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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  631/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 31/26-10-2007 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 (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 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) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 22) Σπίνος 
Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος,  
5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Προστασία προσβάσεων αναπήρων σε πεζοδρόµια. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος αρχικά αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
24015/18-10-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ   :  Προστασία προσβάσεων ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα πεζοδρόµια. 
 
 
 Με το έργο  «Έργα προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες» κατασκευάστηκαν ράµπες 
σε πεζοδρόµια κεντρικών δρόµων της πόλης µας καθώς και σε δηµοτικά –δηµόσια κτίρια για 
την διευκόλυνση τους. 
 Παρατηρείται όµως το φαινόµενο πολλά αυτοκίνητα να µην σέβονται αυτές τις 
προσβάσεις και είτε να παρκάρουν µπροστά από αυτές είτε να τις χρησιµοποιούν για διέλευση 
και να παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόµιο. 
 Προκειµένου  οι προσβάσεις αυτές να  παραµένουν ανοιχτές για την διέλευση των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες  
 
           Εισηγούµεθα 
 Την έγκριση για τοποθέτηση σταθερών εµποδίων στα σηµεία των ραµπών στα 
πεζοδρόµια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραµείνουν ανοιχτές και να απαγορεύουν την 
διέλευση των αυτοκινήτων από αυτές. 
 
 
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ               Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ                      Η  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
    ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 
                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ        ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                   
 
 
Κοιν/ση : Τ.Υ ∆ήµου Καλαµάτα» 
 
 
Και στη συνέχεια ο κ. Σπίνος αναφέρει τα εξής: 

 
Αξίζει να πούµε δύο λόγια κε Πρόεδρε για το συγκεκριµένο θέµα διότι και 
παλαιότερα που είχε ξεκινήσει αυτό το έργο της προσβασιµότητας, είχα πει στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι είναι µεν ένα έργο που και από τον τίτλο δεν φαίνεται ότι ήταν πάρα 
πολύ σοβαρό, αλλά τελικά αποδεικνύεται και φαίνεται στην πράξη ότι έχει πραγµατοποιηθεί, 
έχει υλοποιηθεί ένα έργο ουσίας σε ένα µεγάλο τµήµα της πόλης. Βλέπετε όλοι ότι περίπου έχει 
ολοκληρωθεί το 90% του έργου, ότι έχουν γιοµίσει, ας µου επιτραπεί η έκφραση, τα 
πεζοδρόµια κεντρικών αξόνων της πόλης από ράµπες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες αλλά και από µητέρες µε καροτσάκια και από ποδηλάτες, όπως είναι 
η Φαρών, η Ναυαρίνου, η Κρήτης, η Φιλελλήνων, είναι αρκετοί οι δρόµοι που ανεβαίνουν και 
προς την οδό Αθηνών.  

ΣΠΙΝΟΣ: 
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∆υστυχώς όµως πάλι κάποια στιγµή είχα πει και στους συναδέλφους του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αλλά και στους δηµοσιογράφους ότι πρέπει να τονίζουµε συνέχεια και µε έντονο 
ύφος ότι θα πρέπει να προστατεύουµε µε ιδιαίτερο τρόπο αυτές τις κατασκευές που έχουν 
γίνει. Όπως όµως όλοι θα βλέπετε κατά την κυκλοφορία σας µέσα στην πόλη και στη 
λειτουργία που έχουµε στις περιοχές που κινιόµαστε, δυστυχώς ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του 
συγκεκριµένου έργου δεν µπορεί να αποδοθεί σε χρήση. ∆υστυχώς, και θα το λέω πολλές 
φορές δυστυχώς, πάρα πολλοί συνδηµότες µας για λόγους που δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω 
τώρα, παρκάρουν µπροστά απ΄ αυτές τις ράµπες και δεν αφήνουν τον κόσµο να τις 
χρησιµοποιήσει. Έτσι φέραµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ενίσχυση αυτού του έργου µε 
προστατευτικά «Π», προστατευτικές σιδηρές κατασκευές που να τοποθετούνται σε σηµεία των 
διαβάσεων αυτών, των ραµπών, για να µην παρκάρουν τα αµάξια. Μια εικόνα που σίγουρα δεν 
είναι αισθητικά όµορφη αλλά θα πρέπει να το πάρουµε αυτό το µέτρο γιατί πάρα πολλοί 
καταλαµβάνουν αυτούς τους χώρους.  
 
