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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  336/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 19η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-7-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 339 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
339 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 339 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 335 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 339 απόφαση) και 
24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 339 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος και 3) Ράλλης Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Λεϊκων, κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 6) Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας, 
κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός 
Αντώνιος, και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό Αριστοµένους, από πλατεία 23ης Μαρτίου έως 
οδό Νικηταρά, και σε καθέτους αυτής . 

 

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. 261/2009 απόφασή της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την 
έγκριση µια σειρά ρυθµίσεων σχετικά.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, λέει τα εξής: 

 
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος παρόλο που είναι µέγιστο θέµα. . . 

 
Έχει περάσει οµόφωνα από τη ∆ηµαρχιακή. 
 

Ναι. Αλλά εντάξει, νοµίζω και ο ∆ήµαρχος και οι επικεφαλείς σίγουρα θα θέλουν να 
τοποθετηθούν γιατί είναι σηµαντική παρέµβαση, σοβαρή παρέµβαση, η πρώτη έτσι 

µεγάλη παρέµβαση όσον αφορά πεζοδροµήσεις στο κέντρο της πόλης. Εδώ θα ήθελα να πω 
ότι, έτσι το έλεγα σήµερα στους µηχανικούς, στα παιδιά που κάναµε σήµερα τη σύσκεψη για 
τη συνέχιση αυτών των πεζοδροµήσεων και αναπλάσεων, ότι νοµίζω ότι είναι από τα λίγα έργα 
πανελλήνια που η χρήση του συγκεκριµένου έργου καθορίστηκε από τη λειτουργία του. Και 
γιατί το λέω αυτό. Γιατί το ξέρετε πολύ καλλίτερα από εµένα ότι η πρόταση που είχε έρθει από 
τη ∆ηµοτική αρχή και από την τεχνική υπηρεσία έλεγα γι’  αυτή της µορφής την κατασκευή 
ακριβώς, δεν έχουµε αλλάξει τίποτε απ΄ όλα αυτά και µε την προϋπόθεση ότι όταν θα 
παραλαµβάναµε το έργο θα ερχόταν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είχαµε αφήσει µέσα στο βασικό 
έργο υποδοµής τη δυνατότητα να περνάει αµάξι, να µπορεί να διέρχεται αµάξι που στη 
µελλοντική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίζαµε ποια από τα οχήµατα και 
ποια από τα Ι.Χ. θα ερχόντουσαν. Και ξαναέρχοµαι σ’  αυτό που είπα ότι είµαστε τυχεροί γιατί 
µακάρι όλα τα έργα και το ξανατονίζω αυτό, µακάρι όλα τα έργα να µπορούσαµε να είχαµε τη 
δυνατότητα να γινόντουσαν µ’  αυτή τη λογική, εµείς είµαστε τυχεροί σ’  αυτό, ότι η χρήση 
τους να καθορίζεται από τη λειτουργία.  

Εδώ είναι ένα κοµµάτι σοβαρής, σηµαντικής παρέµβασης στο κέντρο της πόλης που ακόµα και 
όταν ήταν σε µορφή εργοταξίου και ακόµα δεν τόχουµε παραλάβει, λείπουν ακόµα κάποια 
στοιχεία όσον αφορά τον εξοπλισµό, ο κόσµος, οι επιχειρηµατίες, οι επισκέπτες, οι 
καλαµατιανοί ήταν αυτοί οι ίδιοι σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό, 
υπήρχαν και αντιδράσεις, που θέλουν, που απαιτούν και ζητούν ο συγκεκριµένος δρόµος να 
µείνει πεζόδροµος, να µην περνάει ποια όχηµα και µάλιστα ζητούν από τη ∆ηµοτική αρχή, 
βλέπουµε και δηµοσιεύµατα τώρα στις εφηµερίδες τώρα που το φέρνουµε σαν θέµα, ότι θα 
πρέπει να το προστατεύσουµε κιόλας όσον αφορά τη χρήση του και την προστασία του έτσι 
ώστε, γιατί είναι το πρώτο έτσι µεγάλο εγχείρηµα που γίνεται στην πόλη µας σε έναν κεντρικό 
δρόµο όσον αφορά την πεζοδρόµηση για να µπορέσει να έχει θετικά στοιχεία και προσεκτικά, 
και η δικιά µας ∆ηµοτική αρχή αλλά και η επόµενη ∆ηµοτική αρχή µε προσεκτικές κινήσεις να 
µπαίνει και σε επιµέρους άλλες πεζοδροµήσεις στο κέντρο της πόλης. 

Εµείς εκτός όµως, θα πρέπει να το πω αυτό, ότι εκτός από την απαίτηση και αυτή τη διάθεση 
που βλέπαµε από τον κόσµο, επειδή ξέραµε ότι αλλάζει ποια καταρχήν και µια φιλοσοφία όσον 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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αφορά τη διέλευση των οχηµάτων, µπορούµε τώρα ποια να έρθουµε και να προτείνουµε και 
να εισηγηθούµε και τεχνικά και κυκλοφοριακά την πεζοδρόµηση του συγκεκριµένου κοµµατιού 
γιατί σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, όχι ότι λύσαµε όλα τα προβλήµατα, αλλά καταφέραµε 
και µε την εφαρµογή της ελεγχόµενης στάθµευσης στο ποτάµι αλλά και συγχρόνως σ’  αυτή 
τη προσπάθεια που έχουµε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς µήνες µε την εύρεση περιµετρικών 
χώρων στάθµευσης, να θυµίσω ότι ακριβώς στα 100 µέτρα από την οδό Αριστοµένους πριν 
από 20 µέρες δώσαµε σε χρήση ένα µεγάλο χώρο πάρκινγκ 80 – 85 αµαξιών, όσα περίπου 
χάθηκαν από την οδό Αριστοµένους, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, προσπαθούµε να 
πάρουµε αυτά τα προστατευτικά µέτρα γιατί ξέρουµε ότι όλα καλά, ναι ο πεζός, η 
προτεραιότητα, πεζοδροµήσεις στο κέντρο αλλά θα πρέπει να παίρνουµε και αυτά τα 
προστατευτικά µέτρα, αυτά τα µέτρα που θα προστατεύουν έτσι ώστε σ’ αυτές τις περιοχές να 
µην υπάρχει κίνδυνος ερήµωσης γιατί εκεί υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν επαγγελµατίες και 
συγχρόνως και µε την αναβάθµιση του αστικού ΚΤΕΛ να µπορέσουµε να δώσουµε άλλο 
χαρακτήρα στην κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν έρχεται σήµερα η πεζοδρόµηση και η εισήγηση προς 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πεζοδροµηθεί πλήρως ποια η οδός Αριστοµένους και όσον αφορά 
την πρόταση που είχε έρθει προς έγκριση πριν από κάποιους µήνες, πριν ξεκινήσουν τα έργα, 
να υπάρχει µονιµότητα στην κυκλοφοριακή κίνηση της οδού Νέδοντος, δηλαδή να είναι προς 
τα κάτω, από βορρά προς νότο, ένα σύστηµα που πέτυχε και έχει λειτουργήσει πολύ θετικά 
και λειτουργεί και θετικά ως προς τον πεζόδροµο.  

