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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  015/2008  

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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και λήψη µέτρων περιορισµού κυκλοφορίας οχηµάτων 
στο Ιστορικό Κέντρο 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. 449/2007 απόφασή της εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο Ιστορικό Κέντρο Καλαµάτας για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και την προστασία των πεζοδροµηµένων 
περιοχών από την διέλευση των οχηµάτων και την κατάληψή τους από αυτά: 
 

1. Κυκλοφορία των οχηµάτων σε µονόδροµους ως εξής: 

i. Οδός Τζάνε µε κατεύθυνση από την λεωφόρο Υπαπαντής προς την οδό Νέδοντος. 

ii. Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό Νέδοντος προς την λεωφόρο Υπαπαντής 
µέσω της οδού Αγ. Ιωάννου µέχρι το Ο.Τ. 407α το οποίο περικλείει νότια και ανατολικά 
και στη συνέχεια την οδό Παπάζογλου µέχρι την Υπαπαντής. 

iii. Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό Νέδοντος προς την λεωφόρο Υπαπαντής 
µέσω της οδού Αγ. Ιωάννου µέχρι την οδό Κυριακού, την οποία ακολουθεί µέχρι την 
πλατεία Υπαπαντής. 

iv. Επίσης επιτρέπεται τοπική εξυπηρέτηση περιµετρικά της πλατείας Όθωνος. 

2. Σε όλους τους άλλους χώρους απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων η οποία 
επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση σε επίκαιρα σηµεία εµποδίων (κολωνάκια – µπάρες). 
Η εξυπηρέτηση των αποκλεισµένων από οχήµατα περιοχών για φόρτωση και προσπέλαση 
οχηµάτων σε έκτακτες περιπτώσεις εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση βυθιζόµενων 
µπαρών, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επόµενη φάση αφού ρυθµιστεί το πλαίσιο 
λειτουργίας τους. 

 

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Σπίνου, ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα 
να αποφανθεί σχετικά. 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Κοσµόπουλος, ο οποίος παρατηρεί τα εξής: 

 
Ως η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε την παρατήρηση να δούµε 
πόσες βυθιζόµενες µπάρες και σε πόση απόσταση θα τοποθετηθούν, για να 

έχει ικανό εύρος διέλευσης αυτοκινήτων. 
 

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. 449/2007 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. 
Μπάκα Ιωάννη, κατά πλειοψηφία,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :01/2008                                 Πέµπτη 17 / 01 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  015/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

Εγκρίνει τις εξής κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο Ιστορικό Κέντρο Καλαµάτας για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και την προστασία των 
πεζοδροµηµένων περιοχών από την διέλευση των οχηµάτων και την κατάληψή τους 
από αυτά: 

 

1. Κυκλοφορία των οχηµάτων σε µονόδροµους ως εξής: 

i. Οδός Τζάνε µε κατεύθυνση από την λεωφόρο Υπαπαντής προς την οδό 
Νέδοντος. 

ii. Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό Νέδοντος προς την λεωφόρο 
Υπαπαντής µέσω της οδού Αγ. Ιωάννου µέχρι το Ο.Τ. 407α το οποίο 
περικλείει νότια και ανατολικά και στη συνέχεια την οδό Παπάζογλου µέχρι 
την Υπαπαντής. 

iii. Οδός Ιθώµης µε κατεύθυνση από την οδό Νέδοντος προς την λεωφόρο 
Υπαπαντής µέσω της οδού Αγ. Ιωάννου µέχρι την οδό Κυριακού, την οποία 
ακολουθεί µέχρι την πλατεία Υπαπαντής. 

iv. Επίσης επιτρέπεται τοπική εξυπηρέτηση περιµετρικά της πλατείας Όθωνος. 

2. Σε όλους τους άλλους χώρους απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων η 
οποία επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση σε επίκαιρα σηµεία εµποδίων 
(κολωνάκια – µπάρες). 
Η εξυπηρέτηση των αποκλεισµένων από οχήµατα περιοχών για φόρτωση και 
προσπέλαση οχηµάτων σε έκτακτες περιπτώσεις εξασφαλίζεται µε την 
τοποθέτηση βυθιζόµενων µπαρών, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επόµενη φάση 
αφού ρυθµιστεί το πλαίσιο λειτουργίας τους. 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

3. Γουρδέας Ανδρέας 

4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

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 
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14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

16. Μπάκας Ιωάννης 

17. Μπασακίδης Νικόλαος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  29  Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


