γίνουν σε µικρή κλίµακα πεζοδροµήσεις στο κέντρο της 
πόλης. Όχι ευρείας κλίµακας γιατί ευρείας κλίµακας πεζοδροµήσεις σηµαίνει ότι αµέσως τίθεται 
και θέµα ασφάλειας των πολιτών, περίπτωση πυρκαγιάς, εγκληµατικών στοιχείων και ου το 
καθεξής.  

Συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρξει και ένα ωράριο τροφοδοσίας των καταστηµάτων. Η πόλη 
δεν µπορεί να είναι ένα µπάχαλο και ο καθένας να κάνει όποτε θέλει και ότι θέλει. Πρέπει να 
υπάρχουν κανόνες για να έχουµε εύρυθµη λειτουργία της πόλης όχι µόνον σ’ αυτό το τοµέα 
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και σε πολλούς άλλους τοµείς. Πλην όµως θέλω να καταθέσω για άλλη µια φορά δύο 
προτάσεις.  

Πρώτη πρόταση. Πιστεύω ότι στην οδό Ευριπίδου και Κανάρη όπου αυτή τη στιγµή υπάρχει ο 
ιερός ναός της Αγίας Βαρβάρας η εκκλησία πρέπει να µετακινηθεί, να φύγει από κει. Μα λέει ο 
κ. ∆ήµαρχος «δεν γκρεµίζω εκκλησίες». Κοιτάξτε κε ∆ήµαρχε έχω την αίσθηση ότι ο 
Μητροπολίτης Μεσσηνίας είναι ένας άνθρωπος ανοιχτών οριζόντων και να µε θυµηθείτε στο 
µέλλον θα αναδειχθεί σε θρησκευτικό ηγέτη εµβέλειας που θα ξεπερνάει τα σύνορα της 
Ελλάδος. Νοµίζω δεν χάνετε τίποτε κάποια στιγµή να το κουβεντιάσετε µαζί. Και αν τώρα 
κάποιος µε κατηγορήσει για έλλειψη σεβασµού προς τα άγια και τα θεία τότε θα συµπλήρωνα 
ότι η µεγαλύτερη αµαρτία να κινδυνεύουν µικρά παιδιά που µετακινούνται εκεί στην περιοχή 
για να πάνε στο δηµοτικό σχολείο ποιο πάνω ή στα φροντιστήρια που λειτουργούν στην 
περιοχή ή στο κολυµβητήριο. Ή και είναι καθηµερινή αµαρτία το γεγονός ότι προκαλούνται 
πλαγιοµετωπικές συγκρούσεις οχηµάτων ελλείψει ορατότητας, το ξέρουµε εµείς αυτό το 
πράγµα και δεν κάνουµε τίποτα γιατί είναι η Αγία Βαρβάρα. Ε, την πάµε κάπου αλλού. Στα 50 
– 100 µέτρα, στα 100 µέτρα ποιο πέρα ποιο πέρα υπάρχει ο δηµοτικός χώρος. Μπορεί 
κάλλιστα ο ∆ήµος να συµβάλει σ’  αυτό το κόστος. Και η εκκλησία και ο ∆ήµος. ∆ηλαδή είναι 
προτιµότερο να το αφήνουµε εκεί το πράγµα ή δεν θα µιλάµε µη µας χαρακτηρίσουν 
αµαρτωλούς κάποιοι θρησκευτικοί κύκλοι; Όχι, θα λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και 
όπως πρέπει να έχουνε. ∆εν χάνετε τίποτε να το συζητήσετε µε τον Μητροπολίτη. ∆εν χάνετε 
απολύτως τίποτε. Και συγχαίρω µε την ευκαιρία και τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας για τη στάση 
που πήρε, για τη θέση που πήρε πάνω στο ζήτηµα της λατρείας των καθολικών. Ας µη ξεχνάµε 
δεν είµαστε ένα περίκλειστο κράτος, έρχονται και άλλοι να µείνουν µόνιµα στην Καλαµάτα που 
είναι καθολικοί, που είναι διαµαρτυρόµενοι και πρέπει να εξυπηρετήσουµε τις θρησκευτικές 
τους ανάγκες. Ξεκάθαρη θέση. 