Συγχρόνως από δω και πέρα όµως και ανοίγει το δεύτερο κεφάλαιο και θα προσπαθήσω να 
είµαι πολύ σύντοµος και εδώ, ότι επειδή η ∆ηµοτική αρχή δεν µένει µόνο εδώ αλλά επιµένω 
και πάλι και αν χρειάζεται να τεκµηριώσουµε µε πολύ προσεκτικές έτσι κινήσεις και µε τη 
φιλοσοφία αυτή που σας ανέπτυξα όσον αφορά το κέντρο, έρχεται για το δεύτερο πακέτο 
διαµόρφωσης και ανάπλασης 2 – 3 σηµαντικών κοµµατιών στο κέντρο της πόλης που είναι σε 
συνάρτηση µε την οδό Αριστοµένους και µιλάµε για τη Χρήστου Κουµάντου και την οδό 
Κροντήρη. Η πρόταση που έρχεται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι να πεζοδροµηθεί η 
Χρήστου Κουµάντου από την Αναγνωσταρά έως την οδό Αριστοµένους και να λυθεί αυτό το 
πρόβληµα που σωστά είχανε οι επιχειρηµατίες εκεί, η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών που 
είχαµε παρατηρήσει και παλαιότερα και ο Γιάννης ο Μπάκας ότι δεν ήτανε ούτε δρόµος ούτε 
πεζόδροµος και υπήρχε µια άναρχη τάξη, µε αυτό ποια ενσωµατώνεται στο δίκτυο των 
πεζοδρόµων στο κέντρο της πόλης.  

Και συγχρόνως στην οδό Κροντήρη επειδή ποια δεν τίθεται θέµα χρησιµότητας του βόρειου 
ρεύµατος, του βόρειου τµήµατος του οδοστρώµατος πάνω από τη νησίδα, εκεί η πρόταση που 
υπάρχει από την υπηρεσία είναι να γίνει µια πλατεία έως την νησίδα, να υπάρχουν θέσεις 
στάθµευσης για µηχανάκια, να υπάρχει εννοείται η διέλευση των οχηµάτων µε δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας ανάµεσα στην οδό Κροντήρη και στην πλατεία Βασ. Γεωργίου και συγχρόνως 
προτείνεται και ένας κόµβος που είναι πάλι σε συνεργασία µε τον κ. Ζέκκο και τους δικούς µας 
αρχιτέκτονες, κόµβος για να γίνεται σωστά η διοχέτευση και η διαχείριση των οχηµάτων 
ανάµεσα στη Σιδηροδροµικού Σταθµού, στη Νέδοντος, στη βόρεια και στη νότια πλευρά γιατί 
ποια πάµε για µονιµότητα. 

Και τελειώνω λέγοντάς σας ότι αυτά, µπορώ να διαβεβαιώσω το Σώµα, ότι όσον αφορά τη 
Χρήστου Κουµάντου, την Κροντήρη και τον κόµβο αυτό, τα έργα επιδιώκουµε να ξεκινήσουν 
άµεσα και να µπορέσουµε να τα ξεκινήσουµε µέσα στην περίοδο, µετά το καλοκαίρι εννοείται, 
την περίοδο του Σεπτεµβρίου. 

 
Ερωτήσεις. Ο κ. Νταγιόπουλος. 
 

Κε Νταγιόπουλε συγνώµη. Να τονίσω γιατί, είχε γίνει κι αυτό παρατήρηση στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή και από παράβλεψη εννοείται, το ξέρετε πολύ καλά, ότι όσον 

αφορά τη χρήση του πεζόδροµου της κεντρικής Αριστοµένους έχουµε βάλει συνηµµένα τι 
ακριβώς λέµε να ενταχθεί στον κανονισµό των πεζόδροµων τόσο για τις φορτοεκφορτώσεις 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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και γενικότερα για τη χρήση των συγκεκριµένων κοµµατιών όσον αφορά και τις επισκευές και 
τις ανακατασκευές των κτηρίων εκεί, να υπάρχει αυτός ο κανονισµός που ισχύει έτσι ώστε να 
υπάρχει µία τάξη και συγχρόνως εννοείται ότι εκτός από τους πεζούς ο συγκεκριµένος άξονας 
θα χρησιµοποιείται και από τους ποδηλάτες, θα ενταχθεί στον κεντρικό ποδηλατόδροµο όπου 
θα σηµανθεί κατά την κατασκευή του ποδηλατόδροµου και συγχρόνως θα υπάρχουν και 
θέσεις στάθµευσης, θα υπάρχει χώρος πάρκινγκ για τα ποδήλατα σε συγκεκριµένα σηµεία του 
πεζόδροµου. 

 
Κε Νταγιόπουλε. 

 
Κε Πρόεδρε βρισκόµαστε για να συζητήσουµε ένα θέµα τετελεσµένο. Άλλο 
η έγκυος γυναίκα που δεν ξέρουµε τι παιδί θα κάνει και θέλουµε να 

αποκτήσουµε παιδί και άλλο το να κατασκευάζουµε κάτι και ότι µας βγει βγήκε και το κάνουµε. 
Φτιάξαµε κάτι και στο τέλος αποφασίσαµε «α, αυτό είναι πεζόδροµος».  

Φυσικά εγώ είµαι από εκείνους που εδώ και 20 χρόνια λέγαµε να πεζοδροµηθεί η οδός 
Αριστοµένους αλλά δεν ξέρω, συνεχίζω να πιστεύω ότι οι καλαµατιανοί κοιτάνε ποιος µιλάει και 
δεν ακούνε τι λέει. Σήµερα είναι καλό το έργο. Φαίνεται το έχει το ελάττωµα αυτό η Καλαµάτα 
και συνεχίζει να το έχει. 

Και παίρνω την ευκαιρία ακόµα να σας πω ότι όταν κατασκευάστηκε η οδός Αύρας. . . 
 
Ερώτηση; 

 
Ερώτηση κάνω κε Τσερώνη και µη µε διορθώνετε. Ερώτηση έκανα και δεν 
έβαλα το ερωτηµατικό. Ρώτησα γιατί λοιπόν ενώ ξεκίνησε το έργο για 

πεζόδροµος, δεν αποφασίστηκε από την αρχή αλλά καταλήξαµε ότι µας βγήκε πεζόδροµος. 
Αυτή είναι η ερώτηση. 

Και µε την ευκαιρία κε Σπίνο µιας και τέθηκε αυτό το θέµα, είδα ένα δηµοσίευµα στις 
εφηµερίδες ότι κάτοικοι της οδού Αύρας µετά από 20 χρόνια όταν κατασκευάστηκε ο δρόµος 
ήρθαν όλοι να συζητήσουν ότι χρειάζεται πεζοδρόµια. ∆έστε, την ηµέρα της κατασκευής του 
είχε τεθεί κι αυτό το θέµα από τον οµιλούντα. 

