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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  048/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, 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 01-02-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 045 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
∆ηµήτριος (εκτός των  υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των  
υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 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΄ αριθµ. 050 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Καρβελίου, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα, ο οποίος 
και παραβρίσκεται. 
 
  
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο, το οποίο προτάσσεται της σειράς του και συζητείται αµέσως µετά το 3ο θέµα αυτής, 
λόγω της παρουσίας εκπροσώπων φορέων που έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος προκειµένου να διατυπώσουν τις απόψεις των φορέων 
τους σχετικά: 

Αύξηση πλάτους πεζοδροµίων της οδού Αριστοµένους. 

Η παρούσα απόφαση αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 035/2008 απόφασή της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την 
έγκριση µια σειρά ρυθµίσεων σχετικά.  
 
Παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος λέει τα εξής: 

 
Το σηµερινό όπως διαβάσατε αφορά διαµόρφωση – διαπλάτυνση πεζοδροµίων 
τµήµατος της οδού Αριστοµένους από την πλατεία 23ης Μαρτίου έως την οδό 

Βασιλέως Κωνσταντίνου. 
 Όπως έχουµε δεσµευτεί από την αρχή που αναλάβαµε ως ∆ηµοτική Αρχή  το 2007, µέσα στις 
προτεραιότητές µας όσον αφορά τα έργα ανάπλασης και έργα υποδοµών είναι η προσπάθεια, 
και θα κάνουµε τις απαραίτητες ενέργειες και ήδη έχουµε ξεκινήσει, έτσι ώστε όπως έχουµε 
πολλές φορές τονίσει να αλλάξουµε τη µορφή του κέντρου της πόλης. Ήδη από 2007 όπως 
έχουµε ανακοινώσει έχει γίνει η πρώτη εργολαβία και είναι η 1η φάση αυτών των αναπλάσεων 
και αφορά  επιµέρους πεζοδροµήσεις και διαπλατύνσεις πεζοδροµίων σε διάφορα σηµεία γύρω 
από την κεντρική πλατεία, όπως είναι η οδός Σιδηροδροµικού Σταθµού, Χρήστου κουµάντου, η 
Ανδρέα Σκιά, είχαµε υποσχεθεί και το πραγµατοποιούµε σήµερα να φέρουµε στις αρχές του 
2008 τη διαµόρφωση και διαπλάτυνση των πεζοδροµίων της οδού Αριστοµένους έως τη 
Βασιλέως Κωνσταντίνου και εδώ θα πρέπει να ενηµερώσω το Σώµα ότι στο επόµενο τρίµηνο 
τετράµηνο το πολύ, όταν η συγκεκριµένη εργολαβία θα πάρει το δρόµος της, θα 
παρουσιάσουµε και την τελευταία και 3η  φάση που αφορά τον κεντρικό ιστό της πόλης και θα 
αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.  
Τι σήµερα παρουσιάζουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που ήδη πριν µία εβδοµάδα περίπου 10 
ηµέρες παρουσιάστηκε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
Θα ήθελα να τονίσω 2-3 σηµεία πριν αναλύσω και πω κάποιες συγκεκριµένες παρεµβάσεις που 
προτείνουµε στην οδό Αριστοµένους. 
∆εν µιλάµε για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Γιατί έχει ακουστεί αυτό και θα ακουστεί είµαι 
σίγουρος και σήµερα στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και όπως έχουµε έτσι 
κατηγορηθεί ότι πήραµε κάποια µέτρα αποσπασµατικών ρυθµίσεων.  
Ξανά τονίζω πάλι, η σηµερινή µελέτη που παρουσιάζεται και είναι παρέµβαση στον κεντρικό 
άξονα της πόλης δεν αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, αφορά την επίλυση ενός προβλήµατος 
που υπάρχει στον κεντρικότερο και εµπορικότερο δρόµο της πόλης όπου υπάρχει έλλειψη 
χώρου για διάβαση πεζών. Και όπως το έχουµε πράξει σε πολλές άλλες περιπτώσεις η 
προτεραιότητά µας είναι ο πεζός και έπειτα τα αµάξια.  
Τι εικόνα έχουµε και όλοι τη γνωρίζουµε. Όπως προείπα είναι ο πιο κεντρικός και ο πιο 
εµπορικός δρόµος της πόλης της Καλαµάτας µε πολύ µικρά πεζοδρόµια. Μια τάξη µεγέθους 
περίπου, αυτή τη στιγµή τα πεζοδρόµια έχουν ένα µέσο πλάτος περίπου 1,5 µε 2 µέτρα. Εκτός 
από αυτό η εικόνα εδώ και αρκετές δεκαετίες είναι µια κακή εικόνα όσον αφορά την αισθητική, 
στο συγκεκριµένο σηµείο, δηλαδή κατεστραµµένα και εγκαταλελειµµένα πεζοδρόµια, δέντρα 
που είναι στην πιο άσχηµη κατάσταση που µπορούσε υπήρχε, ηλεκτροφωτισµό σε πολύ κακή 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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απόδοση φωτισµού του συγκεκριµένου χώρου και µε τη συγκεκριµένη παρέµβαση 
προσπαθούµε, και θεωρούµε ότι θα το καταφέρουµε, να λύσουµε όλα τα παραπάνω 
προβλήµατα, να αλλάξουµε όλη την εικόνα αυτή και αισθητικά και λειτουργικά για τον πεζό και 
συγχρόνως πια να βάλουµε και µια κυκλοφοριακή τάξη στην κυκλοφοριακή αταξία που 
παρατηρείται στον συγκεκριµένο δρόµο και απλώς να αναφέρω τα διπλοπαρκαρίσµατα, τις 
γωνίες που είναι κατειληµµένες από αµάξια, τα εµπόδια στη διέλευση του αστικού ΚΤΕΛ µόνιµα 
παρκαρισµένα αµάξια καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου των εµπορικών καταστηµάτων και 
πλήθος άλλων προβληµάτων. Τη συγκεκριµένη µελέτη µπορούµε προς ενηµέρωσή σας και 
περισσότερο διευκρινιστικά, να τη χωρίσουµε σε 2 επιµέρους τµήµατα.  Είναι το πρώτο 
κοµµάτι που φορά από την πλατεία  23ης Μαρτίου έως την Τράπεζα Ελλάδος. Εκεί γίνεται µια 
αρκετά σοβαρή παρέµβαση µε τελικό αποτέλεσµα να έχουµε διαπλατυσµένα πεζοδρόµια, και 
το ανατολικό και το δεξιό, µε ένα µέσο πλάτος περίπου 4 µέτρα το καθένα και µια λωρίδα 
κατεύθυνσης 3,75 µέσο πλάτος. Το συγκεκριµένο δηλαδή κοµµάτι προτείνουµε να υπάρχει 
µόνο µία λωρίδα κατεύθυνσης των οχηµάτων και  στα προς διαπλάτυνση πεζοδρόµια να 
υπάρχουν κάποιες συγκεκριµένες εσοχές που θα αποσκοπούν µόνο και θα λειτουργούν τόσο 
για την στάση του αστικού ΚΤΕΛ και όσο για τις φορτοεκφορτώσεις και κάποιες άλλες 
περιπτώσεις που χρειαστεί κάποιος γρήγορα να παρκάρει και ή ίσως κάποιο ΤΑΞΙ να αφήσει 
τους επιβάτες, τους πελάτες. Είναι κάποιες εσοχές, ας µου επιτραπεί η έκφραση, αναγκών δεν 
θα είναι για µόνιµο πάρκινγκ.  
Αυτό όσον αφορά την κυκλοφοριακή τάξη.  
Άλλα 2-3- σηµεία που θα ήθελα να επισηµάνω είναι τα στρογγυλέµατα στις γωνίες που 
γίνονται στα οικοδοµικά τετράγωνα έτσι ώστε να µην έχουµε τα παρκαρίσµατα αυτά που 
εµποδίζουν αρκετά τη διέλευση στις κάθετες οδούς ανάµεσα στην οδό Αριστοµένους. Και εδώ 
θα πρέπει να επισηµάνω, δεν φαίνεται από το σχέδιο, και ίσως καταρχήν να ενδιαφέρει 
λιγότερο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και τους δηµότες µας αλλά αυτό θα είναι το τελικό, 
αυτό που θα αλλάξει όλη την εικόνα, ότι µιλάµε για πλήρη αντικατάσταση του 
ηλεκτροφωτισµού, για πλήρη αντικατάσταση των πλακοστρώσεων, για καινούργιες 
δενδροστοιχίες µε συνεχή φύτευση για να υπάρχει η απαραίτητη σκίαση, µε παγκάκια, µε 
ράµπες σε οποιαδήποτε σηµείο που θα έχει προβλεφθεί από την αρχή εκεί που χρειάζεται για 
τις διαβάσεις για τους τυφλούς και για τα ΑΜΕΑ µε τις ράµπες.  
Θεωρώ δηλαδή, δεν ξέρω αν µετά στις ερωτήσεις θα πρέπει να κάνω κάποιες άλλες 
επεξηγήσεις, είναι πλήρως όσον αφορά µια πλήρη αποκατάσταση και ανάπλαση κεντρικής 
ζώνης, όσον αφορά πεζοδρόµια και  οδοστρώµατος. 
Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω, το είχα πει και στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, µια σοβαρή παρέµβαση 
που προτείνουµε και την µεταφέρουµε σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα φανεί όταν θα 
συνταχθεί ο προϋπολογισµός του έργου για τη δηµοπράτηση, µία πρόταση που τέθηκε, και 
θέλω να ευχαριστήσω δηµοσίως την κα Πίκουλα και την κα Γάτου, είναι οι αρχιτέκτονες από το 
Υπουργείο Πολιτισµού και την Αρχαιολογία που συνεργαστήκαµε, ήταν οι πρώτοι φορείς έτσι 
που δώσαµε τη µελέτη προς εξέταση για να δουν και να µας που τις απόψεις τους και θα το 
συνεχίζουµε να το κάνουµε αυτό, το έχουµε κάνει και µε την Τεχνική Επιτροπή, ήταν η 
πρόταση που ακούστηκε από τις δύο συγκεκριµένες αρχιτεκτόνισσες, και εµείς την 
αποδεχόµαστε και θα την στηρίξουµε και την φέρνουµε και σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
έτσι ώστε και το κεντρικό οδόστρωµα της οδού Αριστοµένους  να πλακοστρωθεί µε ένα υλικό 
π.χ. κυβόλιθους, όχι εννοείται µε τις πλάκες και τα µάρµαρα και αυτά τα υλικά που θα 
υπάρχουν στα πεζοδρόµια, να είναι περίπου στο ίδιο ύψος µε τα πεζοδρόµια δεξιά και 
αριστερά, θα επιτρέπεται η διέλευση των οχηµάτων και ισχύουν όλα αυτά όπως ενηµέρωσα το 
Σώµα, η διέλευση των οχηµάτων και οι εσοχές  για τα παρκαρισµένα οχήµατα, µε τα 
κολωνάκια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά θα προστατεύεται και ο κόσµος, οι πεζοί όσον 
αφορά κάποιο ατύχηµα από τα οχήµατα και καταφέρνουµε τι; Καταφέρνουµε µε την 
συγκεκριµένη παρέµβαση να αρχίζουµε να µπαίνουµε στη λογική ότι ο κεντρικός δρόµος της 
πόλης η οδός Αριστοµένους δεν είναι ένας δρόµος κεντρικός άξονας που θα είναι το εργαλείο 
µας για να λύσουµε το κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης αλλά θα πρέπει σιγά – σιγά να 
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µπαίνουµε στην εικόνα και στο πνεύµα ότι είναι ένας δρόµος ήπιας κυκλοφορίας µε 
χαρακτηριστικά πεζόδροµου που θα µπορεί κάποιες φορές σταδιακά µέσα στο χρόνο σε 
κάποιες εορτές να χρησιµοποιηθεί και ως πεζόδροµος και να νιώθει οποιοσδήποτε οδηγός ότι 
θα πρέπει να προσέχει όταν κυκλοφορεί και απλώς να χρησιµοποιεί τον συγκεκριµένο τµήµα 
της οδού µόνο για τις ανάγκες των επαγγελµατιών και των επιβατών και όχι απλώς  για µια 
καθηµερινή συνηθισµένη βόλτα.  
Αυτό είναι το πρώτο τµήµα.  
Το δεύτερο τµήµα της µελέτης που φέρνουµε της συγκεκριµένης περιοχής, είναι από την 
Τράπεζα Ελλάδος ως την Βασ. Κωνσταντίνου. Εκεί γίνεται η παρέµβαση µόνο στο ανατολικό 
πεζοδρόµιο. ∆ιαπλατύνεται και αυτό περίπου άλλα 2 µέτρα από το υπάρχον. Το δυτικό, απλώς 
προς ενηµέρωσή σας, δεν παρεµβαίνουµε τώρα γιατί όπως προείπα θα είναι η επόµενη µελέτη 
που αφορά την κεντρική πλατεία. Εκεί η διαπλάτυνση του πεζοδροµίου µας αφήνει το 
περιθώριο έτσι ώστε εκτός από τη µία λωρίδα κατεύθυνσης  των οχηµάτων που θα συνεχίζεται 
από το πιο πάνω τµήµα της οδού, να µένει και µια άλλη λωρίδα που θα αφεθεί ως οδόστρωµα 
και εκεί όπως φαίνεται από την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και η πρόταση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να είναι ο χώρος όπου θα λειτουργήσει για χώρος στάθµευσης µε 
πρόταση για ελεγχόµενη στάθµευση όταν θα είµαστε έτοιµη ως προς τη µελέτη της 
ελεγχόµενης στάθµευσης.      
Και εκεί ισχύουν τα ίδια πράγµατα, θα έχουµε πλήρη ανακατασκευή των πεζοδροµίων µε 
καινούργιες πλακοστρώσεις, ηλεκτροφωτισµούς, δενδροφυτεύσεις, εκεί η άσφαλτος όταν θα 
εκτελεστεί το έργο θα είναι πάλι άσφαλτος, δεν θα είναι η πρώτη πρόταση που µιλάµε µόνο 
για το πρώτο τµήµα της οδού Αριστοµένους, και φτάνουµε έως την οδό Βασ. Κωνσταντίνου.  
 