Το δεύτερο. Πρέπει να ξαναδείτε το θέµα µια και µιλήσαµε για λειτουργία πεζόδροµων, το 
θέµα της λειτουργίας του πεζόδροµου στην Ανδρέα Σκιά. Εγώ θα επιµένω γιατί το θεωρώ 
άδικο, γιατί θεωρώ ότι διαχωρίζονται οι πολίτες σε κατηγορίες. Αλλού είναι Α΄ κατηγορίας να 
το βάλω παραστατικά, και αλλού είναι Β΄ κατηγορίας. Τώρα ανοίγει άλλο ένα ΚΑΦΕ στην 
Ανδρέα Σκιά. Γιατί να µην έχουν την ευχέρεια να βάλουν 3 – 4 τραπεζάκια απέξω αυτοί οι 
χριστιανοί; ∆εν πληρώνουν τους φόρους στο ∆ήµο; ∆εν έχουν υποχρεώσεις; ∆εν πρέπει να 
έχουν και ίσια δικαιώµατα; Σε όλους τους άλλους τους πεζόδροµους λειτουργούν τα ΚΑΦΕ και 
ορθώς λειτουργούν. Σε έναν πεζόδροµο κύριοι συνάδελφοι περνάει ο άλλος ο περαστικός. Με 
το που του δίνεται η ευχέρεια να πιεί έναν καφέ σας διαβεβαιώνω ότι ανακουφίζεται. Τώρα 
κάτι δικαιολογίες ότι µπορεί να ακούγονται στη διαπασών οι µουσικές κτλ, υπάρχουν αρµόδιες 
υπηρεσίες να το ελέγχουν.  

Εγώ λοιπόν λόγω αυτών των δύο θεµάτων που έθιξα, τα έθιξα κρατώντας παρόλα κάποιες 
επιφυλάξεις. Συµφωνώ µε το πακέτο των µέτρων, πλην όµως επειδή υφίστανται αυτά τα δύο 
θέµατα, ψηφίζω «ΛΕΥΚΟ». 

 
Κάποιος άλλος συνάδελφος κάτι; 
Κε ∆ήµαρχε; 
 
Κλείνοντας το 2008 θεωρώ κε Σπίνο ότι είναι ικανός ο χρόνος και το όριο αυτό 
πρέπει να το τηρήσουµε για τη συνολική κυκλοφοριακή παρέµβαση στην πόλη η 

οποία και θα ολοκληρωθεί µε την ελεγχόµενη στάθµευση. Έτσι πιστεύουµε ότι θα έχουµε 
διευθετήσει κατά τον δυνατόν γιατί στον απόλυτο βαθµό δεν γίνεται να µην έχουµε 
κυκλοφοριακά προβλήµατα, κατά το δυνατόν σε µια πόλη που έχει πολλούς δρόµους, φαρδύς 
δρόµους, το κυκλοφοριακό µας πρόβληµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το θέµα είναι να µάθουµε να περπατάµε περισσότερο. Εγώ χαίροµαι για το γεγονός ότι οι 
αναπλάσεις είναι αποδεκτές σχεδόν οµόφωνα και για την Αριστοµένους, αυτό είναι σηµαντικό 
µήνυµα διότι αναπλάσεις σηµαίνει περιορισµός των αυτοκινήτων.  

Για την Αγία Βαρβάρα τα είπαµε κε Μπάκα, δεν είναι το πρόβληµα του κυκλοφοριακού στην 
πόλη η Αγία Βαρβάρα και να σας πω και κάτι άλλο, εγώ είµαι και γείτονάς της µεταφέρονται 
µόνο εκκλησίες οι οποίες έχουνε αρχαιολογικό ή ιστορικό χαρακτήρα. ∆εν µεταφέρονται ούτε 
είναι δυνατόν να µεταφερθούν. Αλλά δεν είναι το κυκλοφοριακό ζήτηµα της πόλης η Αγία 
Βαρβάρα, εκεί µπορούµε να το ρυθµίσουµε µε µία σηµαντικότερη παρέµβαση. 