 
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση; Ο κ. Τσερώνης. 
 
Κε Αντιδήµαρχε θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυµάµαι ότι είχαµε φέρει την 
απόφαση για τη διεύρυνση των πεζοδροµίων της Αριστοµένους. Ως κανονιστική 

διάταξη είχε παρουσιαστεί το σχέδιο. Μελέτη ήρθε ποτέ σε άλλο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι, κάνετε λάθος. Θυµάµαι τον κ. ∆ήµαρχο που είπε η απόφαση που παίρνουµε 
έχει κανονιστικό χαρακτήρα. ∆εν ήρθε η µελέτη. ∆ηλαδή υπήρχε µελέτη που να 

λέει ότι η πλακόστρωση εδώ θα γίνει απ’  αυτό το υλικό, θα γίνει από εκείνο, θα γίνει από το 
άλλο; Μη τρελαθούµε κιόλας, το θυµόµαστε πολύ καλά. 

 
Καθόλου καλά. Μάλλον δεν ήσασταν σε εκείνη τη συνεδρίαση. 
Μήπως λείπατε; Εγώ θα σταθώ. . . 

 
Έκανα την ερώτηση, αν έγινε στην ίδια συνεδρίαση ή διαφορετική. Και µου 
είπατε ότι έγινε στην ίδια. Στην ίδια λοιπόν δεν έγινε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. 
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Το δεύτερο ερώτηµα: Κατά πόσον στέκει ας πούµε να είναι η οδός Νικηταρά ένας δρόµος που 
πηγαίνει από δύση προς ανατολή και να µην έχει δρόµο αντεπιστροφής, ας πούµε τη Χρήστου 
Κουµάντου, µε αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή και όποιος ανεβαίνει την Αναγνωσταρά θα πρέπει 
να ανέβει µέχρι την πλατεία 23ης Μαρτίου πλέον, να κάνει όλη τη στροφή στην πλατεία 
θέλοντας να κατέβει προς την Αριστοµένους πάλι; Γιατί θέλοντας να προσεγγίσεις για 
παράδειγµα ένα κατάστηµα της Αριστοµένους ανεβαίνεις την Αναγνωσταρά και µετά πρέπει να 
κατέβεις. Που θα κατέβεις; Ένας τρόπος είναι να γυρίσεις από τη Χρήστου Κουµάντου ως 
δρόµος αντεπιστροφής. Ποια άλλη δυνατότητα έχεις; Πρέπει να ανέβεις επάνω στην πλατεία 
23ης Μαρτίου, να κάνεις όλο τον κύκλο εκείνο. ∆ηλαδή παράγουµε µετακινήσεις και αυτό δεν 
είναι καλό, και καυσαέριο. 

 
Ο κ. Μπάκας, ερώτηση. 

 
Η κατασκευή του έργου της πεζοδρόµησης στο κοµµάτι από Αναγνωσταρά 
µέχρι Αριστοµένους, αυτό θα ενταχθεί στην ίδια εργολαβία ή θα γίνει νέα 

εργολαβία; Τι ακριβώς; Το πρώτο. 

Και το δεύτερο. Το ίδιο θα ισχύει και για την Κροντήρη και για τον σχεδιασµό γέφυρα ΟΤΕ κτλ 
γιατί εκεί σε αυτή την περιοχή χρειάζεται επανασχεδιασµός, έτσι; ∆εν µπορείς να τα αφήσεις 
αυτά τα πράγµατα, µάλιστα διάβασα και µια πρόταση του Βασίλη του Κοσµόπουλου προχθές 
που είπε να κοπεί το πεζοδρόµιο 1 – 1,5 µέτρο προκειµένου να διευκολύνεται η είσοδος των 
οχηµάτων στην Αριστοµένους. Για πείτε µας τι ακριβώς συµβαίνει; 

 
Κε Σπίνο, να κάνω κι εγώ µια ερώτηση; 
Για την οδό Κροντήρη και για λόγους αισθητικής που είπατε ότι θα παρκάρουν 

µηχανάκια και εννοείτε και µηχανές µεγάλου κυβισµού και θα χαλάσουν όλη την ωραία εικόνα 
της πλατείας, νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε να παρκάρουν στη οδό Νέδοντος από τους κάδους 
και προς τα επάνω που απαγορεύεται η στάθµευση. Σε ψαροκόκαλο. ∆έστε το λιγάκι. Κάνω 
ερώτηση. Γιατί από κει και όχι από δω. Έχει εφαρµοσθεί όµως εν παρενθέσει, αυτό το 
σύστηµα µε τα µηχανάκια από τους δηµοτικούς υπαλλήλους το οποίο είναι θαυµάσιο και έχει 
αποδώσει τέλεια. ∆είτε το λιγάκι. 

 
Να ξεκινήσω από το τέλος. Όσον αφορά την ερώτηση του Γιάννη του Μπάκα. 
Επειδή αυτή τη στιγµή τόσο για τη Χρήστου Κουµάντου, για την Κροντήρη και για 

τον κόµβο επείγει να ξεκινήσουν άµεσα οι εργασίες και να µην έχουµε χρονοτριβή και να 
φτάσουµε πάλι στα Χριστούγεννα και το Πάσχα και όλα αυτά, η πρότασή µας που έχουµε 
κουβεντιάσει µε τον ∆ήµαρχο και προς την κατεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας είναι να 
ενταχθεί στην ίδια εργολαβία. Μάλιστα σήµερα έγινε σύσκεψη να δούµε και µε τον επίτροπο 
τα δεδοµένα έτσι ώστε να ενταχθεί και να ξεκινήσει ποια Σεπτέµβριο. Αν δεν υπάρξει κανένα 
πρόβληµα αυτά τα τρία κοµµάτια εντάσσονται στην ίδια εργολαβία, τα µηχανήµατα είναι εδώ 
στο κέντρο. Χρήστου Κουµάντου, Κροντήρη και κόµβο. Και επειδή είναι στο σηµείο που γίνεται 
ήδη η ανάπλαση και πάει προς ολοκλήρωση. 

Τώρα σ’  αυτό που είπε ο κ. Τσερώνης. Κε Τσερώνη πρέπει να επιλέξουµε. Αν θέλουµε τεχνικά 
κάποια κοµµάτια του κέντρου πεζόδροµους, πολιτικά θα πω ότι να έχουµε µια όµορφη πόλη 
και για τους πεζούς, δεν γίνεται να µένουν τα πράγµατα ως έχουν κυκλοφοριακά. Έχουµε πει 
πολλές φορές και εγώ και ο ∆ήµαρχος ότι για να έχουµε αυτά τα όµορφα αποτελέσµατα που 
έχουµε στο κέντρο πρέπει να αλλάξουνε και λίγο οι συνήθειές µας και κυκλοφοριακά.  

