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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  575/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 27/14-09-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 
απόφαση),  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10)  Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 560 απόφαση),  
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση),  22) 
Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 568 απόφαση)  και  
24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης,  2) Κλείδωνας Θεοφάνης  και  3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, και Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 310/2007 της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας για:  

 α) καθορισµό χώρου στάσης – στάθµευσης αυτοκινήτων ταξί στον νέο σταθµό του 
 υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Μεσσηνίας,  
 β) κυκλοφοριακές ρυθµίσεις τµήµατος της οδού Μπουλούκου. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αφού αναφέρει ότι 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  κυκλοφοριακών ρυθµίσεων,  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, συνεχίζει λέγοντας ότι στην προκειµένη 
περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 310/2007 απόφασή της εισηγείται 
οµόφωνα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα εξής: 
 

«Ι. Την δηµιουργία επτά (7) θέσεων στάσης και στάθµευσης αυτοκινήτων ταξί επί της οδού 
Μπουλούκου και πλησίον της εισόδου του επιβατικού σταθµού του Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού σύµφωνα µε το σχετικό τοπογραφικό 
διάγραµµα. 

 
Επίσης προβλέπεται µία θέση στάθµευσης αυτοκινήτων για ΑΜΕΑ πλησίον της υπάρχουσας 
επί του πεζοδροµίου ειδικής ράµπας για την πρόσβαση των ατόµων µε κινητικά 
προβλήµατα. 

 
ΙΙ. α. Τη µονοδρόµηση της ανώνυµης δηµοτικής οδού από την οδό Αρτέµιδος έως την οδό 

Μπουλούκου µε κατεύθυνση δυτική (προς ταβέρνα Γρηγόρη) 

    β. Τη µονοδρόµηση του τµήµατος της οδού Μπουλούκου από την συµβολή της µε 
παραπάνω την ανώνυµη δηµοτική οδό έως την οδό Μιχάλου µε κατεύθυνση νότια  

   γ. Τη στάση και στάθµευση για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (15 λεπτών) όλων των 
οχηµάτων στην δυτική πλευρά της οδού Μπουλούκου µόνο για το µήκος έναντι του 
προτεινόµενου χώρου στάσης και στάθµευσης των ταξί. 

Ο τρόπος κάθετης και οριζόντιας σήµανσης αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό  
τοπογραφικό διάγραµµα.» 

 

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Σπίνου, ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα 
να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) καθώς επίσης και την υπ΄ αριθµ. 310/2007 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου,  
 
 

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

Ι.   Εγκρίνει τη δηµιουργία: 
     - επτά (7) θέσεων στάσης και στάθµευσης αυτοκινήτων ταξί επί της οδού 

Μπουλούκου και πλησίον της εισόδου του επιβατικού σταθµού του 
Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού  και   
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-  µίας θέσης (1) στάθµευσης αυτοκινήτων για ΑΜΕΑ πλησίον της υπάρχουσας 
επί του πεζοδροµίου ειδικής ράµπας για την πρόσβαση των ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα,   

σύµφωνα µε το σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα.  
 
 
ΙΙ.  Εγκρίνει την εφαρµογή των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων: 
 
      α. Τη µονοδρόµηση της ανώνυµης δηµοτικής οδού από την οδό Αρτέµιδος έως 

την οδό Μπουλούκου µε κατεύθυνση δυτική (προς ταβέρνα Γρηγόρη). 

    β. Τη µονοδρόµηση του τµήµατος της οδού Μπουλούκου από την συµβολή της 
µε την παραπάνω ανώνυµη δηµοτική οδό έως την οδό Μιχάλου µε 
κατεύθυνση νότια.  

   γ. Τη στάση και στάθµευση για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (15 λεπτών) 
όλων των οχηµάτων στην δυτική πλευρά της οδού Μπουλούκου µόνο για το 
µήκος έναντι του προτεινόµενου χώρου στάσης και στάθµευσης των ταξί. 

Ο τρόπος κάθετης και οριζόντιας σήµανσης αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό  
τοπογραφικό διάγραµµα. 

 
 
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 Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος 

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 15. Οικονοµάκου Μαρία 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  11 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