Θεωρώ ότι είναι µια σοβαρή παρέµβαση στο κέντρο της πόλης.  
Προς ενηµέρωση του Σώµατος, τα πρώτα µηνύµατα και αρκετές έτσι κρίσεις και από τους 
ίδιους τους επαγγελµατίες, είναι προς τη θετική πλευρά και το βλέπουν θετικά ότι αυτό το 
έργο εκτός από τους πεζούς, εκτός από εµάς τους δηµότες, θα  βοηθήσει πολύ περισσότερο 
και τον επαγγελµατικό κόσµο και απλώς προς επιβεβαίωση και όλων των παραπάνω, και κλείνω 
κ. Πρόεδρε, και για τους φόβους των επαγγελµατιών να τονίσω και να κλείσω ότι οι πελάτες 
των µαγαζιών και των επιχειρήσεών µας, γιατί περιλαµβάνοµε και εγώ σ΄ αυτό το τµήµα του 
κλάδου, δεν είναι τα αµάξια αλλά είναι οι πεζοί.       
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Σπίνου, ο λόγος δίνεται στους 
εκπροσώπους των φορέων που έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν στη συζήτηση 
προκειµένου να διατυπώσουν τις απόψεις σχετικά.  
 

 
(Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας): 
Κύριε Πρόεδρε κ. ∆ήµαρχε, κύρίες και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι, 

το Επιµελητήριο Μεσσηνίας υποστηρίζει κάθε ενέργεια του ∆ήµου Καλαµάτας που έχει ως 
στόχο να κάνει την πόλη µας ελκυστική, να κάνει την πόλη µας ανταγωνιστική σε σχέση µε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, µια πόλη που αξίζει να ζει κανείς και να 
επενδύει, δηλαδή µιλάµε για µία πόλη µε δείκτες ευηµερίας αντίστοιχους µε άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις που φηµίζονται για το φιλικό τους περιβάλλον, ικανές να προσελκύσουν επενδύσεις σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας, επισκέπτες που θέλουν να ξαναρθούν επηρεάζοντας έτσι 
θετικά την ευρύτερη περιοχή. 

Σήµερα το θέµα προς συζήτηση είναι η αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων της οδού 
Αριστοµένους. Είναι ένα θέµα περιορισµένο σε σχέση µε το συνολικό πρόβληµα της πόλης σε 
θέµατα όπως το κυκλοφοριακό και άλλα. Το Επιµελητήριο Μεσσηνίας λοιπόν δεν µπορεί να 
έχει επιστηµονικά τεκµηριωµένη θέση για το πόσο επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά το 
κυκλοφοριακό της πόλης από τη συγκεκριµένη ανάπλαση. Αισθητικά η εν λόγω πρόταση µας 

ΚΟΤΑΧΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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αρέσει αλλά θεωρούµε κυρίαρχο  πριν τοποθετηθούµε να έχουµε µία συνολική εικόνα από µία 
κυκλοφοριακή µελέτη που θα απαντά στα γνωστά προβλήµατα σε όλους µας και ιδιαίτερα το 
κυκλοφοριακό πρόβληµα στο κέντρο της Καλαµάτας.  

Επί του συγκεκριµένου τώρα θέµατος καταθέτουµε τις παρατηρήσεις µας που έχουν να 
κάνουν: 

1ον  Με τη διευκόλυνση των πελατών των καταστηµάτων επί της οδού Αριστοµένους και τη 
δυνατότητα να επισκέπτονται για αγορές τους τα καταστήµατα µπροστά στα οποία θα 
εκτελούνται τα έργα.  

2ον Την ευκολία για περιορισµένη στάθµευση που θα µπορούσε να επιτευχθεί εάν η αύξηση 
του πλάτους των πεζοδροµίων γίνει από τη µία πλευρά µόνο και από την άλλη να λειτουργήσει 
η ελεγχόµενη στάθµευση µε τοποθέτηση παρκοµέτρων.  

3ον Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Η άποψή µας είναι ότι θα πρέπει να έχουν αυστηρό 
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης, οι εργασίες να πραγµατοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην δηµιουργούν πρόβληµα στα καταστήµατα και γι΄ αυτό προτείνουµε να εξετάσετε τη 
δυνατότητα οι εργασίες να γίνονται ηµέρες και ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήµατα 
µπροστά από τα οποία εκτελούνται τα έργα. 

Κύριοι πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο µεγάλος ανταγωνιστής των τοπικών καταστηµάτων είναι 
τα πολυκαταστήµατα τα οποία διαθέτουν δωρεάν πάρκινγκ και όσο δυσκολεύεται ο 
καταναλωτής να βρει πάρκινγκ τόσο αυξάνει η πελατεία σε αυτούς µε τα γνωστά 
αποτελέσµατα για την τοπική οικονοµία.  

Κύριοι αν θέλετε πραγµατικά να στηρίξετε την τοπική οικονοµία, δώστε και σε εµάς τις ίδιες 
ευκαιρίες.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  
 
Ευχαριστώ και εγώ. 

 
(Γενικός Γραµµατέας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Καλαµάτας): Το 
έφερα θέµα συζήτησης µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας 

προχτές. Το θέµα αυτό θα συζητηθεί τη  ∆ευτέρα που έχουµε ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι 
απαντήσεις που θα γίνουν θα γίνονται γραπτώς. Αυτό µου είπε να σας πω ο Πρόεδρος, τίποτε 
άλλο δεν έχω να σας πω ούτε θετικό ούτε αρνητικό. 

 
Σας ευχαριστώ.  