Και µία απλή απάντηση σ’  αυτό που είπατε όσον αφορά τη Χρήστου Κουµάντου είναι ότι για 
να γίνει αυτό που λέτε θα πρέπει να µπαίνουν αµάξια σ’ αυτό το πεζοδροµηµένο κοµµάτι της 
Αριστοµένους από τη Χρήστου Κουµάντου έως την Τράπεζα Ελλάδος. Οπότε όσον αφορά αυτό 
που πάµε να το κρατήσουµε, να το προστατέψουµε, το παιχνίδι χάθηκε. Άρα, όπως και όλες 
τις πόλεις τις µεγάλες τις σύγχρονες, εκείνο που δυστυχώς τόχαµε είµαστε τυχεροί αλλά επειδή 
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γινόµαστε µια µεγάλη σύγχρονη πόλη, ότι πάω από παντού σε όλα τα µέρη δυστυχώς αλλάζει 
και θα πρέπει έχω πει πολλές φορές κυκλοφοριακά να αλλάξουµε συνήθειες, να αλλάξουµε 
αποστάσεις, να αφήσουµε λίγο και το αµάξι και θα κουραστούµε και λίγο αν θέλουµε να 
έχουµε ένα όµορφο αποτέλεσµα στο κέντρο. 

Τώρα, το ποιο σηµαντικό ήταν η παρατήρηση του κ. Νταγιόπουλου όσον αφορά και την έτσι  
επέκταση του κ. Τσερώνη ότι για αλλού πηγαίναµε και αλλού ήρθαµε και θεωρώ ότι είναι και 
να µου επιτραπεί η έκφραση, µια προσβολή και για τα παιδιά, για τους αρχιτέκτονες και τους 
µηχανικούς που πραγµατικά πάλεψαν για το συγκεκριµένο κοµµάτι. Σας διαβεβαιώνω δεν 
χρειάζεται να φέρω και τα στοιχεία, η µελέτη αυτή, αυτό που κατασκευάζεται αυτή τη στιγµή 
παρουσιάστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μάλιστα και εγώ δηµόσια µέσα στη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ευχαρίστησα την κα Γάτου και την κα Πίκουλα που είχαν αυτή την 
πρόταση του ίδιου επιπέδου µε κυβόλιθους και για τους πεζούς και για τα οχήµατα. Εννοείται 
όµως αυτό που είπα και στην εισήγησή µου ότι είχα πει τότε ότι θα γίνει, θα έρθει σε 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ποια οχήµατα θα περάσουν. Αυτό που γίνεται, αυτό 
που κατασκευάστηκε αυτή τη στιγµή είναι ακριβώς αυτό που είχε εγκριθεί στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, αυτό που είχε εγκριθεί στην Περιφέρεια και δεν έχει γίνει καµία τροποποίηση όσον 
αφορά τη µελέτη και σίγουρα ο κ. Κοσµόπουλος επειδή τα κοιτάει αυτά θα το διαβεβαιώσει αν 
χρειαστεί και έχει βρει και κάποιες άλλες τυχόν σε κάποια άλλα έργα οτιδήποτε έτσι 
προβλήµατα ήτανε από τους ανθρώπους που παρατηρούσε. Εδώ όµως ξαναλέω και πάλι κε 
Νταγιόπουλε και κε Τσερώνη ότι είµαστε τυχεροί και µακάρι όλα τα έργα στην Ελλάδα και 
ιδιαίτερα στην πόλη µας να γινόντουσαν έτσι, ότι η χρήση τους, η χρήση τώρα ήρθε µέσα από 
τη λειτουργία. Ενώ δυστυχώς κάνουµε έργα που µετά ο κόσµος δεν τα αποδέχεται, εδώ όµως 
πήγαν όλα καλά τα πράγµατα και µε τις παρατηρήσεις των δύο αυτών αρχιτεκτόνων και τελικά 
η χρήση αυτή ακόµα από τη µορφή του εργοταξίου µας πήγε κατευθείαν στην κατεύθυνση, ο 
κόσµος το απαίτησε, ότι µε αυτή τη χρήση, µε αυτή την αισθητική δεν έχει καµία άλλη 
λειτουργία εκτός από πεζόδροµο. 

 
Κε Πρόεδρε µία ερώτηση να κάνω; 
 

Ναι. 
 
Κε Σπίνο από την οδό Νικηταρά εκεί κάτω που κατασκευάζεται µόνο το 
πεζοδρόµιο, το διευρύνετε, µέχρι κάτω – κάτω, σε κάποια σηµεία το 

πεζοδρόµιο είναι πολύ χαµηλότερο του οδοστρώµατος. Θα ξηλωθεί το οδόστρωµα της 
Αριστοµένους από κει και µετά και το πεζοδρόµιο της πλατείας; 

 
Όχι, θα µπει άσφαλτος. 

 
Άσφαλτος; Είναι πολύ µεγάλη η υψοµετρική διαφορά. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ, µε καλύψατε. 
 

Ευχαριστώ. Τοποθετήσεις. Ο κ. Αλευράς. Κε Αλευρά ορίστε. 
 

Κε Πρόεδρε αναµφίβολα η παρέµβαση που συντελείται και που εξελίσσεται στην 
κεντρική αρτηρία της πόλης καθ’  αυτή είναι µία σηµαντική παρέµβαση όταν 

βέβαια ενσωµατώνει και στοιχεία πληρότητας και λειτουργικότητας. Είχαµε στην αρχή του 
συλλογισµού σας όταν το θέµα ετέθη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράσει αµφιβολίες κατά 
πόσον µία µεµονωµένη και αποσπασµατική παρέµβαση θα είναι αρκούντως ωφέλιµη για τους 
πολίτες και για την πόλη. Μάλιστα η ελλειµµατικότητά της προέκυψε και από το γεγονός ότι το 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 



Συνεδρίαση :19/2009                                 Πέµπτη 30/7/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  336/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία είχε αποφασίσει στο αρχικό τµήµα της οδού να είναι 
δρόµος µιας λωρίδας κυκλοφορίας ήπιας και στη συνέχεια χωρίς µεταλλαγή, τροποποίηση της 
απόφασης αυτής η οποία σήµερα έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έγινε απόλυτος 
πεζόδροµος. Εµείς ήµασταν και ήµαστε θετικοί στη λελογισµένη πεζοδρόµηση οδών της πόλης 
αρκεί αυτές να είναι συστηµατικές, να έχουν συνολικότητα και κυρίως να εξασφαλίζεται και µε 
τις πεζοδροµήσεις αυτές η προσπελασιµότητα και η προσβασιµότητα στους χώρους αυτούς. 
Έχω ακούσει και την πάγια επιφύλαξη του φίλου του κ. Τσερώνη ότι οι πεζοδροµήσεις 
δηµιουργούν επίφοβες καταστάσεις, πολλές φορές γκετοποιούν, δηµιουργούν αισθήµατα 
ανασφάλειας και σε µεγάλες. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ναι, έτσι. Πάντως κε Πρόεδρε και µε αυτά τα χαρακτηριστικά, η συγκεκριµένη 
εισήγηση κινείται σε θετική κατεύθυνση, εποµένως µε την ευχή να προσλάβει έναν 

µόνιµο και περισσότερο λειτουργικό χαρακτήρα, ας εξελιχθεί το έργο. 
 
Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε. 

 
Εµείς δεν έχουµε λόγο παρά να αισθανόµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι. 
Ιδιαίτερα χαρούµενοι γιατί από µεγάλο χρονικό διάστηµα είχαµε ενταχθεί 

υπέρ της πεζοδρόµησης. Μιας πεζοδρόµησης βέβαια που την βλέπαµε όχι αποκοµµένη αλλά 
και µε άλλα µέτρα, την βλέπαµε σε συνδυασµό και µε την ύπαρξη και επιµένουµε, πάρκινγκ 
στην πλατεία και µάλιστα στο βόρειο τµήµα της, το έχουµε εξηγήσει επανειληµµένα. 

Θυµάµαι τις προτροπές που έκανα στον προηγούµενο ∆ήµαρχο τον κ. Κουτσούλη, όταν του 
έλεγα Παρασκευή απόγευµα και Σάββατο να κλείνουµε µε κάποιο STOP την Αριστοµένους για 
να δούµε τις αντιδράσεις των καταστηµαταρχών, να τους πείσουµε ότι απαιτείται η 
πεζοδρόµηση και να βρουν τις εναλλακτικές διόδους προσέλευσης στα καταστήµατά τους και 
παρκαρίσµατος των αυτοκινήτων τους. Θυµάµαι την αγωνία του κ. ∆ηµάρχου όταν καθήµενοι 
και οι δύο κάποια στιγµή έξω από το δηµαρχείο και ενώ τα έργα ήταν σε εξέλιξη, µε ρώτησε τι 
βλέπω και του είπα «αν προχωρήσεις σε πεζοδρόµηση εµείς στηρίζουµε µια τέτοια 
διαδικασία». Αυτός ο οποίος λέει µια σκέψη, το µόνο που έχει να πάρει στο τέλος είναι µια 
ηθική ικανοποίηση ότι κάτι το οποίο σκέφτηκε έγινε πραγµατικότητα. Αυτός που υλοποιεί το 
έργο είναι αυτός που επί της ουσίας αξίζει να έχει τα συγχαρητήρια. Ως εκ τούτου µη διστάζετε 
να ακούτε και άλλες σκέψεις, εσείς θα πάρετε τα συγχαρητήρια αν τις κατασκευάσετε ή τις 
εφαρµόσετε. 

Χαιρόµαστε επίσης γιατί µια άλλη πρότασή µας η οποία έλεγε το ποδήλατο και ο 
ποδηλατόδροµος πρέπει να περάσει από την Αριστοµένους, γίνεται κι αυτή πραγµατικότητα. 
Ήµασταν νοµίζω οι µόνοι που τόχαµε υποστηρίξει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν θυµάµαι καλά 
όταν γινόταν η συζήτηση για τον ποδηλατόδροµο. ∆εν έχει σηµασία. Σηµασία έχει ότι παίρνετε 
µία σωστή απόφαση και στη σωστή κατεύθυνση.  

Τα υπόλοιπα τα είπαµε στη ∆ηµαρχιακή, πιστεύουµε ότι οι πεζοδροµήσεις κινούνται στη σωστή 
κατεύθυνση, είναι προς όφελος της πόλης αλλά επιµένουµε ότι πρέπει να δούµε και το θέµα 
της στάθµευσης διότι είναι σηµαντικό, γι’ αυτό και θέσαµε το θέµα της εναλλακτικής πρότασης 
που από καιρό έχουµε κάνει, να µην ξεκινήσει δηλαδή το πάρκινγκ σε όλο το µήκος της 
πλατείας αλλά µπορεί να ξεκινήσει τµηµατικά. 

 
Ευχαριστώ. Κε Τσερώνη. 
 

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι έχω και άλλη φορά τοποθετηθεί για το 
ζήτηµα των πεζοδροµήσεων, πολύ σύντοµα θα το επαναλάβω, η άποψή µου 
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είναι ότι δεν πρέπει να κάνουµε εκτεταµένες πεζοδροµήσεις ακόµη και στο κέντρο της πόλης 
γιατί αυτό ενέχει τον κίνδυνο ερήµωσης κατά τις νυκτερινές ώρες και αυτό ακολουθείται από 
το αίσθηµα ανασφάλειας σε αυτούς που πρόκειται να κυκλοφορήσουν. Προσωπικά το λέω 
γιατί το έχω βιώσει σε τέτοιες περιοχές µε πεζοδροµήσεις οριζόντιων δρόµων και τους 
κάθετους αυτών και νοµίζω ότι είναι λάθος στο να πεζοδροµούµε και τους κάθετους δρόµους 
της Αριστοµένους. Μικροί δρόµοι είναι κύριε Αντιδήµαρχε και µε το να περνάνε αυτοκίνητα 
από τη Χρήστου Κουµάντου για παράδειγµα, δεν κινδυνεύει κανένας από τους πεζούς. Η 
κυκλοφορία µπορεί να γίνεται και των πεζών και των αυτοκινήτων χωρίς κανένα κίνδυνο. 
Θυµηθείτε πάντως ότι όταν το χειµώνα πηγαίνει 9:00 η ώρα και µετά, θα φοβόσαστε να 
περάσετε από τους δρόµους αυτούς, όπως ακριβώς το έχω ακούσει επανειληµµένως για 
ανθρώπους που µένουν στην πλατεία Μαυροµιχάλη τώρα µε την κυκλοφορία, το χειµώνα, 
φέτος και έρχονται προς το κέντρο. Φοβόνται να περάσουν από τους δρόµους, από τα στενά 
αυτά, πόσο µάλλον να είναι πεζοδροµηµένα και να µην φαίνεται αυτοκίνητο πουθενά. 

∆εν συµφωνώ λοιπόν µε αυτού του είδους την πεζοδρόµηση, η Αριστοµένους πεζοδροµήθηκε 
όπως πεζοδροµήθηκε, αλλά θα µπορούσαν ας πούµε οι κάθετοι δρόµοι να µη πεζοδροµηθούν. 
Επιµένω ότι µπορείτε να το ξανασκεφτείτε και µετά τις 9:00 το βράδυ, όταν κλείνουν τα 
καταστήµατα να µπορούνε να περνάνε αυτοκίνητα, να έχει µια ήπια κυκλοφορία και η 
Αριστοµένους ακόµη. Μπορεί και η Αριστοµένους να έχει µια ήπια κυκλοφορία µετά τις 9:00 η 
ώρα το βράδυ. Ποιος θα κινδυνεύσει δηλαδή από τους πεζούς; Ποιοι πεζοί θα υπάρχουν το 
χειµώνα εκεί πέρα µετά τις 9:00; Ή το καλοκαίρι τώρα όταν κλείνουν τα µαγαζιά, κοιτάξτε, τι 
πεζοί υπάρχουν στην Αριστοµένους; Πριν κλείσουν τα µαγαζιά σφύζει από ζωή η περιοχή. Με 
το που κλείνουν τα µαγαζιά µιας και δεν υπάρχουνε κατοικίες στην περιοχή ουσιαστικά, είναι 
πολύ λίγες κατοικίες, νεκρώνει η περιοχή. Τι θα εµπόδιζε λοιπόν να µπορεί να περνάει και 
κανένα αυτοκίνητο που και που;  

Αυτή είναι η άποψή µου και η πρότασή µου είναι να περνάνε αυτοκίνητα µε το κλείσιµο των 
καταστηµάτων. 

