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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  017/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Ιανουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-1-2009 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, 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  016 απόφαση και 
επαναπροσέλευση στην υπ΄ αριθ. 031 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3)                      
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµπλήρωση θέσεων στάθµευσης ταξί στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ. 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 04/09 απόφασή της εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την προσθήκη άλλων πέντε (5) θέσεων στάθµευσης για τα ταξί στο Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, βόρεια των υπαρχουσών επτά (7) και µετά τη θέση ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε 
εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και κατόπιν 
σχετικών εγγράφων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας και της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.  

Επιπροσθέτως το Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου σε συνέχεια 
της παραπάνω αναφερόµενης εισήγησής του προς τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, απέστειλε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το µε αριθµ. πρωτ. 1028/20-1-2009 εισηγητικό σηµείωµα, που ήταν στο 
φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   

 

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες θέσεις στάθµευσης Ταξί στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ 

 

Σε συνέχεια της εισήγησής µας για το παραπάνω θέµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα θέλαµε 
πρόσθετα να σας προσκοµίσουµε και το σχετικό σκαρίφηµα της περιοχής στο οποίο φαίνεται: 

Επί της υπάρχουσας οδού ανατολικά του κυρίως κτηρίου του υπεραστικού ΚΤΕΛ και στην 
ανατολική της πλευρά υπάρχουν 7 θέσεις στάθµευσης των Ταξί και 1 θέση ΑΜΕΑ. Προτείνουµε 
α) να δηµιουργηθούν άλλες πέντε (5) νέες θέσεις βορειότερα των προηγούµενων και επί της 
ίδιας πλευράς της οδού και β) απέναντι και σ΄ όλο το αντίστοιχο µήκος (δυτική πλευρά της 
οδού) να προβλεφθεί στάθµευση περιορισµένης χρονικής διάρκειας.  

 

Συν/να: Σκαρίφηµα περιοχής 

Κοιν/ση: 1) Τµήµα Μελετών 

   2) Αντιδήµαρχο κ. Σπίνο 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  20/1/2009 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

    

Επί του θέµατος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
 Η εισήγηση έχει ερωτηµατικά. Έχω εδώ το σχεδιάγραµµα και ερωτώ. ¨Έχω 
το αµάξι µου και θέλω να προσεγγίσω για να αφήσω τα πράγµατά µου και 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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τον συγγενή µου που θέλει να πάρει το λεωφορείο. Που θα το αφήσω; 
 
Η χωροθέτηση των νέων θέσεων δεν έχει γίνει από τη Τεχνική Υπηρεσία.  Έγινε µε 
τη σύµφωνη γνώµη του υπεραστικού ΚΤΕΛ και της πιάτσας του ταξί. Στα διάφορα 

σενάρια που έγιναν από τη Τεχνική Υπηρεσία, τόσο για να µπορέσουµε να προβλέψουµε 
κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, γι’ αυτό εάν δείτε λέµε για το από κει πεζοδρόµιο να υπάρχει 
ελεγχόµενη στάθµευση και συγχρόνως το υπεραστικό ΚΤΕΛ µας είπε ότι η κίνηση που κάνουν 
αυτοί και ο χώρος που έχουν οριοθετήσει για να µπορούν να αφήνουν τις αποσκευές και τα 
παιδιά τους, είναι µε αυτό το δρόµο να µπαίνουν πάλι στο χώρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ. 
Τελειώνοντας αυτό το δρόµο µπαίνεις στο χώρο του  υπεραστικού ΚΤΕΛ, εκεί µπροστά από …. 

 
Μπορείς να παρκάρεις …. 
 

Μόνιµα δεν µπορείς. Είναι για βραχεία στάθµευση. 
Είναι πρόταση που έχει γίνει από το υπεραστικό ΚΤΕΛ. 

 
Καλά κάνουν. Εµείς δεν ορίζουµε;  
 

Θεωρώ ότι γνωρίζουν πιο καλά τη λειτουργία αυτοί. 
 
 Θα προτείνω κάτι άλλο. Η δικιά µου εµπειρία όπως την κουβαλάω, απ’ ότι 
είχα δει στα αεροδρόµια και ότι έχω δει στο εξωτερικό. 

Οι πρώτες επτά (7) θέσεις να παραµείνουν ως έχουν, οι υπόλοιπες να µεταφερθούν στην 
απέναντι πλευρά και κάθε θέση που θα αδειάζει, κάθε ταξί που θα φεύγει θα αναπληρώνεται 
από την απέναντι πλευρά. Θα έρχεται και θα παίρνει την θέση του σε αυτή εδώ τη θέση. 

 
Πάλι θα πιάσει τις θέσεις απέναντι. 

 
Ναι, αλλά δεν µπορώ να πηγαίνω απέναντι να παρκάρω. Πως θα  µεταφέρω 
αυτόν που θέλω να αφήσω; Κουβαλώντας τον να διασχίσει το δρόµο; 

 
Μπαίνουν µέσα στο χώρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ. 

 
Τέλος πάντων. Αυτή είναι η άποψή µας και αυτήν την καταθέτουµε. Θεωρώ 
ότι µε αυτό τον τρόπο υπάρχει πλήρης αποκλεισµός του δηµότη να 

προσεγγίσει. Είναι πασιφανές. Όποιος δεν το δέχεται και δεν το βλέπει, τι να πώ;  
Πρέπει ο δηµότης να έχει δυνατότητα για λίγο χρονικό διάστηµα να αφήσει τις αποσκευές και 
τα παιδιά του. 