Θεωρώ ότι και πάλι πρέπει να τονισθεί από την αποψινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και να περάσει το µήνυµα στους δηµότες της πόλης ότι οι ίδιοι πρέπει να 
προστατεύσουν αυτούς τους χώρους και µετέπειτα ποια αφού θα καταφέρουµε να περάσουµε 
αυτό το πράγµα ότι πρέπει να δοθεί η ελεύθερη χρήση αυτών των ραµπών που είναι και θέµα 
παιδείας, θέµα πολιτισµού, θα πρέπει ποια και έχουµε σαν στόχο ως ∆ηµοτική αρχή να µπούµε 
στο επόµενο στάδιο που είναι : Όταν θα µπορέσουµε να χρησιµοποιούµε αυτές τις ράµπες 
δυστυχώς δεν θα µπορούµε να κυκλοφορήσουµε στα πεζοδρόµια που έχουν καταληφθεί από 
πάρα πολλές κατασκευές είτε τραπεζοκαθισµάτων, είτε σταθερών αντικειµένων. Ένα – ένα 
όµως βήµα. Πρώτα για να είναι ελεύθερη η διέλευση απ΄ αυτούς τους συγκεκριµένους χώρους 
και όπως έχει ανακοινωθεί, µέχρι τέλους του µήνα θα έρθουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι 
συγκεκριµένες οριοθετήσεις καταλήψεων των ζωνών που θα επιτρέπονται στα πεζοδρόµια.  
 
Θεωρώ κε Πρόεδρε ότι θα πρέπει να περάσει αυτό το µήνυµα, δεν ξέρω εάν και οι συνάδελφοι 
θα ήθελαν να τοποθετηθούν και να τονίζεται συνέχεια σε κάθε συνεδρίαση «Να σεβόµαστε 
τους χώρους που δηµιουργούνται και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αλλά και για τις µητέρες 
µε τα καροτσάκια και τη διέλευση των παιδιών ή των ποδηλάτων ή οτιδήποτε άλλο σε 
οποιαδήποτε κατασκευή γίνεται στα πεζοδρόµια της πόλης µας». 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
∆ιαβάζοντας την εισήγηση περίµενα να βρω µέσα πρώτον έναν 
προϋπολογισµό εάν οι εργασίες θα γίνουν έξω από τη διαδικασία της 

παρούσας εργολαβίας. Περίµενα να δω ποιος θα τις βάλει, εάν θα τις βάλει ο ∆ήµος ή θα 
υπάρξει άλλη εργολαβία. Αν θέλετε, περίµενα ακόµα να δω τι µορφή θα έχουν. Εάν σας 
ικανοποιεί η µορφή η οποία έχουν σήµερα ή προσπαθούν να βάλουν. Αυτές που έχουν βάλει, 
οι οποίες σύµφωνα πλέον µε το θέµα παρανόµως έχουν µπει µέχρι τώρα; Πιθανόν. Τέλος 
πάντων θα το καλύψουµε, δεν παίζει ρόλο. Σας ικανοποιεί η αισθητική µορφή; Και µιλάµε για 
µία πόλη αναβαθµισµένη µε κάποια αισθητικά κριτήρια κάπως ποιο λεπτά, τι να πω! Εµένα 
αισθητικά δεν µε ικανοποιεί. Και θα έπρεπε να βρεθεί στο ίδιο ύψος µε µία άλλη µορφή - ένα 
τέτοιο εµπόδιο σαφώς και χρειάζεται - τέτοιο που να µην υπάρχει αυτό το κίτρινο «Π» που 
αισθητικά είναι εντελώς άσχηµο. Νοµίζω ότι µπορούσαµε να βρούµε και να βάλουµε και 
µπορούµε να βρούµε και να βάλουµε κάτι το οποίο αισθητικά να συνάδει µε την πόλη και να 
συνάδει µε το ύφος που πρέπει να δώσουµε στην πόλη από δω και πέρα. 
 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Θέλω να ρωτήσω εάν η τοποθέτηση του «Π» θα πιάνει και το οδόστρωµα; Είναι 
νοµικά επιτρεπτή;   

 
 
Καταρχήν να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση του κ. Κοσµόπουλου. Είναι µέσα από 
την εργολαβία, θα την κάνει ο ίδιος ο εργολάβος.  