Ένα άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το εξής. Είπα και προηγουµένως στην ερώτηση 
που έκανα και το υπονόησα, ότι σηµασία δεν έχει να κάνεις ένα έργο, στο έργο µετράει το 
λειτουργικό αποτέλεσµα, µετράει και το αισθητικό αποτέλεσµα. Το αισθητικό αποτέλεσµα εν 
πολύς κρίνεται και από την ποιότητα των υλικών, να µην είναι τα υλικά ευτελείς, να µην είναι 
µέτρια, να είναι κάτι το ξεχωριστό. Αναρωτηθείτε ποιο είναι το καλλίτερο πλακόστρωτο στην 
Ελλάδα αυτή τη στιγµή; Αναρωτηθείτε. Και επειδή µπορεί να βασανίζετε το µυαλό σας λιγάκι, 
θα σας πω πολύ σύντοµα. Το καλλίτερο πλακόστρωτο στην Ελλάδα είναι αυτό που έφτιαξε 
ένας άνθρωπος πολύ καλού γούστου, ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Καραµανλής γύρω από την 
Ακρόπολη. Και το έφτιαξε ποιος; Ο Πυκιώνης. Και έχω πει και άλλη φορά, προτιµάω έργα 
πλακόστρωσης όχι 6.000 τ.µ. και να είναι συνηθισµένα, προτιµάω έργο 1.000 τ.µ. που να είναι 
κάτι το ξεχωριστό και να είναι δακτυλοδεικτούµενο και να το βλέπει ο άλλος και να µιλάει γι’  
αυτό.  

Και κάτι άλλο µε την ευκαιρία. ∆οθείσης δυνατότητας κε ∆ήµαρχε µπορούµε να ξηλώσουµε 
κάποια στιγµή το πλακόστρωτο γύρω από τους Αγίους Αποστόλους το οποίο είναι τεχνικώς ότι 
χειρότερο έχω δει σε πλακόστρωτο. ∆εν µπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Μπροστά στο ηρώο, 
για εκείνο µιλάω. ∆εν µπορεί να περπατήσει άνθρωπος, έχει γουβίτσες, µπαίνουν τα νερά, δεν 
µπορεί να περπατήσει ο κόσµος εκεί. Με κάποια ευκαιρία πρέπει να ξηλωθεί αυτό. Εκεί αξίζει 
να γίνει το καλλίτερο πλακόστρωτο της Ελλάδος γιατί πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό 
µνηµείο, το µνηµείο των Αγίων Αποστόλων και δεν αρµόζει να είναι ότι χειρότερο υπάρχει σε 
πλακόστρωτο εκεί. 

 
Ευχαριστώ.  
Ο κ. Μπάκας ο ∆ηµήτρης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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∆εν θα µακρηγορήσω, θα πω λίγα πράγµατα γιατί µε κάλυψε και ο Βασίλης ο 
Κοσµόπουλος και εν µέρει και συνάδελφοι που τοποθετηθήκανε, οι 

επικεφαλείς των παρατάξεων. Αυτό το έργο που γίνεται σήµερα το είχαµε θέσει από την 
πρώτη φορά που θέσαµε υποψηφιότητα «Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» στο 
προεκλογικό µας πρόγραµµα και χαιρόµαστε ιδιαίτερα που σήµερα υλοποιείται. ∆εν µας 
απασχολεί από ποια ∆ηµοτική αρχή, ο Βασίλης µε παρρησία και µεγαλοκαρδία είπε τα 
πράγµατα όπως έχουν. 

Όµως κύριοι συνάδελφοι υπάρχουν παρατηρήσεις τις οποίες θεωρούµε ότι πρέπει να τις 
λάβετε υπόψη σας. Εγώ χαίροµαι που πριν 8 χρόνια λέγαµε αυτά τα πράγµατα και γίνονται 
σήµερα. Βλέπαµε λοιπόν 8 χρόνια µπροστά. Σας λέµε το εξής. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, ο 
νέος περιµετρικός, η Αρτέµιδος ως άξονας προσπέλασης της πόλης, η επισκεψιµότητα, απαιτεί 
στο βόρειο τµήµα της πλατείας πάρκινγκ. Και είναι βέβαιο ότι αν εσείς ξεκινήσετε σήµερα τη 
διαδικασία, πιθανόν µια άλλη ∆ηµοτική αρχή να το υλοποιήσει. Απλές κουβέντες. 

Σε ότι αφορά τις φοβίες του συνάδελφου του Ντίνου. Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει 
φωτισµός, ότι θα υπάρχει µεγαλύτερη αστυνόµευση αν παρουσιαστούν τέτοια φαινόµενα και 
τέτοια προβλήµατα. Μπροστά στον πιθανολογούµενο κίνδυνο όµως που µπορεί να έχουµε, δεν 
µπορούµε να αποκλείουµε δράσεις, η πόλη το έχει ανάγκη. Τις έχει ανάγκη τις πεζοδροµήσεις 
αρκεί αυτές να γίνονται µε τα προηγούµενα κριτήρια που σας αναφέραµε, τη δυνατότητα 
προσπέλασης από τους καταστηµατάρχες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πεζών, τη 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών για να λειτουργήσει όλο αυτό το εµπορικό 
κοµµάτι. 

Για τον ποδηλατόδροµο τι λέγαµε πριν 8 χρόνια στο πρόγραµµά µας; Σκεφτείτε να ξεκινάει ένα 
ποδήλατο από το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, να µη σας πω από τις Μαντίνειες αν είχαµε τη δυνατότητα γιατί 
είναι µεγάλο το κόστος των απαλλοτριώσεων, να ανεβαίνει από την Ναυαρίνου να περνάει 
µέσα από το υπάρχον λιµάνι, αυτό το σιδερόφρακτο πράγµα που δεν µπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε και ως πάρκινγκ. Ότι πρέπει αυτό να φύγει είναι ξεκαθαρισµένο. Να πω ότι κι 
αυτές οι αποθήκες πρέπει να φύγουν, να κοπούν, να συνεχίζει να βγαίνει στη µαρίνα, να 
αναβαίνεις λοιπόν από τη Νέδοντος και να φτάνεις στο ιστορικό κέντρο και µέχρι την αγορά 
ακόµη και να ξαναεπιστρέφεις, να γυρίζεις στην Αριστοµένους. Αυτός είναι ένας 
ποδηλατόδροµος µεγάλος που θα µου δίνει τη δυνατότητα και εµένα και σε όλους τους 
συνδηµότες πέραν το δρόµο τον µπάι µπας που τον έχουµε χαρακτηρίσει, να έχουµε λοιπόν 
και έναν ποδηλατόδροµο τουλάχιστον 10 χλµ και χωρίς να κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Απλά 
πράγµατα. 

