
Συνεδρίαση :01/2008                                 Πέµπτη 17 / 01 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  004/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  004/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 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. 01/11-01-2008 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. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 005 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων λόγω της κοπής 
της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών 
κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 
4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
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.  
 
 
 
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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός χώρου α) τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων, β) κίνησης πεζών, στην 
περιοχή «ΜΑΡΙΝΑ» ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του παρόντος θέµατος, έχουν κληθεί και παρευρίσκονται 
εκπρόσωποι του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας και της Οµοσπονδίας Επαγγαλµατοβιοτεχνών 
Καλαµάτας   

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. 021/2008 απόφασή της εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τα εξής: 

1. Στην οδό Ποσειδώνος να οριοθετηθεί χώρος κίνησης πεζών πλάτους 3,80 έως 4,00 µ. και 
σε απόσταση 4,00 µ. από την οικοδοµική γραµµή. Η οριοθέτηση θα ξεκινά από την οδό 
Ψαρών µέχρι το εστιατόριο Λιµένι και από εκεί βόρεια µέχρι την οδό Σαλαµίνος. 

2. Στην οδό Σαλαµίνος α) στο βορινό πεζοδρόµιο να οριοθετηθεί ελεύθερος χώρος λωρίδας 
πλάτους 2,00 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου β) στο νότιο πεζοδρόµιο από τον ποταµό 
Νέδοντα και µέχρι τον πεζόδροµο προς Λιµένι να οριοθετηθεί το υφιστάµενο πεζοδρόµιο 
πλάτους 1,20 έως 1,50 µ. Το υπόλοιπο τµήµα και µέχρι την οδό Ψαρών να οριοθετηθεί 
ζώνη πλάτους 2,50 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 

3. Να πραγµατοποιηθεί άµεσα οριοθέτηση του χώρου κίνησης πεζών µε συνεχή κίτρινη 
γραµµή πλάτους πέντε εκατοστών. 

4. Να οριοθετηθεί χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων στην οδό Σαλαµίνος και από τις δύο 
πλευρές και να γίνει πλήρης σήµανση του χώρου. 

 
Λαµβανοµένων υπόψη των παρατηρήσεων – επισηµάνσεων που διατυπώθηκαν και 
καταχωρήθηκαν στο ιστορικό της απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  
 

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος λέει ότι έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις – επισηµάνσεις όπως αυτές 
διατυπώθηκαν στην υπ’ αριθ. 21/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και προτείνει στο 
Σώµα τις εξής αλλαγές σε σχέση µε την εισήγηση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και 
συγκεκριµένα στην παρ. 1: 

- Στην οδό Ποσειδώνος να οριοθετηθεί χώρος κίνησης πεζών πλάτους 3,50 µ. 

- Από το Λιµένι µέχρι την οδό Σαλαµίνος ζώνη πλάτους 2,00 µ. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Σπίνου, ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα 
να αποφανθεί σχετικά. 
 

  
Ακολουθούν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του  Σώµατος, των εκπροσώπων 
του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας και της Οµοσπονδίας Επαγγαλµατοβιοτεχνών Καλαµάτας, 
καταστηµαταρχών, καθώς επίσης και διαλογική συζήτηση.  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη: 
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-  τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 

-  την υπ΄ αριθµ. 021/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου,  

-  την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Σπίνου, καθώς και τις προτεινόµενες αλλαγές, 

- την ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης όπως τελικά διαµορφώθηκε, α) από τους παρόντες 
δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας, β) από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ µε την παρατήρηση ότι «ο 
οριοθετηµένος πεζόδροµος να µην µεσολαβεί µεταξύ καταστήµατος και 
τραπεζοκαθισµάτων», όπως αυτή διατυπώθηκε από τον κ. Ηλιόπουλο Παν., και γ) από τους 
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ¨ µε την παρατήρηση ότι «θα πρέπει να προσδιορισθεί ακριβώς το πλάτος του 
πεζοδροµίου από το Νέδοντα µέχρι τον πεζόδροµο προ Λιµένι και όχι να ορίζεται πλάτος 
1,20 έως 1,50 µ.» όπως αυτή διατυπώθηκε από τον κ. Κοσµόπουλο, 

-  την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨,  

κατά πλειοψηφία,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Εγκρίνει τις παρακάτω ρυθµίσεις, για τον καθορισµό χώρου:  

α) τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων, 
β) κίνησης πεζών, 

στην περιοχή «ΜΑΡΙΝΑ» ∆ήµου Καλαµάτας, ως εξής: 

«1. Στην οδό Ποσειδώνος, οριοθέτηση χώρου κίνησης πεζών πλάτους 3,5 µ. σε 
απόσταση 4.00 µ. από την οικοδοµική γραµµή. Η   οριοθέτηση θα ξεκινά από 
την οδό Ψαρών µέχρι το εστιατόριο Λιµένι.  

   Από το Λιµένι µέχρι την οδό Σαλαµίνος ζώνη πλάτους 2,00 µ.  

2. Στην οδό Σαλαµίνος α) στο βορινό πεζοδρόµιο, ελεύθερος χώρος  λωρίδας 
πλάτους 2,00 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου β) στο νότιο πεζοδρόµιο από 
τον ποταµό Νέδοντα και µέχρι τον πεζόδροµο προς Λιµένι το υφιστάµενο  
πεζοδρόµιο πλάτους 1,20 έως 1,50 µ. Το υπόλοιπο τµήµα και µέχρι την οδό  
Ψαρών ορίζουµε ζώνη πλάτους 2,50 µ. από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 

3. Άµεση  οριοθέτηση του χώρου κίνησης πεζών µε συνεχή κίτρινη γραµµή 
πλάτους πέντε εκατοστών. 

4.   Οριοθέτηση χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων στην οδό Σαλαµίνος και από τις 
δυο πλευρές και να γίνει πλήρης σήµανση του χώρου.» 

 

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 
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4. Γουρδέας Ανδρέας 

5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

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. Πολίτης ∆ηµήτριος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 24. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  13  Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