 
(Αντιπρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας): Καλησπέρα σας.  
Κύριε Πρόεδρε, κ. ∆ήµαρχε, κ.κ. δηµοτικοί σύµβουλοι, εν πρώτοις εµείς 

αντιµετωπίσαµε αυτό το θέµα που φέρνεται απόψε προς συζήτηση και είδαµε τα σχέδια, όλη 
δηλαδή τη µελέτη που έχετε αναρτήσει, και νοµίζουµε ότι είναι ένα σχέδιο πολύ καλό και 
εξυπηρετεί και τους πεζούς και τα οχήµατα. Αυτή η εικόνα που υπάρχει σήµερα στην πόλη µας 
νοµίζω ότι είναι ανεπίτρεπτη όσον αφορά τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα και τα 
διπλοπαρκαρισµένα. Νοµίζω ότι δεν εξυπηρετεί ούτε τον εµπορικό κόσµο, στα καταστήµατα 
εννοώ που δραστηριοποιούνται κατά µήκος της Αριστοµένους, αλλά ούτε και τους πελάτες 
τους και τους πεζούς.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι το µέτρο αυτό και το έργο αυτό το οποίο πάει να δηµιουργηθεί ότι εν 
πρώτοις είναι πάρα πολύ καλό. Αν τηρηθούν όλες οι προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες, 
χρονοδιαγράµµατα και το καλλίτερο δυνατό του µέτρου του να γίνει για την εκτέλεση του 
έργου, πιστεύω ότι θα δώσει µια τροµερή ανάσα στο κέντρο της πόλης της Καλαµάτας και 
επιτέλους να αποκτήσει και η πόλη της Καλαµάτας ένα δρόµο ο οποίο να είναι αντάξιος της 
ιστορίας της και της πόλης που ζούµε και είµαστε και εµείς εδώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΟΜΠΟΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΓΑΣ ΦΩΤΗΣ  
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Εν πρώτοις λοιπόν βλέπω ότι το έργο είναι πάρα πολύ σωστό, µας βρίσκει σύµφωνους και 
νοµίζω ότι θα πάνε όλα καλά.  

Ευχαριστώ.   
 
Σας ευχαριστώ πολύ κι  εγώ. 
 Ο κ. Αλευράς έχει το λόγο.   

 
Κύριε Πρόεδρε, είχαµε ως παράταξη την ευκαιρία σε προγενέστερες συνεδριάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν το θέµα δεν ετίθετο, αυτό το θέµα, µε την 

συντεταγµένη του µορφή που σήµερα εισάγεται αλλά µε βάση τη διάχυση απόψεων ότι κάπως 
έτσι επιχειρεί η ∆ηµοτική Αρχή να διευθετήσει την παρέµβαση της ανάπλασης σε τµήµα της 
κεντρικής αρτηρίας της πόλης στο κέντρο, είχαµε εκφράσει µία θα έλεγα απολύτως λογική 
επιφύλαξη ότι η επιχειρούµενη παρέµβαση είναι εξόχως αποσπασµατική από τη σκοπιά και 
µόνο ότι δεν αποτελεί απόρροια µιας σύγχρονης συστηµατικής και συλλογικής µελέτης, 
χαρακτήρα ανάπλασης, λειτουργικότητας, σύγχρονου στοιχείου στην εποχή που σήµερα 
βιώνουµε.  
Η εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου πραγµατικά παγιώνει εκείνα τα στοιχεία στα οποία 
εµείς είµαστε αντίθετοι. Όταν το κέντρο της πόλης παρουσιάζει σύνθετα προβλήµατα που 
αφορούν την αισθητική του, την λειτουργικότητά του, την κυκλοφοριακή του ευταξία, που 
εµείς έτσι εννοούµε µια παρέµβαση βασικής ανάπλασης στο χώρο του κέντρου, αυτά λοιπόν 
τα στοιχεία δεν τα ενσωµατώνει η εισηγούµενη πρόταση, αντ΄ αυτών, αυτού δηλαδή του 
σύνθετου πλέγµατος παρέµβασης αισθητικής, λειτουργικότητας συνολικότητας και 
κυκλοφοριακής ευταξίας, µια µελέτη αυτού του χαρακτήρα προσαρµοσµένη στα σύγχρονα 
δεδοµένα θα τα εξασφάλιζε και εκεί θα υπήρχε η ευχερής συνοδοιπορία όλων εκτιµώ των 
πτερύγων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και του συνόλου των συµπολιτών µας.  
Εκτιµούµε βαθύτατα ότι η εισηγούµενη πρόταση δεν έχει να συνεισφέρει στην πόλη, στις 
αναγκαιότητες που επιχειρεί η εισήγηση αυτή να απαντήσει. Εµείς την θεωρούµε και είχαµε 
την ευκαιρία και στο παρελθόν να την χαρακτηρίσουµε ασύµφορη, αποσπασµατική και ως 
παρέµβαση η οποία δεν εξυπηρετεί το συµφέρον της πόλης. Και θέλω τελειώνοντας, 
προφανώς εµείς ιστάµεθα, όχι για λόγους αντιπολίτευσης για λόγους ουσίας, αντίθετοι στην 
επιχειρούµενη πρόταση, είναι αποσπασµατική, αποφεύγω να την χαρακτηρίσω αλλιώς, και 
καλούµε την ∆ηµοτική Αρχή αυτή την ανάγκη της ανάπλασης της σύγχρονης που έχει το 
κέντρο της πόλης, όπως και άλλα τµήµα αλλά σιγά – σιγά θα έρθουν στη συζήτηση, 
παράδειγµα η παράλια ζώνη πρέπει να προκύπτει από σύγχρονες λογικές και πρακτικές 
αντιµετώπισης των θεµάτων, κ. Σπίνο σας εκκάλεσα σε προηγούµενη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου αυτήν την µελέτη της οποίας ακόµα δεν έχω λάβει, εγώ λέω 
ανεπιτρέπτως, γνώση των στοιχείων της ενώ εσείς έχετε και δεν είναι επιχείρηµα ότι δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ∆ήµου διότι δεν είναι πληρωµένη… Καταρχάς είναι αδόκιµος 
όρος, δεν είναι θέµα περιουσιακού στοιχείου η µελέτη είναι ένα έγγραφο που ενσωµατώνει στο 
σύνολό της στοιχεία που αφορούν τον σκοπό για τον οποίο εκπονήθηκε, αν δεν αποτελεί 
λοιπόν τέτοιο στοιχείο του ∆ήµου κακώς λάβατε γνώση εσείς, πρέπει να λάβουµε και εµείς 
γνώση αυτής της µελέτης. Και να τελειώσω, αν αυτή η µελέτη κ. Σπίνο δεν ικανοποιούσε τις 
προσλαµβάνουσες της ∆ηµοτικής Αρχής  που είναι αναφαίρετο δικαίωµά της να µην την 
εκφράζει, να την θεωρήσει αυτή την µελέτη η ∆ηµοτική Αρχή παρωχηµένη και να µην την 
εφαρµόσει, ας την τροποποιούσατε ας την καταργούσατε να φέρνατε µία άλλη. ∆εν µπορούµε 
το 2008 να πορευόµαστε έτσι, µε αποσπασµατικότητα σε εξόχως σηµαίνουσες παρεµβάσεις 
όπως είναι αυτή η επιχειρούµενη στο κέντρο. Και εµείς συνεπώς υπό την συνοπτική οπτική που 
εκθέσαµε ως παράταξη το ζήτηµα, προφανώς θα την καταψηφίσουµε.  

 
Ευχαριστώ.  
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Εµείς είµαστε βασικά, και το έχουµε τονίσει επανειληµµένα και προεκλογικά 
και τώρα, υπέρ των πεζοδροµοποιήσεων, υπέρ µια άλλης λογικής στο 