∆εν θα πω τίποτε άλλο, σταµατάω εδώ, µακάρι να ολοκληρωθεί το έργο. 

Σε ότι αφορά την ποιότητα λέω το εξής. Στη Βαρκελώνη κάνανε έναν αρχιτεκτονικό 
διαγωνισµό, καλέσανε απ’ όλον τον κόσµο και λέει «φτιάξτε σιντριβάνια». Μουσειακά 
εκθέµατα υπαίθρια έχουν φτιάξει. Αρχιτέκτονες και εικαστικοί και καλλιτέχνες απ’ όλον τον 
κόσµο πήγαν και καταθέσαν και βάλαν τη δική τους σφραγίδα. Ας κάνουµε εµείς αυτό και όταν 
αυτά τα υλικά φθαρούν, εδώ είµαστε, ας πάρουµε µια τέτοια πρωτοβουλία και να καλέσουµε 
ότι καλλίτερο υπάρχει στη χώρα να έρθουν κάτω να µας πουν πως θα γίνει αυτό. Ας 
ξεκινήσουµε έτσι γιατί αρκετά έχει καθυστερήσει, πάρα πολλά τα χρόνια. 

 
Ευχαριστώ κε Μπάκα. Ο κ. Παπαµικρούλης. 

 
Κε Πρόεδρε δυο – τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω γενικά σ’  αυτό το 
θέµα. 

Καταρχάς άκουσα και προηγούµενα για τη Βασ. Γεωργίου και γι’  αυτό τώρα που είπε ο 
∆ηµήτρης ο Μπάκας στους φόβους του Ντίνου, θα υπάρχει λέει ενισχυµένη αστυνόµευση. Επί 
την ευκαιρία εγώ αυτή την ενισχυµένη αστυνόµευση επειδή τώρα το καλοκαίρι παρεπιδηµώ 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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εκεί στη Ναυαρίνου δεν την έχω δει και γίνονται τα όσα µύρια στη Ναυαρίνου και είναι και ένα 
θέµα που το θέτω υπόψη της ∆ηµοτικής αρχής ότι κάποια στιγµή θα γίνει κάτι απευκταίο εκεί, 
είτε κάποιος γκαζάκιας είτε κάποιος νεαρός που θέλει να κάνει τον ραλίστα, θα δηµιουργήσει 
πρόβληµα και ελπίζω να µην είναι και εύχοµαι να µην είναι τίποτα το σηµαντικό. 

Σαφώς κανένας δεν λέει και το παραδεχτήκατε και αυτό είναι προς τιµή σας και ίσως έτσι 
πρέπει να είναι τα πράγµατα, πρέπει αυτά που φέρνει η ζωή να τα δεχόµαστε και να τα 
αναγνωρίζουµε, ότι η δυναµική της πόλης έδωσε σ’  αυτή την ανάπλαση την κατεύθυνση για 
πεζοδρόµηση. ∆εν πρέπει όµως να µείνουµε εκεί, πρέπει να δούµε τι γίνεται και τριγύρω. Εγώ 
το συντοµότερο που θα µπορέσω να είµαι το πρωί ελεύθερος θα πάρω τον φίλο µου τον 
Κώστα που είναι της καθηµερινότητος και τον Γιώργο το Σπίνο να δούµε κάποια πράγµατα 
στην περιοχή µου που εγώ τα βλέπω τουλάχιστον δυο φορές την ηµέρα, ευτυχώς µόνο, και τα 
οποία µπορούν πολύ εύκολα να διορθωθούν. Π.χ. οι πινακίδες, οι περίφηµες πινακίδες που 
στέλνουν τον κόσµο από τη Νέδοντος στην Αθήνα και στο νοσοκοµείο δεν έχουν αλλάξει 
ακόµα. Τώρα µάλλον το κάνει ο Γιώργος για να µου σπάει τα νεύρα κάθε πρωί, δεν µπορώ να 
το εξηγήσω αλλιώς. Γιατί να µην συνεχίσει ευθεία δηλαδή το αυτοκίνητο του ξένου και να 
εµπλακεί στη Νέδοντος να πάει στο νοσοκοµείο ή να βγει για την Αθήνα. ∆εν τόχω καταλάβει. 
Επίσης δεν έχω καταλάβει γιατί αφαιρώντας µερικές θέσεις από την πλατεία 23ης Μαρτίου, δεν 
ανακουφίζουν όλη την περιοχή. Εν πάση περιπτώσει για να µην µπω σε λεπτοµέρειες, ελπίζω 
να δεχτούν την πρόσκλησή µου και να τα πούµε ένα πρωί από κοντά. Πρέπει να δείτε ότι αυτή 
η τακτοποίηση και η πεζοδρόµηση και η έξοδος των αυτοκινήτων απ’  αυτό το κοµµάτι, απλώς 
δηµιούργησε µία πίεση στις παρυφές αυτού του κοµµατιού. Αν θα πάµε αυτή τη στιγµή στις 
µικρές καθέτους, στην Αναγνωσταρά, στην από µέσα στην Αγίου Νικολάου, σ’  όλους αυτούς 
τους δρόµους, θα δείτε τι γίνεται, τα αυτοκίνητα είναι το ένα επάνω στο άλλο, στις γωνίες δεν 
στρίβει κανένας, δηλαδή αν χρειαστεί να µπει ένα ασθενοφόρο ή ένα πυροσβεστικό µέσα σ’  
αυτό το χώρο, είναι αδύνατον. 

Αυτά όµως πρέπει να τακτοποιηθούν. Όχι µεριάσαµε από το τραπέζι τα σκουπίδια και τα 
πετάµε ξέρω εγώ, ή φτιάξαµε τραπέζι ωραίο και πετάξαµε τα σκουπίδια στο πλάι. Εν πάση 
περιπτώσει αυτές τις παρατηρήσεις έχω να κάνω και επειδή τυχαίνει να είµαι και κάτοικος 
αυτής της περιοχής, ότι η περιοχή θέλει γενικότερη τακτοποίηση και να πω κι εγώ µιας και το 
είπανε συνάδελφοί µου στην παράταξη, ότι είναι καιρός να πάρετε την απόφαση και µην 
είσαστε µονότονοι και µη µένετε σε ιδεοληψίες και συγκολλήµατα, να πάρετε την απόφαση για 
ένα πάρκινγκ στην πλατεία που θα το χρειαστεί η πόλη τα επόµενα χρόνια οπωσδήποτε. 

 
Ευχαριστώ. Κε Μπάκα Γιάννη. 