Έχω δώσει οδηγία και στη δηµοτική αστυνοµία, ήδη µελετιέται και ένα δεύτερο πακέτο 
κυκλοφοριακών µέτρων, θα τεθεί υπόψη του κ. Ζέκκου, φαντάζοµαι µέχρι το Νοέµβρη να 
έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε άλλες µονοδροµήσεις και άλλες παρεµβάσεις. 
 
 
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. 394/2008 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας σύµφωνα 
µε το οποίο ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας & της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. ΜΠΑΚΑΣ 
ΙΩΑΝ., ήτοι 18 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ και 1 ΛΕΥΚΟ, κατά πλειοψηφία, και πλέον της απόλυτης 
πλειοψηφίας του συνολικού αριθµού των µελών του, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εγκρίνει την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (ωράριο τροφοδοσίας 
καταστηµάτων, λειτουργία πεζοδρόµων, µονοδροµήσεις κλπ) στην πόλη της 
Καλαµάτας, όπως τις εισηγείται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε 
την υπ΄ αριθµ. 394/2008 απόφασή της και για τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτή, όπως τελικά διαµορφώθηκαν µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Σπίνου 
και τις παρατηρήσεις του κ. Κοσµόπουλου, ως εξής:   
 
 
Α. ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Επιβάλλει κανόνες για το ωράριο τροφοδοσίας (παράδοση – παραλαβή) των 
καταστηµάτων και των υπεραγορών λιανικού εµπορίου ως παρακάτω : 

1. α) Απαγορεύεται η τροφοδοσία των καταστηµάτων και των υπεραγορών Λιανικού 
Εµπορίου ( Πολυκαταστήµατα, αλυσίδες καταστηµάτων ), στην περιοχή της πόλης που 
περιλαµβάνεται µεταξύ των οδών Αρτέµιδος, 23ης Μαρτίου, Μαυροµιχάλη, Φαρών, 
Βασιλίσσης Όλγας, Αριστοµένους, Φραντζή, Αρτέµιδος κατά τις ώρες από τις 10:00  
έως  τις 14:00 και από τις 18:00 έως τις 21:00 µε φορτηγά αυτοκίνητα όλων των 
κατηγοριών. 

β)   Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου  ισχύουν ακόµα για τις οδούς της 
πόλης, Υπαπαντής, Αρτέµιδος από πλατεία 23ης Μαρτίου έως Λεϊκων, Κιλκίς, Είρας, 
Μεσσήνης, Αθηνών από Αρτέµιδος έως πρώην Νοσοκοµείο και Ναυαρίνου από την 
οδό Τσαµαδού έως το ΄΄Φιλοξένια΄΄.  

2. Στους πεζόδροµους που λειτουργούν στην  πόλη της Καλαµάτας απαγορεύεται η 
τροφοδοσία των καταστηµάτων όπως στην παραπάνω παράγραφο 1. 

3. Εκτός από τα ανωτέρω µέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και όλοι οι περιορισµοί 
κυκλοφορίας που επιβάλλονται στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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4. Τις παραβάσεις των παραπάνω διατάξεων ελέγχει η ∆ηµοτική Αστυνοµία µε την 
βοήθεια και συνεργασία της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης της περιοχής µας και γι΄ αυτές 
επιβάλλονται οι ποινές της παρ. 8 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99   « ΚΟΚ» (ΦΕΚ 57 Α 
/99 )  και του Ν. 3542/07 ( ΦΕΚ 50Α/ 2-3-07 ). 

 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 

Εγκρίνει κανονισµό λειτουργίας των πεζοδρόµων, ως εξής: 

1. Περιοχή Ισχύος και Σκοπός του Κανονισµού : 

α) Ο παρών κανονισµός αναφέρεται για όλους  τους  πεζόδροµους που προβλέπονται 
από το σχέδιο πόλης και έχουν υλοποιηθεί  και για την περιοχή του Ιστορικού 
Κέντρου.  
Μέχρι σήµερα αυτοί είναι στις οδούς Ανδρέα Σκιά , Βαλαωρίτου , Χρήστου  
Κουµάντου (∆ηµαρχείο), Ιατροπούλου, Πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού, 
Αντωνοπούλου  και  Μητροπέτροβα . 

β) Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας 
για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπελάσεως και 
τροφοδοσίας στους πεζοδρόµους της περιοχής. 