κέντρο της πόλης, υπέρ του γεγονότος ότι πρέπει επιτέλους το αυτοκίνητο να φύγει από την 
πόλη. Σαν δείγµα καλής θέλησης µέχρι σήµερα υπερψηφίσαµε τις τροποποιήσεις ή τις 
ρυθµίσεις οι οποίες έγιναν  στη Σιδηρ. Σταθµού  µε τη διαπλάτυνση των πεζοδροµίων και 
είχαµε τονίσει όµως ήδη από τότε ότι για το τι θα γίνει στην Αριστοµένους περιµένουµε µια 
συνολική µελέτη, µια µελέτη που να απαντά παράλληλα για την αναβάθµιση  του 
περιβάλλοντος ή της ποιότητας στην περιοχή, στα σύγχρονα προβλήµατα της πόλης που είναι 
το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό. Και βέβαια θα θέλαµε µια µελέτη η οποία θα ξεκινά 
από την κορυφή και πιθανά να περνάει και το πάρκο ή τουλάχιστον θα φτάνει µέχρι το πάρκο 
του ΟΣΕ.  
Τα ίδια πράγµατα ξαναείπαµε και στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Και εκεί διαπιστώσαµε όπως 
διαπιστώνουµε και σήµερα την αποσπασµατικότητα της µελέτης. Και εκεί κάναµε έκκληση και 
στον κ. ∆ήµαρχο και στη ∆ηµοτική Αρχή εν γένει δια του Αντιδηµάρχου  να µας παρουσιάσει 
πως σκέπτεται να γίνει η ρύθµιση της κυκλοφορίας στο συγκεκριµένο κοµµάτι, που θα πάνε τα 
αυτοκίνητα τα οποία θα χαθούν 300 θέσεις πάρκινγκ, σε ποιο σηµείο θα πάνε, να µας πει κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής του όλου έργου ποιες οι προβλέψεις που έχει λάβει η ∆ηµοτική 
Αρχή, πως θα κατασκευαστεί αυτό το έργο µέσα σ΄ αυτή διαδικασία. Και σε τελευταία 
ανάλυση αυτός που θέλει να επισκεφτεί την Καλαµάτα και µένει στη Βέργα ή µένει στα 
περίχωρα εν γένει της Καλαµάτας, µε ποιο τρόπο θα µπορέσει να βρει να προσεγγίσει την 
πόλη;   
Απαντήσεις βέβαια σ΄ αυτά δεν πήραµε. Και σαφώς µας αρέσει ο τρόπος που γίνεται η 
αναβάθµιση του κέντρου και σαφώς είµαστε υπέρ του η ποιότητα ζωής να αυξηθεί ή να 
µεγαλώσει ή να υπάρχει µια καλλίτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και σαφώς πιστεύουµε ότι 
η σύγχρονη απάντηση  στα πολυκαταστήµατα είναι ένα περιβάλλον ελκυστικό για τον δηµότη 
για τον περιπατητή στο κέντρο της πόλης, αλλά ένα αποσπασµατικό τµήµα της πόλης δεν 
µπορεί να αναβαθµιστεί δηµιουργώντας ένα γενικότερο κυκλοφοριακό πρόβληµα στο σύνολο 
της πόλης. Αυτά πρέπει να ρυθµιστούν. Και µάλιστα αν είχαµε δει και κινήσεις προς αυτήν την 
κατεύθυνση ώστε να είµαστε πεπεισµένοι ότι εν σπέρµατει η σκέψη αυτή είναι στο κεφάλι της 
∆ηµοτικής Αρχής  τότε θα ψηφίζαµε και την πρόταση αυτή. ∆εν έχουµε δει να γίνει καµιά 
ουσιαστική παρέµβαση προς την πλευρά του Αστικού ΚΤΕΛ. Να δούµε πως σκέφτονται στο 
µέλλον να λειτουργήσουν. Σκέφτονται να βάλουν minibus, σκέφτονται να υπάρχουν άλλες 
γραµµές εσωτερικές οι οποίες θα πηγαίνουν µε ταχύτερο χρονικό διάστηµα και θα 
εξυπηρετούν το σύνολο  των δηµοτών που κινούνται στο κέντρο της πόλης µόνο;  
Είναι προβλήµατα απτά που χρειάζονται απάντηση.  
Εµείς και παλαιότερα είχαµε προτείνει ότι η βασική επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος 
και όχι του συγκοινωνιακού στο κέντρο της πόλης είναι κυρίαρχα η ύπαρξη υπόγειου πάρκινγκ 
στο κέντρο της πόλης. Έχουµε συζητήσει µε πολλούς συγκοινωνιολόγους. Σαφώς υπάρχουν 
δύο απόψεις τις οποίες δεν ντρέποµαι να τις αναφέρω και τις δύο, προβάλω µόνο αυτή που 
εγώ πιστεύω. Η µία λέει  ¨Το αυτοκίνητο έξω από την πόλη¨, που σηµαίνει ότι υπάρχουν 
περιµετρικά πάρκινγκ και άρα υπάρχει ένα εξαιρετικά ισχυρό δίκτυο συγκοινωνίας πράγµα που 
σηµαίνει επειδή η συγκοινωνία είναι επιδοτούµενη πολύ υψηλό κόστος στο ∆ήµο ή στο κράτος 
εν γένει. Και  υπάρχει και η άποψη που λέει, άποψη η οποία υπάρχει σε όλη τη Βόρειο 
Ευρώπη, από τη Λιλ τη Μπρίζ µέχρι τις ίδιες τις Βρυξέλες, ¨Πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης µε 
ελεγχόµενη είσοδο και έξοδο στα σηµεία που βγαίνουν έξω από την πόλη¨. Εµείς έχουµε την 
πλατεία, µπορεί να µπαίνει από το ποτάµι και να βγαίνει ξανά προς στο ποτάµι όπου και θα 
γίνεται το σύνολο της κυκλοφορίας όπου δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα µα κανένα 
πρόβληµα να µπουν αυτοκίνητα στο κέντρο  της πόλης, Αναγνωσταρά, Αριστοµένους κ.λ.π. 
Είναι η σύγχρονη απάντηση στο πρόβληµα το οποίο υπάρχει. Και δεν θέλουµε να βρεθούµε σε 
µία ανάπλαση πλατείας η οποία όπως γίνεται στη Μεσσήνη, ύστερα από 1 ή 2 ή 3 χρόνια θα 
ξανασκαφτεί για να γίνει τότε το υπόγειο πάρκινγκ.  Πιλοτικά θα µπορούσε η ∆ηµοτική Αρχή 
να δει όχι όλη την πλατεία αν ήθελε και πιστεύω ότι µπορούν να βρεθούν άτοµα τα οποία 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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µπορούν να κατασκευάσουνε αυτό το πάρκινγκ, θα µπορούσε να δει το κοµµάτι µέχρι τη 
Σιδηρ. Σταθµού ή µέχρι του ¨Αθανασίου¨ αν θέλετε. Έχει είσοδο από τον ΟΤΕ και έξοδο από 
τη Χρυσάνθου Παγώνη. Το εύρος του είναι µεγαλύτερο από το εύρος του πάρκου που υπάρχει 
µπροστά από το Νοσοκοµείο Παίδων όπου έχει γίνει και έχει κατασκευαστεί τετραόροφο  
νοµίζω υπόγειο πάρκινγκ.  Ο χώρος είναι µεγαλύτερος από τον χώρο  αυτόν που υπήρχε 
µπροστά στο Νοσοκοµείο Παίδων.  Άρα λοιπόν να µια λαµπρή λύση  για διέξοδο και αν θέλετε 
σηµαντική χωρίς σε πρώτη φάση  να θιχτεί ακόµα και η ίδια η ίδια η πλατεία. 
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Ο κ. ∆ήµαρχος είπε, αναγνωρίζοντας και αυτός το 
αποσπασµατικό µέρος σε δηλώσεις του τις οποίες διάβασα, ότι ¨Αντιλαµβάνοµαι…¨ λέει, ¨…ότι 
µπορεί κάποιες δράσεις να µην είναι πλήρεις αλλά αυτά τα χρήµατα έχουµε και µε βάση τα  
χρήµατα που έχουµε πορευόµαστε και αν είχαµε άλλα χρήµατα θα ήταν άλλος ο σχεδιασµός 
µας.¨  

Η ύπαρξη µελέτης δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα και την κατασκευή όλου του έργου, 
συνεπάγεται την τµηµατική κατασκευή του ανάλογα µε τα χρήµατα που έχουµε αλλά µέσα σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο ήδη καθορισµένο από τη µελέτη, που ξέρουµε όλοι που ξέρουν οι 
πάντες πως θα οδηγηθούν.  

Στα 5 χρόνια κύριε θα τελειώσει η σύµβαση αυτή άρα λοιπόν θα είναι ανενεργή. Μέχρι να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια άρα η δέσµευση αυτή δυστυχώς παρά 
την προσπάθεια που κάναµε υπάρχει, υπάρχει. 

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. Τσερώνης έχει το λόγο. 
 
Καταρχήν µία παρατήρηση. Ο συνάδελφος ο κ. Μπασακίδης µας έχει υποσχεθεί 
ψηφιακές απεικονίσεις. Περιµένουµε και δεν το βλέπουµε. 

Μία ερώτηση προς τον κ. Σπίνο πριν τοποθετηθώ κ. Πρόεδρε. 
 
Ναι βεβαίως. 
 
Πότε σκοπεύετε να υλοποιήσετε αυτό το έργο κ. Σπίνο; Σε πόσο καιρό;  
 

Θέλω µαζί µε αυτό να απαντήσω και στους εκπρόσωπους, επειδή τέθηκε το θέµα 
της κατασκευής. Θεωρούµε και η κουβέντα, η συζήτηση που γίνεται τώρα, επειδή 

δεν πρέπει να µπλοκάρουµε  το κέντρο της πόλης και επειδή θα γίνουν έργα στη Σιδηρ. 
Σταθµού….  
Μάλλον να ξεκινήσω διαφορετικά. 
Αυτή στην καλλίτερη περίπτωση  θα µπορεί να βγει σε δηµοπράτηση σε 2 µήνες άρα στην 
καλλίτερη περίπτωση πάλι σε 3-4 µήνες να µπορεί να µπει ο εργολάβος. Θα πρέπει να δούµε 
σε τι φάση και σε ποια εξέλιξη βρίσκονται τα ήδη  τα έργα που θα γίνονται στη Σιδηρ. 
Σταθµού και σε κάποια άλλα κεντρικά σηµεία της πόλης έτσι ώστε πρώτον, να µην 
µπλοκάρουµε την πόλη µέσα στο κέντρο σε πολλά σηµεία πολλά έργα, πρώτον αυτό, 
δεύτερον θα ξανακάνουµε όπως κάναµε και στη Σιδηρ Σταµθού και στην Χρήστου Κουµάντου 
την επίσκεψη  ένα κλιµάκιο µε µηχανικούς και µε εµένα προσωπικά στους επαγγελµατίες για να 
κουβεντιάσουµε να δούµε πια περίοδο θα µπορούν και αυτοί, όσο µπορούν να πάθουν τη 
λιγότερη ζηµιά … 

 
Νοµίζω ότι είναι αρκετό, µιλάµε για Οκτώβρη – Νοέµβρη. 
 