∆υστυχώς κε Πρόεδρε µάλλον δεν πέρασα αυτό το µήνυµα που έπρεπε να περάσω. Βλέπω και 
µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κουβεντιάζουµε εάν είναι αισθητικά ή όχι αυτά τα «Π» ή 
αυτές οι κατασκευές που κάνει η τεχνική υπηρεσία, αντί να κατακρίνουµε κάθετα αυτούς που 
βάζουν και παρκάρουν ή καταλαµβάνουν αυτούς τους χώρους. Κε Κοσµόπουλε εγώ πιστεύω 
ότι οποιοδήποτε αντικείµενο και αν βάλουµε θα είναι αντιαισθητικό. Εγώ δεν ξέρω εάν έχετε 
κάποια άλλη ιδέα εσείς και οποιοδήποτε αντικείµενο και αν τοποθετήσουµε και σχεδιασθεί, δεν 
θα είναι όµορφο. Είναι το µόνο σίγουρο. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις γι΄ αυτά τα 
πράγµατα. Υπάρχει µόνον η ευθύνη του κάθε δηµότη να προστατεύσει αυτούς τους χώρους 
αλλά δυστυχώς επειδή δεν γίνεται αυτό, βάζουµε κολωνάκια τόσο στις πλατείες όπως στην 
πλατεία Ταξιαρχών και στο ιστορικό κέντρο και γι΄ αυτό βάζουµε αυτά τα κολωνάκια σ΄ αυτές 
τις ράµπες. ∆υστυχώς αλλά πρέπει να το κάνουµε.  
 

 
Στο ερώτηµά µου δεν απαντήσατε, εάν είναι νοµικά επιτρεπτή η τοποθέτηση.  
 

 
Επιτρέπεται. 
 

 
Το εµπόδιο αυτό µπορεί να προκαλέσει αιτία πρόσκρουσης.  
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

 
Μα οι θέσεις που παραχωρούµε στις τράπεζες δεν υπάρχει περίπτωση να 
προκαλέσουν ατύχηµα για παράδειγµα, ενώ αυτό µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα, 

να πέσει αυτοκίνητο επάνω. Πάντως κε Πρόεδρε εξ όσων γνωρίζω, µία περίπτωση ξέρω που 
επιτρέπεται η κατάληψη πεζοδροµίου µε βάση το νόµο. Μόνο γύρω από περίφραξη οικοδοµής. 
Ορίζει ότι πρέπει να είναι σε απόσταση δύο µέτρων από την οικοδοµική γραµµή και αν το 
πεζοδρόµιο είναι λιγότερο από δύο µέτρα . . . (αλλαγή ταινίας). . .   
 

 
Πάντως επειδή ήδη έχει εφαρµοσθεί αυτό δοκιµαστικά σε ένα µικρό κοµµάτι γύρω 
από τα κτίρια της νοµαρχίας και του δικαστικού µεγάρου, έχει λειτουργήσει πάρα 

πολύ θετικά και το έχουν αποδεχτεί εκεί οι παρόδιοι και αυτοί που χρησιµοποιούν τους χώρους 
και θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουµε και να συνεχίσουµε και σε άλλα σηµεία. 
 

 
Ο κ. Τσερώνης έθιξε το νοµικό πλαίσιο. Ρίξτε µια µατιά εκεί. 
 

 
Κε Πρόεδρε εγώ συµφωνώ µ΄ αυτή τη διαδικασία. Τώρα το αισθητικό 
µέρος µπορούµε να το δούµε, αλλά θα πρέπει η ∆ηµοτική αρχή να 

υλοποιήσει στην πλατεία τις καταλήψεις των πεζοδροµίων. Το έχω πει από πάρα πολύ καιρό 
και αυτό ακόµα δεν το έχει κάνει. Στη Φραντζή κε Σπίνο δεν µπορεί να περάσει κανένας. Και 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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όταν έγινε η δηµοτική αστυνοµία βάλατε ότι θα καθοριστούν οι χώροι της πλατείας. ∆εν έχουν 
καθοριστεί. 
 

 
Πρώτη φορά ακούω ότι το αισθητικό αποτέλεσµα δεν συνάδει µε τη λήψη 
κάποιων µέτρων. Όταν µπορούµε να κάνουµε και τα δύο σαφώς η 