γ)  Ο παρών κανονισµός αποτελεί ενιαίο σύνολο και συνδέεται αναπόσπαστα µε το 
εγκεκριµένο σχέδιο, στο οποίο σηµειώνονται οι οδοί που προορίζονται για την 
κίνηση αυτοκινήτων και οι οδοί που προορίζονται για την κίνηση των πεζών. 

2. Οδοί Κυκλοφορίας Πεζών ( Πεζόδροµοι) : 

  α) Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδροµοι, προορίζονται για την αποκλειστική 
χρήση των πεζών. Σε κάθε είσοδο πεζόδροµου ειδική πινακίδα αναγγέλλει την 
χρήση του δρόµου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. 

 β) Στους πεζόδροµους επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση : 

Όλο το 24 ωρο 
Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής α΄ βοηθών, των αυτοκινήτων που 
µεταφέρουν ασθενείς, των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, των αυτοκινήτων της 
αστυνοµίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των οχηµάτων των Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας για την αντιµετώπιση περιπτώσεων επειγούσης ανάγκης. 
Η κίνηση οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσκευών από ή προς την 
περιοχή, αυτοκινήτων µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος, αποκοµιδής προϊόντων 
εκσκαφής ή κατεδαφίσεως  καθώς και νεκροφόρου οχήµατος, εκτός των ωρών 
κοινής ησυχίας. 

Όλο το 24 ωρο µε ειδική άδεια ισχύος ενός έτους : 
Η κίνηση οχηµάτων των κατοίκων που διαµένουν στους εν λόγω πεζοδρόµους και 
διαθέτουν ιδιωτικό PARKING   
Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων µεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων. 
Η κίνηση οχηµάτων τροφοδοσίας καταστηµάτων , κατοικιών κλπ. Σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο ωράριο τροφοδοσίας των καταστηµάτων. 

γ) Η κίνηση στους πεζοδρόµους γίνεται µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
Η ταχύτητα κινήσεως των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως 
των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα. 
Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων, εκτός αν καθοδηγούνται από 
πεζό. 
Απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές. 
Απαγορεύεται η κίνηση οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων, εκτός των 
αυτοκινήτων µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος και των φορτηγών τροφοδοσίας 
ειδών παντοπωλείου. 
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Ο χρόνος σταθµεύσεως για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως 
απαραίτητο και έως 15 λεπτά. 
Η στάθµευση αυτοκινήτου τροφοδοσίας δεν θα παρεµποδίζει την τροφοδοσία 
άλλων παροδίων. 
Αν αποδειχθεί ότι είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας , ανώτερης κυκλοφορίας ή 
προστασίας των πεζών, η επιτρεπόµενη κυκλοφορία των οχηµάτων διανοµής 
εµπορευµάτων µπορεί να απαγορευθεί σε ειδικές περιπτώσεις. 
Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται να αποζηµιώσει το ∆ήµο βάσει 
προϋπολογισµού της τεχνικής υπηρεσίας, θεωρηµένου από τον ∆ήµαρχο για τις 
ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και την στάθµευση του 
οχήµατός του µέσα στη ζώνη των πεζοδρόµων. 

3. Ειδικοί  Όροι για τις Περιπτώσεις Επισκευής  ή Ανεγέρσεως Οικοδοµών : 

α) Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδοµών 
απαιτείται οικοδοµική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκοµίσουν στην αρµόδια 
πολεοδοµική αρχή βεβαίωση του ∆ήµου Καλαµάτας για την κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από το  ∆ήµο για κάθε 
περίπτωση, ανάλογα µε τη φύση των εργασιών που θα εκτελεσθούν ώστε να 
χρησιµεύσει  σε περίπτωση φθορών, για την επαναφορά και αποκατάσταση του 
οδοστρώµατος και του εξοπλισµού της οδού στην προηγούµενη κατάσταση από το 
∆ήµο, εφ΄ όσον ο ενδιαφερόµενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών, 
µετά από σχετική πρόσκληση και µέσα σε τακτή προθεσµία. 