Κύριε Τσερώνη επιτρέψτε µου γιατί είναι και απάντηση … Εντάξει το θέµα δεν είναι 
να πούµε στο 6άµηνο – 7άµηνο. Θα πρέπει από τώρα, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό 
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να λέµε ότι τα έργα θα πρέπει να γίνονται τις ηµέρες  που δεν δουλεύουν τα µαγαζιά, είναι 
δεδοµένο και το έχουµε πει και σε άλλα έργα ότι δυστυχώς έχει και λίγο ζηµιά κάποιο σοβαρό 
έργο υποδοµής µπροστά στην επιχείρησή σου ή στο µαγαζί σου και θα πρέπει να είναι ανεκτοί 
οι επαγγελµατίες και αυτό το λέω και γι΄ αυτούς που θα γίνουν τώρα οι πεζοδροµήσεις και µία 
πρώτη σκέψη επειδή ακούστηκαν πολλά ότι δεν έχουµε προβλέψει τίποτα και θεωρώ ότι είναι 
θετικό για εµάς ότι δεν έχουν γίνει πολλές ερωτήσεις γιατί φαίνεται ότι έχουν προβλεφθεί 
πολλά, θα σας πω και για το θέµα της κατασκευής ότι ήδη στο τραπέζι έχει τεθεί να 
κατασκευαστούν ένα – ένα τα πεζοδρόµια και όχι όλα µαζί για να κλείσει η Αριστοµένους 
οπότε θα µπορούν να περνάνε και τα αµάξια, να κλείνει το ένα πεζοδρόµιο να δουλεύει το 
άλλο. Όλα πιστεύω ότι έχουν γίνει µε µία σοβαρή επαγγελµατική δουλειά που σταδιακά θα την 
αναδεικνύουµε. 

 
Εγώ το πότε ρώτησα, εκτιµώ µετά το Νοέµβρη. 
Νωρίτερα µπορεί; Τον Αύγουστο µπορεί;  

 
Όχι, όχι.  

 
Α µπράβο. Λοιπόν από το Νοέµβρη και µετά. Αλλού αποσκοπεί η ερώτηση και θα 
πω σε λίγο.  

Καταρχήν  µπορεί πράγµατι να είναι αποσπασµατική η παρέµβαση, συµφωνώ µε τις 
παρατηρήσεις του Επιµελητηρίου ότι πρέπει να υπάρχει µια συνολική µελέτη, όπως και των 
υπολοίπων που τοποθετήθηκαν στο θέµα, θεωρώ όµως ότι τί άλλο θα µπορούσε να γίνει στο 
τµήµα  της Αριστοµένους από την 23η Μαρτίου  ως την Τράπεζα; Τι άλλο; Σας ρωτάω. Να την 
κλείσουµε όλη την Αριστοµένους; Και αυτό άµα θέλουµε, γίνεται στο µέλλον. Προσωπικά είµαι 
υπέρ των πεζοδροµήσεων αλλά διευκρινίζω όχι των εκτεταµένων πεζοδροµήσεων που 
αποµονώνουν ολόκληρες περιοχές και µετά τις 10 η ώρα το βράδυ φοβάσαι να περπατήσεις. 
Το αυτοκίνητο µπορεί να είναι κατάρα για το κυκλοφοριακό, είναι όµως και µια αίσθηση 
ασφάλειας. Έχει τύχει να περπατήσω σε πεζοδροµηµένες περιοχές στο εξωτερικό, στη 
Γερµανία για παράδειγµα που ήτανε η πλατεία πεζοδροµηµένη, οι γύρω δρόµοι 
πεζοδροµηµένοι ήτανε 10 η ώρα το βράδυ και φοβόµουνα, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και οι 
άνθρωποι ήταν λιγοστοί και δεν ήξερες και ποιοι είναι. Κατά συνέπεια οι πεζοδροµήσεις δεν 
πρέπει να είναι εκτεταµένα δίκτυα που αποµονώνουν τον κόσµο που ζει και κυκλοφορεί µε το 
πόδι.   
Θέλω να καταλήξω ότι για την Αριστοµένους δεν θα µπορούσε να γίνει τίποτε άλλο. Μία 
πεζοδρόµηση αυτής της µορφής, να µπορεί να περνάει και κανένα αυτοκίνητο, να µας παρέχει 
την αίσθηση της ασφάλειας και την αίσθηση επικοινωνίας. Εποµένως δεν µε ενοχλεί καθόλου 
το σχέδιο όσον αφορά την πεζοδρόµηση της Αριστοµένους από 23η Μαρτίου µέχρι Εθνική 
Τράπεζα.   
Τώρα, από εκεί και κάτω, αυτά που πρότεινε ο κ. Κοσµόπουλος για υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο 
το ακούµε θυµάµαι επί µακαρίτη Κλείδωνα Τεχνικού ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών του ∆ήµου, το 
ακούµε και σχόλιο δηλαδή, µακάρι να γίνουνε. Ας αποφασίσουµε να γίνουνε κάποια στιγµή. 
∆εν εµποδίζονται πάλι από την παρέµβαση της Αριστοµένους. Θεωρώ  ότι δεν εµποδίζονται. Η 
ιδέα της πλατείας που από κάτω έχει πάρκινγκ είναι παλιά, να µην πω όσο και το αυτοκίνητο 
αλλά τουλάχιστον εγώ το είχα δει πριν 30 χρόνια στη Βαρκελώνη, στην κεντρική πλατεία από 
κάτω έχει πάρκινγκ. Αυτά γίνονται ανά πάσα στιγµή,   το λεφτό να υπάρχει και η διάθεση. 
Παρότι λοιπόν είναι αποσπασµατική η ενέργεια, η παρέµβαση τέλος πάντων, επειδή όταν θα 
ξεκινήσει το έργο θα έχει αλλάξει ο χρόνος, έτσι εκτιµώ, υπάρχει όλο το χρονικό διάστηµα µιας 
παρουσίασης ολοκληρωµένης πρότασης που θα αγκαλιάζει και το κυκλοφοριακό  και το 
συγκοινωνιακό ενδεχοµένως και άλλα τέτοια θέµατα.  
Η άποψή µου είναι, ναι στην παρέµβαση όπως γίνεται έστω και αν είναι αποσπασµατική, είµαι 
υπέρ του αποκλεισµού του κέντρου από τον πολύ µεγάλο αριθµό αυτοκινήτων και υπέρ της 
ελεγχόµενης στάθµευσης µε ένα τρόπο που πρόσφατα συνάντησα και µου άρεσε και είναι 
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πάρα πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ σκόπιµο να τον αναφέρω και εσάς. Η στάθµευση η 
ελεγχοµένη γίνεται µε εισαγωγή του αριθµού του αυτοκινήτου και σου επιτρέπει παραµονή 
µίας ώρας και αν µετά την ίδια µέρα ξαναπάς δεν γίνεται δεκτό, δεν εκδίδει εισιτήριο και αυτό 
γιατί σου λέει σε µία  ώρα εκτίµησε τι θέλεις να αγοράσεις, επισκέψου λοιπόν το χώρο της 
αγοράς, µέσα σε µία ώρα κάνε τα ψώνια σου και πάρε το αυτοκίνητό σου και φύγε 
διαφορετικά κάθισε µε τα πόδια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι εφαρµοσµένο σε 
ελληνικές πόλεις αυτό.   Όταν συναντήσει την ίδια ηµέρα το κοµπιούτερ τον ίδιο αριθµό 
κυκλοφορίας δεν εκδίδει εισιτήριο. Για µία ώρα σου επιτρέπει, δίνεις 1 ευρώ και πάνε στο 
∆ήµο.  
Για να µην µακρηγορώ περισσότερο, θα ψηφίσω την πρόταση και εύχοµαι µέχρι να αρχίσει να 
υλοποιείται το έργο να έχουν έρθει και οι κυκλοφοριακές µελέτες και η συνολική πρόταση για 
τις υπόλοιπες παρεµβάσεις. Και το λέω αυτό διότι γυρίζοντας στις διάφορες πόλεις της χώρας 
µας έχω διαπιστώσει ότι είµαστε η µοναδική πόλη που έχει µείνει πολύ πίσω σε αναπλάσεις και 
πεζοδροµήσεις. Ας δώσουµε λοιπόν µια ώθηση έστω και αποσπασµατικά.  

 
Ευχαριστώ. 
Κάποιος άλλος συνάδελφος;      

Ο κ. ∆ικαιουλάκος και αµέσως µετά ο κ. Παπαµικρούλης. 
 
Θα το πω άλλη µια φορά αγαπητοί συνάδελφοι, από την Κόρινθο αν 
έρθουµε στην Καλαµάτα περνώντας από την Τρίπολη, το Άργος, θα δούµε 

ότι όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές πραγµατικά κάνουνε αυτό που κάνουµε και εµείς, κάποιες 
πεζοδροµήσεις δεξιά, κάποιες αριστερά και όλες οι περιοχές είναι οµοιόµορφες.  Εγώ 
προσωπικά πιστεύω ότι η Καλαµάτα θέλει µια ταυτότητα, θέλει κάτι διαφορετικό γιατί 
µακροπρόθεσµα η Καλαµάτα θα έχει µια αύξηση του τουρισµού,  τουλάχιστον όπως εκτιµώ 
εγώ.   

Συνδυασµός µας έχει αναφερθεί µε τη λέξη ¨µερεµέτια¨. Από επιστηµονικής πλευράς θεωρώ 
και εγώ ότι είναι µερεµέτια. Κατά καιρούς έχω αναφερθεί για τις θερµικές νησίδες. Η 
Πελοπόννησος αγαπητοί συνάδελφοι,  µε τις κλιµατικές αλλαγές θα αντιµετωπίσει φοβερά 
προβλήµατα τα οποία πρέπει να λάβουµε υπόψη µας εµείς σαν αιρετοί, που µαζί µε τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες αφού ενηµερωθούν σωστά και υπεύθυνα πρέπει να δράσουµε συνολικά και 
όχι αποσπασµατικά.  

Την προηγούµενη βδοµάδα µου ήρθαν από την Αθήνα µετρήσεις που είχαµε κάνει στο 
προαύλιο της Νοµαρχίας, ολοκληρωµένες, και της 4ης περιόδου για την ρύπανση στην όλη µας. 
Να αναφερθώ ότι µπροστά από το Σχολείο του Μπενάκη  ότι τα διοξείδια του αζώτου και το 
όζον έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το ίδιο και στην Αθηνών;  

Επίσης, προηγουµένως µιλούσαµε για το περιβάλλον από τον κ. Σπίνο άκουσα µόνο για 
πλακοστρώσεις και για φωτισµό, δεν άκουσα καθόλου για κάποιο δεντράκι π.χ.  