προτεραιότητά µας είναι να προφυλάξουµε τα πεζοδρόµια από τα αυτοκίνητα και την εύκολη 
διάβαση των πεζών. Αλλά αν είναι δυνατόν όταν µπορούµε να κάνουµε κάτι αισθητικά 
αναµορφωµένο, να αποφεύγουµε να το κάνουµε επειδή έτσι µας βολεύει. Γιατί περί αυτού 
πρόκειται. Είναι µία λύση η οποία βολεύει. Και µάλιστα είναι µία λύση η οποία ξεκίνησε να 
µπαίνει – δεν ήθελα να το πω αλλά φτάνω σ΄ αυτό το σηµείο – µε παράλογο τρόπο και µε 
δικιά µου παρέµβαση άλλαξε και µπαίνει µε ένα διαφορετικό τρόπο όπως µπαίνει σήµερα. Το 
θέµα λοιπόν δεν είναι εάν έχουµε ευαισθησίες και αν µας ενδιαφέρει να µπαίνουν και να 
µπαίνουν µε ένα σωστό τρόπο, αυτό που έχει µεγάλη σηµασία είναι ότι µπορούµε να 
συνδυάσουµε και τα δύο και νοµίζω η αγορά, η διαδικασία, έχει τρόπους που θα µπορούσε να 
είναι αισθητικά καλλίτερο. Τώρα εάν για λόγους οικονοµικούς ξεκινάµε µε αυτό, ας είναι αυτή 
η απάντηση αλλά όχι δεν έχει σηµασία το αισθητικό αποτέλεσµα. 
Επίσης παρεµπίπτοντος έχει γίνει πάρκινγκ το δυτικό πεζοδρόµιο της Ναυαρίνου από το θέατρο 
και κάτω και για µήκος τουλάχιστον 30 µέτρων. Αντίστοιχες µπάρες θα διευκόλυναν δεξιά και 
αριστερά στη ράµπα να µην ανεβαίνουν από κει τα αυτοκίνητα και να µη δηµιουργείται το 
πάρκινγκ. 
 

 
Να ξεκινήσω από την αισθητική. Νοµίζω σ΄ αυτό το τόπο κανένας δεν είναι 
ευχαριστηµένος µε τα κολωνάκια στους δρόµους. ∆εν ξέρω εάν έχετε 

παρατηρήσει τη Σόλωνος, αυτό το δάσος και µε τα δένδρα και φυτεύουµε τέτοια πράγµατα. Ή 
σε άλλους δρόµους ελληνικών πόλεων, κάγκελα, κολωνάκια. Εµείς βάλαµε στον Άγιο Ταξιάρχη, 
στο ιστορικό κέντρο. ∆εν είναι καλά αισθητικά. Είµαι βέβαιος ότι κι αυτά τα οποία λαµβάνεις κε 
Σπίνο και αυτά δεν είναι καλά αισθητικά. Και αυτά τα οποία θα πρότεινε ο κ. Κοσµόπουλος και 
αυτά δεν είναι καλά. Πουθενά στον κόσµο - αναφερόµαστε σε προηγµένες κοινωνίες - δεν 
θεωρείται επιβεβληµένο να προστατεύουµε τους χώρους για τους ανάπηρους, θεωρείται αυτό 
υποχρέωση όλων, κανείς δεν το καταπατά. Αλλά τι να κάνουµε; Πρέπει να το προστατεύσουµε 
και να θεωρήσουµε ότι αυτό το µέτρο θα είναι προσωρινό και γρήγορα θα φτάσουµε στο 
επίπεδο εκείνο ώστε να µη χρειάζονται αυτά τα µέτρα, διότι αισθητικά δεν θα είναι σωστό και 
το καλλίτερο σιδηρούν κατασκεύασµα που θα µπορούσε να επινοήσει και ο καλλίτερος 
αρχιτέκτονας για την προστασία του κόσµου.  
 