 
Για ολιγόλεπτη στάση, µέσα στο χώρο του ΚΤΕΛ στη νότια πλευρά του 
κτιρίου, υπάρχουν περίπου στις 12 – 14 θέσεις. 

 
Επειδή πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες µέρες και από δηµοσιογράφους. 
∆ηλαδή ο κ. Καµβυσίδης δεν πρέπει να ψηφίσει τώρα; Έχει ατοµικό συµφέρον; 

Πρέπει να τον βγάλουµε έξω; ∆ηλαδή µε τις λογικές και κάποιων µικροπωλητών αλλά και 
δηµοσιογράφων, βέβαια οι πρώτοι τα συµφέροντά τους υπερασπίζονται, θα πρέπει σχεδόν σε 
κάθε θέµα το µισό ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εξέρχεται της αίθουσας. Πρέπει να µείνετε κ. 
Καµβυσίδη και να ψηφίσετε, διότι πράγµατι δεν έχετε ατοµικό συµφέρον από τη συγκεκριµένη 
απόφαση. Είναι ένα γενικότερο θέµα. 
Λοιπόν, το λάθος αγαπητοί συνάδελφοι και ιδιαίτερα εσείς κ. Κοσµόπουλε, είναι η χωροθέτηση 
του ΚΤΕΛ. Αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος διότι δεν υπάρχουν οι χώροι. Εν µπάσει περιπτώσει 
εάν είχαµε και τη θετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ίσως ήταν διαφορετικά τα 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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πράγµατα, µε τη φέτα που είναι µπροστά από το ΚΤΕΛ. Έχουµε γενικότερο πρόβληµα µε τη 
χωροθέτησή του  στο συγκεκριµένο χώρο. Και όταν η Αρτέµιδος θα γίνει η πύλη εισόδου και 
εξόδου της Καλαµάτας τότε να δείτε πόσο µεγάλες θα είναι οι δυσκολίες στο συγκεκριµένο 
χώρο. 
Έχουµε ελάχιστο χώρο για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Πρέπει να φύγουν τα λεωφορεία 
τα οποία είναι νότια της Αρτέµιδος και δεν ξέρουµε που θα τα πάµε και το τι πρέπει να γίνει. 
Βεβαίως πρέπει η επιχείρηση να βρει ένα χώρο. Φανταστείτε να βρει ένα χώρο 10 χλµ. 
µακρύτερα και να έχοµε το πήγαινε – έλα µέσα στην πόλη της Καλαµάτας για να φορτώνοµε 
και να εκφορτώνοµε επιβάτες. 
Είναι ένα ζήτηµα λοιπόν πολύ σοβαρό. Ασφαλώς πρέπει να δώσοµε προτεραιότητα στην 
εξυπηρέτηση των µέσων µαζικής µεταφοράς, είτε είναι αστική συγκοινωνία, είτε είναι ταξί. Σε 
αυτούς πρέπει να δώσοµε προτεραιότητα και από κει και πέρα να βρούµε τρόπο και ο τρόπος 
θα είναι και εκεί που µπαίνουµε τώρα µέσα στο σταθµό και νοµίζω κ. Καµβυσίδη, µπορεί να 
εξευρεθεί ένας χώρος βόρεια του ΚΤΕΛ, εκεί που ήταν το λυόµενο. Κι εγώ παρατήρησα κάποια 
µέρα ότι 5 – 10 θέσεις µπορεί να εξευρεθούν ώστε να βοηθηθεί ο κόσµος. 
Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί στο ∆ήµο κανένα πρόβληµα από ιδιώτες, από επιβάτες, ότι 
δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο. ∆εν µας έχει αναφερθεί ούτε έχει 
καταγραφεί κάτι τέτοιο. ∆εν έχουµε θέσεις. Το θέµα δεν είναι ότι έχουµε θέσεις. ∆εν έχουµε 
θέσεις και κατά προτεραιότητα αυτέ στις θέσεις θα πρέπει να τις δώσουµε στην αστική 
συγκοινωνία και στα ταξί. Εκεί πρέπει να τις δώσουµε και να βρει και το ΚΤΕΛ τρόπο οι 
επιβάτες µε τα Ι.Χ. να έχουν πρόσβαση στο χώρο τον συγκεκριµένο.  

 
∆εν λέµε να µην δοθούν θέσεις. Λέµε να δοθούν απέναντι και όταν φεύγει 
ένα ταξί να συµπληρώνεται η θέση από απέναντι, όπως γίνεται σε 

αεροδρόµια. 
 
Εν πάση περιπτώσει ας πάµε τώρα µε την πρόταση των µαζικών φορέων και εάν 
έχουµε κάποιο λάθος εδώ είµαστε να το διορθώσουµε. 

 
Εµείς καταθέτουµε τη δική µας πρόταση όπως την είπαµε. Οι θέσεις αυτές 
να µεταφερθούν στην απέναντι πλευρά και να γίνεται τµηµατική κίνηση των 

ταξί όταν ελευθερώνονται οι θέσεις που υπάρχουν στο ανατολικό πεζοδρόµιο.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο και των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ οι οποίο τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την προσθήκη άλλων πέντε (5) νέων θέσεων στάθµευσης για τα ταξί στο 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας,  βόρεια των υπαρχουσών επτά (7) και µετά τη 
θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ,   
εγκρίνοντας παράλληλα, απέναντι και σε όλο το αντίστοιχο µήκος (δυτική πλευρά 
της οδού) την εφαρµογή στάθµευσης περιορισµένης χρονικής διάρκειας.  
 
Ο τρόπος κάθετης και οριζόντιας σήµανσης αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό 
σκαρίφηµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας.   

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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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. ∆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. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 17 Φεβρουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