Επίσης, είχα δηµοσιεύσει και ένα κείµενο ότι υπάρχουν πλάκες αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά τα 
έχει λύσει η επιστήµη εδώ και πολύ καιρό και µάλιστα η Ισπανία πρωτοπορεί, οι 
πλακοστρώσεις που γίνονται γίνονται µε ειδικές πλάκες  φτηνές όχι ακριβές που µειώνουν τη 
θερµοκρασία κατά 3 βαθµούς το καλοκαίρι. Επίσης, αυτές οι πλάκες έχουν ξεκινήσει και 
τοποθετούνται και στην χώρα µας, στην Κρήτη ειδικά που έχει σοβαρά προβλήµατα 
θερµοκρασίας. ∆ηλαδή σκεφτείτε το καλοκαίρι η πλατεία, η Αριστοµένους µε  45 βαθµούς!  

Κλείνοντας για να µην σας κουράζω καταθέτω αυτόν τον προβληµατισµό µου και αυτές τις 
σκέψεις µας, είναι ότι υπάρχει … Μάλιστα ξέχασα να σας αναφέρω ότι στις 25 του Μάρτη 
κατεβαίνει από το Λονδίνο µια επιστηµόνισα που ασχολείται µε τις υγιείς πόλεις, τις τεχνικές 
νησίδες και όλους αυτούς τους σχεδιασµούς. Είναι καλαµατιανή, ζει στο Λονδίνο και προσέξτε 
να δείτε, υλοποιεί σχέδια δράσης για τις υγιείς πόλεις σε όλη τη Ευρώπη και θα την 
γνωρίσουµε, να ακούσουµε την άποψή της.  

Αυτούς τους προβληµατισµούς ήθελα να βάλω και σας ευχαριστώ. 
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Ευχαριστώ πολύ. 
Κύριε Παπαµικρούλη. 

 
Ακούγοντας κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι αυτή τη συζήτηση 
σκέφτηκα διάφορα ανάλογα µε τις τοποθετήσεις των συναδέλφων.  

Είπε ο κ. Τσερώνης µε πολλή ειλικρίνεια ότι εδώ και 30 χρόνια θέλουµε να κάνουµε κάτι που 
να έχει µια προοπτική γι΄αυτήν την πόλη αλλά απλά δεν το κάναµε και είµαστε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αυτής της πόλης και το αναγνωρίζουµε και το λέµε. Τουλάχιστον είµαστε 
ειλικρινείς. 

Είπαµε οι κύριοι για το θέµα του πάρκινγκ. Φωνάξαµε 4 χρόνια, γίναµε φορτικοί στην 
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, όσοι συνάδελφοι ήταν στα έδρανα το θυµόνται, ότι είναι 
εγκληµατικό. Τώρα είπε ο κ. ∆ήµαρχος την άλλη Πέµπτη θα κάνουµε ∆ιοικητική Αποβολή  από 
το πάρκινγκ. 

Ο καθένας όταν είναι ∆ηµοτική Αρχή, αυτό κάνει και ο φίλος ο Γιώργος τον οποίον τον βλέπω 
εκεί σίγουρο για τα µεγαλεπήβολα σχέδια ας πούµε τα δικά του και της Τεχνικής Υπηρεσίας 
που εκπονήθησαν και σίγουρος ότι θα ψηφιστεί και ότι όλα θα πάνε καλά και ας τους να λένε 
και σε 4 χρόνια θα ξαναλέµε τι έγινε!  

Να σας θυµίσω λοιπόν εγώ κάποια πραγµατάκια που έχουν γίνει στην Καλαµάτα σωστά, γιατί 
όπως είπε και ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος και όπως είπαν όλοι οι κύριοι είναι σωστό αν το δούµε 
ξεκοµµένο αυτό το κοµµάτι, ένα βουλεβάρκο µέσα στην Καλαµάτα µε τα πεζοδρόµιά του τα 
παγκάκια του, άσχετα τώρα στα παγκάκια αγαπητέ κ. Σπίνο αν θα πέσει κανένα κεραµίδι από 
της Αλειφέρη ή από το Αχίλλειον και θα  σκοτώσει   κανέναν που θα κάθεται στα παγκάκια. 
Άσχετο αυτό. 

Κάποτε φτιάξαµε το πάρκο στην Καλαµάτα, φαντάζοµαι ότι αν κάποιος τολµούσε να πει να 
µην φτιάξουµε το πάρκο ότι θα τον παίρνανε µε τις πέτρες. Τώρα τι συζητήσαµε προεκλογικά, 
να ανοίξει λέει η Αριστοµένους, να ξαναχαλάσουµε το πάρκο για να κάνουµε δρόµο. Φτιάξαµε 
το Ανατολικό και ∆υτικό Κέντρο, αν κάποιος έλεγε τότε κάτι εναντίον αυτών πάλι θα τον 
παίρνανε µε τις πέτρες, τώρα εκεί λαλούνε κουκουβάγιες. Τι γίνεται λοιπόν; Αποσπασµατικές 
κινήσεις, να κάνουµε ένα έργο και, να πω και εγώ κάτι µια παροιµία σαν αυτά που λέει ο 
∆ηµήτρης ο Μπάκας, γάιδαρος µε σέλα! Θα βάλουµε τους κυβόλιθους, θα βάλουµε τα 
παγκάκια, όλοι αυτοί που παρκάρουνε σήµερα στην Αριστοµένους θα τρέχουνε πρωί – πρωί να 
γεµίσουνε τα γύρω στενά ή θα γεµίσουν το πάρκιγνκ και άντε µετά να βγάλεις την 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ κ.λ.π.          

Πρέπει να καταλάβετε κ. Σπίνο και αγαπητοί της ∆ηµοτικής Αρχής ότι εκτός από τα σκουπίδια 
το πρόβληµα της Καλαµάτας είναι ένα, ασφυκτιά κυκλοφοριακά. Εγώ έχω την ευτυχία να µην 
κυκλοφορώ πολύ στην Καλαµάτα, σήµερα το απόγευµα που κυκλοφόρησα είδα το εξής 
φοβερό, η νησίδα που είναι στην Αρτέµιδος δυτικά του ΟΤΕ είχε προεκταθεί κατά 4 
αυτοκίνητα, 4 αυτοκίνητα είχανε µπει µπροστά στη νησίδα και είχανε φτάσει µέχρι τη 
διασταύρωση  γιατί µπορούσε κάποιο αυτοκίνητο να περάσει από εκεί. αυτό δεν το βλέπετε. 
Είχε πει ο κ. Σπίνος σε παλαιότερες ερωτήσεις µου, και φταίω εγώ που δεν τον ρωτάω σε κάθε 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι κάτι θα γίνει για το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό  πνίγει την 
πόλη.  

Κύριε Σπίνο, ήµουνα για επαγγελµατικό λόγο σήµερα το πρωί στη Λαµία και πήγα στα 
δικαστήρια τα οποία είναι στο κέντρο της Λαµίας, δεν υπήρχαν στους δρόµους αυτοκίνητα 
ένθεν και ένθεν και λέω τι έγινε; Α εδώ, λέει, έχουµε πάρκινγκ. Έχουνε πολυώροφα γκαράζ και 
οι άνθρωποι έχουνε βρει τη σωτηρία τους! Και το λίγο που µπόρεσα και µίλησα λένε είµαστε 
πάρα πολύ καλά, το κέντρο αποσυµφορήθηκε κ.λ.π. 

 
Ιδιωτών … 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Ναι, ιδιώτης. 
 

Συνεχίστε, µην πάµε στο πάρκινγκ, εδώ συζητάµε για συγκεκριµένο πράγµα. 
 
Όπως θύµισε ο κ. Γουρδέας εδώ απαγορεύεται γιατί εµείς  βάλαµε τη 
θηλιά στο λαιµό µας. Κάποια άλλη ∆ηµοτική Αρχή όπως εσείς τώρα έβαλε 

µια θηλιά στο λαιµό.  
Αν θέλετε λοιπόν κάποια πράγµατα … Πάτε να κάνετε κάτι το οποίο είναι σωστό αλλά είναι 
αποσπασµατικό. Είπε ο εκπρόσωπος των επαγγελµατιών ότι το χαιρετίζει αυτό το θέµα. Όταν 
δεν θα παρκάρει κανένας στην Αριστοµένους για να µπει στα µαγαζιά τότε θα δούµε τι θα 
κάνουνε οι επαγγελµατίες.   
Εν πάση περιπτώσει, κ. Πρόεδρε µε δύο απλές κουβέντες, κ. Σπίνο η πράξη θα δείξει, δεν 
χρειάζεται να µου απαντήσετε, µου απαντάτε και ιδιαιτέρως, η πράξη θα δείξει τα 
αποτελέσµατα αυτής της κινήσεως.  
Να βοηθήσουµε σε ποιο βαθµό; Σε ποιο να βοηθήσουµε κ. Σπίνο; Αυτή τη στιγµή όλη η 
Καλαµάτα στενάζει από το κυκλοφοριακό. ∆εν έχετε κάνει κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή 
µελέτη. Ήµουνα νιος και γέρασα µε Καλαµάτα – παραλία - Αγία Τριάδα - Γιαννιτσάνικα. Τι 
κάνετε για αυτό;  
Κύριε Σπίνο, φτάνετε στον 1 ½ χρόνο και γι΄ αυτό το πρόβληµα που λέγεται κυκλοφοριακή 
µελέτη και συγκοινωνιακή µελέτη δεν έχετε κάνει τίποτα.  

 
Θα το δείτε αυτό. 