Το µείζον δεν είναι αυτό όµως αγαπητοί συνάδελφοι. Το µείζον είναι ότι όλη αυτή η 
προσπάθεια η αξιέπαινη η οποία έχει αναληφθεί για ράµπες, για κατασκευή αυτών των 
τεχνικών στοιχείων, µπορεί να είναι χωρίς αντίκρισµα εάν δεν λάβουµε τα µέτρα εκείνα ως 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τα οποία είναι αναγκαία για την απελευθέρωση των πεζοδροµίων και των 
κοινόχρηστων χώρων. Η πραγµατικότητα αγαπητοί συνάδελφοι είναι σκληρή. Για λόγους θα 
µου επιτρέψετε να πω ιδιοτέλειας, εννοώ κοµµατικής προφανώς, όλους µας συµπεριλαµβάνει 
αυτό, δεν υπήρξε διαχείριση του δηµόσιου χώρου στο παρελθόν κατά τον τρόπο που έπρεπε 
να υπάρξει. Το αποτέλεσµα είναι να έχει αναπτυχθεί µία νοοτροπία ότι ο δηµόσιος χώρος είτε 
είναι πεζοδρόµιο είτε είναι πλατεία, είναι ξέφραγο αµπέλι όπου ο καθένας µπορεί να 
αναπτύσσει κατά το δοκούν τραπεζοκαθίσµατα, να βάζει καθίσµατα, γλάστρες, να φυτεύει, να 
κάνει οτιδήποτε αυτός νοµίζει, να κόβει και τα δένδρα εάν εµποδίζουν το µαγαζί. Κοιτάξτε πως 
κατάντησε η Φαρών. Και όλα αυτά έγιναν µε ανοχή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και δεν 
υπάρχει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κανονισµός διαχείρισης των συγκεκριµένων χώρων.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αγαπητοί συνάδελφοι θα αναληφθεί µία µεγάλη προσπάθεια ώστε στο προσεχές δίµηνο να 
έχουν οριοθετηθεί µε ακρίβεια και να έχουν διαγραµµισθεί και να υπάρχουν κανόνες. Όλοι οι 
δηµόσιοι χώροι, τα πεζοδρόµια και οι πλατείες και το λέω µε την ευκαιρία αυτού του θέµατος, 
διότι δεν έχει καµία αξία η ράµπα όταν ανεβαίνει ο συµπολίτης µας µε τα κινητικά προβλήµατα 
από τη ράµπα στο πεζοδρόµιο και δεν µπορεί να κυκλοφορήσει επάνω στο πεζοδρόµιο. Και τα 
λέω επιπλέον διότι χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας. ∆εν είναι δυνατόν να απελευθερώσουµε το 
βόρειο πεζοδρόµιο της Σαλαµίνος, το βόρειο πεζοδρόµιο της Ναυαρίνου, το ιστορικό κέντρο, 
την πλατεία Όθωνος, την πλατεία Υπαπαντής χωρίς να έχοµε και τη δική σας συνδροµή και τη 
ζητούµε επισήµως ώστε στις συζητήσεις που θα γίνουν εδώ να καταλήξουµε ει δυνατόν σε 
οµόφωνες αποφάσεις για τη χρήση των πεζοδροµίων και τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης 
κυκλοφορίας των πεζών στους χώρους που τους ανήκουν. Η εποχή εκείνη όπου ο καθένας 
νοίκιαζε ένα µαγαζί 10.000 – 15.000 € και έστηνε έξω από το µαγαζί του ένα δεύτερο µαγαζί 
πατωµένο, µε φώτα, µε ερκοντίσιον, µε αλουµίνια γύρω – γύρω και τα χρήµατα τα οποία έδινε 
εάν έδινε ήταν ελάχιστα, πρέπει σιγά – σιγά να τελειώνει. Και επειδή αυτό έχει κόστος, αυτό το 
κόστος θα το επωµισθούµε, αλλά ζητούµε και τη δική σας συνδροµή και είµαι βέβαιος ότι θα 
τη δώσετε για να εξυπηρετηθεί το συµφέρον της πόλης.  
 
Αυτά ήθελα να σας πω, υπάρχει µία επιτροπή που δουλεύει αυτή τη στιγµή, πολλές 
διευθύνσεις ασχολούνται, ο κ. Κλείδωνας είναι επικεφαλής, και θα φέρει για να πάρουµε 3 – 4 
αποφάσεις χωριστές να οριοθετήσουµε τους δηµόσιους χώρους. Είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο 
ζήτηµα αυτό. Της ΕΛ.ΑΣ. η συνδροµή δεν είναι στο βαθµό που επιθυµούµε για τον έλεγχο της 
πόλης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τώρα, πραγµατικές ελλείψεις; ∆εχόµαστε ότι υπάρχουν 
ελλείψεις πραγµατικές σε προσωπικό και ότι ο έλεγχος θα αποκατασταθεί µε την ∆ηµοτική 
αστυνοµία γύρω στο Πάσχα. 
 
Πρέπει να αναζητήσουµε και το χώρο, ο κ. Κλείδωνας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, 
διότι οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα εφαρµοσθούν µε την αποθήκευση των 
καθισµάτων, των τραπεζιών, των πραγµάτων των επαγγελµατιών οι οποίοι παρανόµως έχουν 
καταλάβει χώρους σε πλατείες και πεζοδρόµια. Φόρτωµα, αποθήκευση, φύλαξη σε 
συγκεκριµένο χώρο και το κόστος θα το πληρώνουν οι επαγγελµατίες.  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την τοποθέτηση σταθερών εµποδίων στα σηµεία των προσβάσεων 
(ράµπες) των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα πεζοδρόµια κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να παραµείνουν ανοιχτά και να απαγορεύουν τη διέλευση των αυτοκινήτων απ’ 
αυτά. 
 
 
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 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. Γουρδέας Ανδρέας  

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

16. Μπάκας Ιωάννης 

17. Μπασακίδης Νικόλαος 

18. Οικονοµάκου Μαρία  

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Ράλλης Γεώργιος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

23. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16  Νοεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