β) Προκειµένης της ανεγέρσεως νέας οικοδοµής,  η κατεδάφιση του υπάρχοντος 
κτίσµατος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται µε µηχανικά µέσα, 
καθ΄ όλο το 24 ωρο εφ΄ όσον  δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Απαγορεύεται 
σε κάθε περίπτωση, η κίνηση ερπυστριοφόρου  µηχανήµατος. Ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες, µεριµνά καθηµερινά, µετά το 
πέρας των εργασιών, για τον καθαρισµό και την αποµάκρυνση κάθε υλικού που 
έχει µείνει στην επιφάνεια της οδού, (χώµατα, λάσπες, µπάζα, υπολείµµατα 
σκυροδέµατος κλπ.) 

γ) Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδοµής, θα περιφράσσεται 
υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1.5 µ. από την οικοδοµική 
γραµµή και σε ύψος τουλάχιστον 2.50 µ. από την στάθµη της οδού, µε 
αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. 
Το είδος του υλικού αυτού µπορεί να καθορίζεται από τον ∆ήµο. 
Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγµα αυτό. 

δ) Όταν οι εργασίες ανεγέρσεως νέας οικοδοµής φθάσουν στο στάδιο περαιώσεως του 
φέροντος οργανισµού του ισογείου και της πλακός της οροφής του, τότε το 
περίφραγµα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωµα από 
τυχόν φθορές, θα τοποθετείται ικρίωµα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
χρησιµοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους της οδού, µέχρι την οικοδοµική 
γραµµή. 
Το ικρίωµα αυτό θα επενδύεται από ύψους τουλάχιστον 2.50 µ. µε το ανωτέρω 
υλικό,  ώστε κατά την διάρκεια των εργασιών να µη ρυπαίνεται το οδόστρωµα. 

ε) Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώµατος, για την 
σύνδεση κτιρίων µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, η αποκατάσταση 
του οδοστρώµατος στην αρχική του µορφή , µε τα αυτά υλικά και την αυτή 
επιµέλεια,  είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.  

4. ∆ιατήρηση της µορφής των πεζοδρόµων : 

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση στις όψεις των παροδίων κτιρίων και στα στοιχεία 
διακοσµήσεως των πεζοδρόµων. 
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Απαγορεύεται κάθε είδους εκδηλώσεις που θα µετέβαλλαν κατά µόνιµο τρόπο την 
αρχιτεκτονική ή που θα ερύπαιναν ή θα κατέστρεφαν το πλακόστρωτο και τον 
εξοπλισµό εν γένει των πεζοδρόµων.      

5. Κυρώσεις :  

Οι παραβάτες του παρόντος κανονισµού τιµωρούνται , για µεν τις παραβάσεις που 
αφορούν θέµατα κινήσεως και σταθµεύσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ. Ο. Κ., για 
δε τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα επισκευής , κατεδαφίσεως ή ανεγέρσεως 
οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 

6.  Έλεγχος και  Ισχύς του Κανονισµού : 

Ο παρών κανονισµός ελέγχεται από την ∆ηµοτική Αστυνοµία παράλληλα µε την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μεσσηνίας και ισχύει από της εποµένης της εγκρίσεως της  
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας.-   

 

Γ.  ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 

         Εγκρίνει τη µονοδρόµηση των οδών που βρίσκονται στο τµήµα της πόλης µεταξύ των 
οδών Β. Κων/νου, Ακρίτα, Κρήτης, Φιλελλήνων και Αριστοδήµου.  

 Αναλυτικά :  

• Μονοδρόµηση µε κατεύθυνση ∆ύση – Ανατολή των οδών Β. Κων/νου, 
Αριστοτέλους , Κοραή, Σοφοκλέους, Οµήρου, Ηροδότου. 

• Μονοδρόµηση µε κατεύθυνση Ανατολή – ∆ύση των οδών Σωκράτους, Πλάτωνος, 
Πινδάρου, Ευριπίδου, Πραξιτέλους. 

• Μονοδρόµηση µε κατεύθυνση Νότο – Βορρά των οδών Κανάρη, Μαιζώνος. 

• Μονοδρόµηση  µε κατεύθυνση Βορρά – Νότο της οδού Βύρωνος. 

 
 
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  
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 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 18 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