 
Που θα το δούµε;  
 
Αγαπητέ Γιώργο, εγώ κάνω την εξής απλή σκέψη. Εγώ κατεβαίνοντας την 
Αριστοµένους µία φορά τη βδοµάδα ή δύο φορές την βδοµάδα βλέπω 50 

διπλοπαρκαρισµένα αυτοκίνητα. Αυτά είναι εν δυνάµει πελάτες. Όταν εσείς τους στερήσετε 
αυτούς τους πελάτες φαντάζοµαι ότι θα υπάρξει πρόβληµα. Είναι πάρα πολύ απλή σκέψη και 
θα έπρεπε να την έχετε κάνει και να την έχουν κάνει και οι ίδιοι.  
Εν πάση περιπτώσει, είναι µέτρο αποσπασµατικό όπως είπαν και οι προηγούµενοι. Έπρεπε και 
εγώ να πω την γνώµη µου γιατί κάποτε ο ιστορικός του µέλλοντος θα λέει, καλά αυτοί που 
διοίκησαν αυτήν την πόλη και την έφεραν … Λέµε τώρα όλοι ¨Η Καλαµάτα απαξιώνεται 
συνεχώς¨. Κάποιοι φταίνε γι΄ αυτό.  
Αυτό λέµε αγαπητέ Κώστα ότι είναι από τις χειρότερες πόλεις.  
Επειδή λοιπόν εγώ δεν θέλω προσωπικά να συµµετέχω  σ΄ αυτό το ανάθεµα, θα καταθέτω την 
άποψή µου, και το µέλλον θα δείξει ποιος έχει δίκιο.  
Μέχρις στιγµή για όσα είπαµε µέχρι τώρα, αυτά τα 4 χρόνια που είµαστε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, µάλλον εµείς έχουµε δίκιο. Και το πάρκινγκ που πολεµήσαµε θα το βγάλουµε µε 
διοικητική αποβολή και οι ποδηλατόδροµοι οι οποίοι απλώς µπογιατιστήκανε.  

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 
 
Πράγµατι υπάρχει ένας πολιτικός χώρος στην πατρίδα µας που έχει σε όλα δίκιο. 
Είναι γνωστό, σε όλα επιβεβαιώνεται. ∆εν έχει πει τίποτα που να έχει λαθέψει, 

είναι το ευαγγέλιο της ελληνικής πολιτικής ζωής και της αυτοδιοικητικής ζωής.  
Είναι επικίνδυνο ¨Σε όλα είχαµε δίκιο¨ γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει σε όλα δίκιο, κάπου 
κάνει και λάθος και πρέπει να πισωγυρίζει, να ζητάει και συγγνώµη και να αλλάζει πορεία.  
Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι θα συνεχίσοµε το δρόµο τον οποίο έχουµε χαράξει. Θα συζητάµε, 
θα διαλεγόµαστε, θα συζητάµε µε τους επαγγελµατίες, θα βρίσκοµε τον κοινό τόπο και θα 
έχουµε και το θάρρος αν καµιά φορά κάνουµε λάθος να το λέµε. Όταν ας πούµε λέµε ΄τι το 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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πανηγύρι της Υπαπαντής πρέπει να αλλάξει µορφή και το τεκµηριώνουµε  και διαλεγόµαστε µε 
τους εµπόρους και τους επαγγελµατίες και το επιβάλοµε, την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, την οµόφωνη απόφαση, δεν θα γυρίζοµε στη συνέχεια να λέµε ότι ¨Ξέρεις ρε 
παιδί µου καλά ήτανε όπως ήτανε¨ και το ένα και το άλλο, να λέµε για να γράφοµε.     
Αγαπητοί συνάδελφοι οι αναπλάσεις το κέντρο άρχισαν στην οδό Σιδηρ. Σταθµού από την 
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή. Κανείς δεν µίλησε για αποσπασµατικότητα, κανένας δεν µίλησε 
για απουσία µελέτης. Κανένας δεν το είπε. 

 
∆εν θυµάστε κ. ∆ήµαρχε. 
 

Κανένας δεν το είπε. Στην πράξη, όχι στα λόγια. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Και 
όταν λέω στην πράξη, εννοώ δια της ψήφου, αυτό είναι η πράξη. 

 
∆ια της ψήφου. ∆εν ψηφίσαµε ….. (δεν ακούγεται) 
 

Τώρα αν θέλετε αφήστε µε να µιλήσω. Σας άκουσα µε εξαιρετικά µεγάλη 
προσοχή. ∆ύο – τρία πράγµατα θα πω.  

Έγινε ένας αγώνας και εξασφαλίσθηκαν κάποια χρήµατα από το πρόγραµµα ΕΤΕΡΠΣ. Σας 
βεβαιώνω… Γιατί σήµερα µιλάµε για έκδοση µιας κανονιστικής απόφασης,  δεν µιλάµε για το 
έργο, τα χαρακτηριστικά του, τα δέντρα του, τις νησίδες τις θερµαινόµενες, τους επιστήµονες 
από το εξωτερικό. Μιλάµε για συγκεκριµένο πράγµα σήµερα.  Λοιπόν αυτό το κυκλοφοριακό 
ζήτηµα στο κέντρο, µέχρι να ξεκινήσει το συγκεκριµένο έργο, θα ξεκινήσει σε λίγους µήνες, θα 
το δείτε ως κυκλοφοριακό θέµα µέσα στο γενικότερο κυκλοφοριακό ζήτηµα και πως 
αντιµετωπίζεται. ∆εν θα υπάρξει σύγκρουση καµία σε επιστηµονικό επίπεδο µε την εταιρεία η 
οποία θα αναλάβει το κυκλοφοριακό ζήτηµα. Εποµένως µην µιλάτε για αποσπασµατικότητα και 
πολύ περισσότερο µην χρησιµοποιείτε τη λέξη ¨µερεµέτια¨. Και τα µερεµέτια πρέπει να γίνουν 
στα σπασµένα πεζοδρόµια, που είναι σπασµένα σε ολόκληρη την πόλη της Καλαµάτας, πρέπει 
να γίνουν στους δρόµους, πρέπει να γίνουν στα διάφορα άλλα σηµεία. Πρόκειται για 
ουσιαστική παρέµβαση. 
Λοιπόν επειδή µιλάµε για κυκλοφοριακά θέµατα θα ενταχθεί µέσα στη γενικότερη µελέτη και 
δεν θα υπάρξει κανενός είδους αντίφαση.  
Και γιατί δεν γίνεται τώρα! Σας έχω πει τρεις φορές εδώ ότι οφείλονται περί τις 300.000,00 € 
στην εταιρεία η οποία έκανε τη µελέτη και αυτή η ∆ηµοτική Αρχή του ενός χρόνου θα 
τακτοποιήσει και το συγκεκριµένο ζήτηµα, γιατί πρέπει να το τακτοποιήσει στα πλαίσια της 
συνέχειας. Και υπάρχουν ζητήµατα σοβαρά  διότι δεν είναι όλα αυτά τα χρήµατα µε θεσµικές 
αποφάσεις και υπάρχει µια συσσωρευµένη πνευµατική περιουσία στο µελετητή 20ετίας την 
οποία δεν πρέπει να πετάξουµε. Έχουνε γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων ανοικτές, εδώ είναι η 
Τεχνική Υπηρεσία, δεν είναι κανένα άβατο, φτάνουµε στο τέλος, στην ολοκλήρωση, θα έρθει η 
συµφωνία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και για να µην µιλάτε για αποσπασµατικότητα, µέχρι να 
ξεκινήσει το έργο αυτές οι κυκλοφορικές ρυθµίσεις οι οποίες προτείνονται θα ενταχθούν µέσα 
σε ένα γενικό πλαίσιο.  
Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου θα συζητήσοµε. Θα έρθει το θέµα στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή, δηλαδή: είναι ευνόητο ότι θα συνεννοηθούµε µε τους επαγγελµατίες, είναι ευνόητο 
ότι θα διευκολύνοµε καταναλωτές και εµπόρους, ότι θα δούµε το χρονοδιάγραµµα 
ολοκλήρωσης όπου θα δούµε τις ηµέρες όπου πρέπει να γίνουν οι εργασίες οι δύσκολες, να 
υπάρξει ένταση στις εργασίες. Αυτό όµως θα το δούµε σε άλλες συνεδριάσεις, το σηµερινό 
θέµα είναι µόνο το κυκλοφοριακό. 
Θέλω να σας πω επίσης ότι κάτι πρέπει να κάνοµε για το κέντρο γρήγορα. Πρέπει να 
αντιµετωπίσοµε την ενδεχόµενη απαξίωση του κέντρου και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, δεν 
πρέπει να περιµένοµε διότι αναπτύσσονται περιµετρικά της Καλαµάτας διάφοροι χώροι και εάν 
δεν τρέξοµε και δεν βοηθήσοµε το κέντρο υπάρχει κίνδυνος το κέντρο να πάψει να παίζει το 
χαρακτήρα, να έχει τον προορισµό τον οποίο είχε παραδοσιακά.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Έχοµε λοιπόν κάποια χρήµατα από το ΕΤΕΡΠΣ, αυτά τα χρήµατα θα συµπληρωθούν θα γίνει 
µία ουσιαστική παρέµβαση στο κέντρο, όπως την θέλουν οι περισσότεροι πολίτες. Είναι βέβαιο 
ότι και κάποιοι δεν την θέλουν. Και όταν σ΄ αυτήν την αίθουσα αρχίζοµε και µιλάµε για 
διπλοπαρκαρισµένα αυτοκίνητα, νοµίζω όλοι πρέπει να έχουµε το θάρρος και να λέµε ότι τα 
µισά  είναι των επαγγελµατιών και των εµπόρων. Τα µισά, έξω από τις πόρτες τους.  Όλα αυτά 
τα ζητήµατα πρέπει να τα τακτοποιήσοµε. Κάποιοι θα χάσουν τη βολή τους, αυτό είναι βέβαιο, 
όµως θα πρέπει να αρχίσοµε να περπατάµε, πρέπει να αρχίσοµε να προσεγγίζοµε διαφορετικά 
το ζήτηµα και το κέντρο της πόλης πρέπει να στηριχθεί και λειτουργικά και αισθητικά. Είναι 
ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα και νοµίζω πρέπει να είµαστε όλοι από την ίδια πλευρά. 
Να δούµε σήµερα λοιπόν την έκδοση της κανονιστικής απόφασης για τις αλλαγές τις 
κυκλοφορικές τις οποίες φέρνει. ∆ηλαδή µία λωρίδα κυκλοφορίας από την 23η Μαρτίου µέχρι 
την Εθνική Τράπεζα, δύο λωρίδες από εκεί και κάτω. Η ελεγχόµενη στάθµευση είναι ένα άλλο 
ζήτηµα το οποίο θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν είναι δα και κανένα φοβερό θέµα για 
να αρχίσοµε να λέµε εδώ πέρα ¨αποσπασµατικότητα¨ ¨µερεµέτια¨, το ένα το άλλο, 
¨πάρκινγκ…¨, το ακούω και εγώ, πολύ σωστά ειπώθηκε, εδώ και 40 χρόνια, ¨…στην κεντρική 
πλατεία¨ ενώ ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι για να κάνουµε οτιδήποτε πρέπει να λυθεί το 
ζήτηµα µε το πάρκινγκ του Νέδοντα που είναι µείζον θέµα για τη λειτουργία και την αισθητική 
αλλά και την ασφάλεια της πόλης.  
Τα ξέρουµε όλα αυτά.                       
Λοιπόν σας παρακαλώ να ψηφιστεί η κανονιστική απόφαση επί του κυκλοφορικού ζητήµατος 
διότι αυτό συζητάµε σήµερα. Τα δέντρα, τις πλάκες, όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα 
τα δούµε σε άλλη συνεδρίαση  και στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και εδώ. Το θέµα είναι ότι το 
πρόγραµµα των αναπλάσεων πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει κ. Σπίνο 
αµέσως να αρχίσετε και να συζητάτε και το θέµα της διαµόρφωσης της κεντρικής πλατείας, 
πάντοτε σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, µε το Σύλλογο των Αρχιτεκτόνων και µε τους 
επαγγελµατίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 
Αυτά είχα να σας πω.  

 
Μια παρατήρηση. 
 

Ναι.  
 
Το πανηγύρι της Υπαπαντής αποφάσισε οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
να µην γίνει.  Άραγε είναι έργο και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου; 

 
Ναι το είπε ο ∆ήµαρχος. 

 
Είπε ¨της ∆ηµοτικής Αρχής¨.  
Παιδιά παρακαλώ. 

Είπε µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ότι η ∆ηµοτική Αρχή ήθελε να µην 
γίνει, αλλά οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο … 

 
Όχι, όχι. Περιφρούρηση της ∆ηµοτικής Αρχής.  

 
Παρακαλώ. Ξέρω τι λέω. Παρακαλώ. 
∆εύτερον, ειπώθηκε ότι στη Λαµία, δεν ξέρω που είπε ο συνάδελφος ο 

Παπαµικρούλης, υπάρχουν ιδιωτικά πάρκινγκ. Και εδώ δεν απαγορεύεται να γίνουν. Πολύ δε 
περισσότερο εδώ υπάρχει και το µέτρο όταν στο πάρκινγκ εδώ του Νέδοντα µηνιαίως 
µπαίνουν 18.000 αυτοκίνητα, επισκέπτες της πόλης της Καλαµάτας που πάνε στα 
καταστήµατα, στους γιατρούς, στους δικηγόρους οπουδήποτε. 18.000 αυτοκίνητα. Είναι το 
µέτρο και το πλαφόν που εγώ έχω βάλει, σε περίπτωση αλλαγής του πάρκινγκ οπωσδήποτε θα 
πρέπει όποιος το αλλάξει  να εξασφαλίσει µίνιµουµ 18.000 αυτοκίνητα το µήνα. Εκείνο που 
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θέλω να πω είναι, και να τονιστεί, ότι δεν απαγορεύεται να κατασκευαστεί ιδιωτικό πάρκινγκ 
όταν µάλιστα έχει δεδοµένο και κέρδος από το πάρκινγκ που υπάρχει 18.000 αυτοκίνητα το 
µήνα µέσα. Είναι εύκολο να µελετηθεί κ.λ.π. 
Ιδιωτικό δεν απαγορεύεται. ∆ίπλα,  επιτρέπεται δίπλα από αυτό. Για να ξέρουµε τι λέµε. 

 
Ευχαριστώ. 
Λοιπόν, η πλειοψηφία ΝΑΙ, η παράταξη του κ. Τσερώνη ΝΑΙ, οι δύο µειοψηφίες 

οι άλλες ΟΧΙ. 
 
Να δικαιολογήσουµε την ψήφο µας. 
 

Ναι, παρακαλώ. 
 
Εµείς ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ φοβούµενοι µήπως ένα σωστό µέτρο απαξιωθεί µε 
τον τρόπο που πάει να γίνει. Ευελπιστούµε, έχουµε αν θέλετε ακόµα την 

ψευδαίσθηση ότι πιθανά αυτή η ΛΕΥΚΗ ψήφος µας οδηγήσει τη ∆ηµοτική Αρχή να τρέξει πιο 
γρήγορα τις συγκοινωνιακές  και τις κυκλοφοριακές µελέτες και εδώ είµαστε, µέσα από τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή για τη ψήφιση της δηµοπρασίας του έργου να ψηφίσουµε θετικά.  

 
Ευχαριστώ. 
   

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 35/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, καθώς επίσης και τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006), µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, 
µειοψηφούντων των συµβούλων  της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ οι 
οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ και των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 

Εγκρίνει τη διαµόρφωση – διαπλάτυνση πεζοδροµίων τµήµατος της οδού 
Αριστοµένους, από 23ης Μαρτίου έως Βασ. Κων/νου, καθώς και των λοιπών 
ρυθµίσεων που εισηγείται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 
υπ΄ αριθµ. 35/2008 απόφασή της σύµφωνα µε την µε αριθµ. πρωτ. 1780/                  
25-1-2008 εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καλαµάτας και σχέδια του αρχιτέκτονα του ∆ήµου Καλαµάτας 
Νασόπουλου Παναγιώτη που συνοδεύουν την ως άνω εισήγηση.  

Συγκεκριµένα εγκρίνει τις παρακάτω ρυθµίσεις:  

 

Α)   Τµήµα  οδού  Αριστοµένους,  από  23ης  Μαρτίου  έως  οδό  Νικηταρά  
       (Εθνική Τράπεζα). 
 

1.   ∆ιαπλάτυνση - διαµόρφωση του ανατολικού πεζοδροµίου από πλάτος 2.35 µ 
σε     3,15 µ, στην διασταύρωση µε την οδό 23ης Μαρτίου και αντίστοιχα, από 
2,70 µ σε 5,00 µ στην διασταύρωση µε την οδό Νικηταρά, στο ύψος της 
Εθνικής Τράπεζας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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2.  ∆ιαπλάτυνση και διαµόρφωση του δυτικού πεζοδροµίου από πλάτος 2,15 µ 
σε 4,65 µ, στην διασταύρωση µε την οδό 23ης Μαρτίου και αντίστοιχα από 
2,00 µ σε 4,75 µ στην διασταύρωση µε την οδό, στο πάνω µέρος της 
κεντρικής πλατείας. 

3.   ∆ηµιουργία µιας λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,75 µ, ικανή για διέλευση 
όλων των τύπων οχηµάτων (αυτοκίνητα Ι.Χ, µεγάλα λεωφορεία, φορτηγά 
κλπ).  

4.  ∆ηµιουργία εσοχών προσωρινής στάθµευσης σε κάθε Ο.Τ, του δυτικού 
πεζοδροµίου, για φόρτωση – εκφόρτωση εµπορευµάτων ή για άλλη έκτακτη 
ανάγκη, καθώς και εξασφάλιση πάντα σε εσοχή, µιας στάσης του αστικού 
λεωφορείου. 

5.    ∆ηµιουργία θέσεων στάθµευσης δικύκλων (µηχανών, ποδηλάτων κλπ), στο  

       Ο.Τ  347. 

6.  ∆ιαµόρφωση του µικρού πεζοδρόµου πλάτους 2,45 µ ανάµεσα στην οδό 
Αριστοµένους και Νέδοντος, καθώς και  κατασκευή του  πεζόδροµου στην 
οδό Χρ. Κουµάντου, νότια του ∆ηµαρχείου, που ήδη έχει δηµοπρατηθεί.  

 

Β)   Τµήµα οδού Αριστοµένους, από Νικηταρά (Εθνική Τράπεζα), έως την οδό 
Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

 
1.   ∆ιαπλάτυνση - διαµόρφωση µόνο του ανατολικού πεζοδροµίου, από πλάτος 

2.13 µ περίπου που είναι σήµερα, σε 4,40 µ στην διασταύρωση µε την οδό 
Νικηταρά και αντίστοιχα, από 3,00 µ σε 5,35 µ στην διασταύρωση µε την οδό 
Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

2. Το εναποµένον πλάτος της Αριστοµένους µετά την διαπλάτυνση του 
πεζοδροµίου θα είναι 6,65 µ, η διαχείριση της οποίας για κυκλοφορία, 
στάθµευση κλπ, θα προκύψει από την µελέτη της ελεγχόµενης στάθµευσης.  

       Στα παραπάνω πεζοδρόµια ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα γίνουν οι 
παρακάτω εργασίες : 

Ι.       Νέες δαπεδοστρώσεις µε κατάλληλα υλικά 

ΙΙ.     Νέος ηλεκτροφωτισµός (δίκτυα, ιστοί, φωτιστικά σώµατα) 

ΙΙΙ.   Φύτευση δέντρων ικανών για σκίαση σε όλο το µήκος της διαµόρφωσης  

ΙV. Αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, καλαθάκια απορριµµάτων, εµπόδια 
στάθµευσης      πινακίδες οδοσήµανσης κλπ). 

V.     Κατασκευή ραµπών Α.Μ.Ε.Α.   

 

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος 

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  8 Απριλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