 
Ποτέ δεν θα περίµενα ότι η τεχνική εταιρεία που θα αναλάµβανε την 
κατασκευή αυτού του έργου θα το υλοποιούσε τόσο γρήγορα και τόσο 

ανώδυνα για τους επαγγελµατίες. ∆εν πέρασε ποτέ από το µυαλό µου έχοντας την εµπειρία 
πολλών εργολαβικών εταιρειών που κυριολεκτικά όπου έµπαιναν έκαναν άνω – κάτω τις 
περιοχές εδώ, και είκοσι χρόνια. Και πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν τα ένσηµα στη 
συγκεκριµένη εταιρεία, δεν ξέρω «ΜΟΥΝΤΑΝΕΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ» είναι, τέλος πάντων όποιοι 
και να είναι οι άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους και τιµούν τον κλάδο. Επιτέλους 
ένας εργολάβος µέσα από τους ελάχιστους που κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό είναι το 
πρώτο.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Έτσι τόθελα, δεν είναι ούτε φίλοι µου ούτε τους γνωρίζω Παναγιώτη, ούτε 
τους ξέρω τους ανθρώπους ποιοι είναι. Αλλά πρέπει. Οι άνθρωποι κάνουν 

σωστά τη δουλειά τους και διευκολύνουν και τη λειτουργία των καταστηµάτων και γρήγορα 
πηγαίνει το έργο και σύντοµα θα παραδοθεί προς χρήση. Αυτό είναι το πρώτο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Το δεύτερο. Σας έθεσε κε Σπίνο υπόψη ο Ντίνος ο Τσερώνης στα πλαίσια των κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων µήπως η οδός Νικηταρά πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση, αντί από δύση προς 
ανατολή, να πάµε από ανατολή προς δύση. ∆ηλαδή είναι αδιέξοδο την ώρα και τη στιγµή που 
από πάνω η οδός Κολοκοτρώνη έχει κατεύθυνση από δύση προς ανατολή. Ίδια κατεύθυνση 
έχει και η οδός Νικηταρά. Μήπως λοιπόν πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση; Γιατί δεν το βλέπετε; 
Γιατί έχει δίκιο, όταν ο άλλος κινείται στην περιοχή θα πρέπει να βγει στην πλατεία 23ης 
Μαρτίου, να κάνει τον κύκλο και να ξαναέρθει πάλι. Λοιπόν µήπως πρέπει να αλλάξει 
κατεύθυνση η οδός Νικηταρά; Βεβαίως και εµείς είµαστε υπέρ της άποψης που θέλει την 
κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ, αυτό έχει διατυπωθεί προ πολλών χρόνων. Θυµάσαι Ντίνο; Ότι 
ήταν ιδέα του µακαρίτη του Τάκη του Κάρκαλη. Εγώ θυµάµαι πάντως τον µακαρίτη τον Τάκη 
τον Κάρκαλη που κάποια στιγµή ευθέως και ευθαρσώς όπως το λες κι εσύ Κώστα 
Αθανασόπουλε, είχε καταθέσει την πρότασή του εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Βεβαίως και 
εσύ έχεις καταθέσει προτάσεις και έχεις χρόνια µπροστά σου να καταθέσεις κι άλλες, καλά να 
είσαι. 

 
Κε ∆ήµαρχε. 
 
Νοµίζω ότι σχεδόν όλοι στην αίθουσα αυτή κατανοούν ότι η ποιότητα της ζωής 
µας συνδέεται µε πεζόδροµους, µε περισσότερο πράσινο, µε ποδηλατόδροµους, 

µε πίεση προς το αυτοκίνητο σε µια εποχή που στήνονται πόλεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είναι ένας απέραντος πεζόδροµος χωρίς καθόλου οχήµατα. Αυτό είναι το µέλλον 
και αυτό υπηρετεί και την τουριστική κατεύθυνση της πόλης πέρα από την ποιότητα ζωής. 

Αγαπητοί συνάδελφοι θυµάµαι στον πρώτο χρόνο της θητείας που πεταγόµουνα καµιά δεκαριά 
φορές κάθε πρωί από τα κορναρίσµατα των αυτοκινήτων λόγω µπλοκαρίσµατος της 
Αριστοµένους. Έβγαινα στο µπαλκόνι και έβλεπα αυτοκίνητα ανατολικά, αυτοκίνητα δυτικά, 
διπλοπαρκαρίσµατα και µεγάλο όχηµα, λεωφορείο, να µην µπορεί να περάσει. Αυτό γινόταν 
καµιά δωδεκαριά φορές κάθε µέρα. Είδαµε τα οικονοµικά δεδοµένα δεν επαρκούσαν, τα 
δεδοµένα τα οποία υπήρχαν τότε. Έκανα µία πολύ µεγάλη προσπάθεια, συνάντησα τον 
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και του έθεσα το θέµα µε συγκεκριµένες φωτογραφίες για το τι συνέβαινε 
στο κέντρο της πόλης. Και θέλω να τον ευχαριστήσω δηµόσια διότι έδωσε εντολή και µέσα 
από το πρόγραµµα ΕΤΕΡΠΣ, ένα πρόγραµµα το οποίο υπηρετεί ακριβώς την ποιότητα της 
ζωής, έδωσε αρκετά χρήµατα, βέβαια στη συνέχεια έβαλε και ο ∆ήµος χρήµατα ώστε να 
υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο το χαιρόµαστε όλοι διότι πράγµατι αν θέλω να ξεκουραστώ 
ανοίγω την πόρτα, βγαίνω στο µπαλκόνι και αντί για τα εκατοντάδες οχήµατα βλέπεις 
εκατοντάδες ανθρώπους µε ηρεµία να περιδιαβαίνουν τον συγκεκριµένο δρόµο όπου και οι 
τιµές των ακινήτων έχουν αρχίσει να ανέρχονται. Υπάρχουν προβλήµατα, υπάρχουν ζητήµατα, 
αυτά όµως θα αντιµετωπισθούν. 

Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι έγινε στον συγκεκριµένο δρόµο είναι µε την 
έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Είναι ιστορικό κέντρο µέχρι τη Παν. Καίσαρη και είναι 
ελεγχόµενος χώρος. Ακόµα και τα υλικά ελέγχθηκαν. Και θέλω να σας πω ότι στην 
ολοκλήρωσή του µαζί µε τον φωτισµό θα είναι ίσως ο καλλίτερος δρόµος µε νεοκλασικά κτήρια 
στην Ελλάδα αρκεί βέβαια και θα γίνει κι αυτό, είναι βέβαιο, τα 3 – 4 ερείπια τα οποία 
υπάρχουν να ανακατασκευασθούν.  

Ήδη στον συγκεκριµένο δρόµο, για τον χαρακτήρα του θέλω να οµιλήσω, έχουν αρχίσει οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχουν γίνει 2 ή 3. Θα είναι ο κύριος χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης και από το φθινόπωρο θα µπούµε οργανωµένα 
στον συγκεκριµένο δρόµο για βραδινές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Όσον αφορά στην προοπτική του συγκεκριµένου δρόµου. Γίνεται η µελέτη από τον 
αρχιτέκτονα τον κ. Αλµπάνη, θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντοµα και θα δηµοπρατηθεί, 
νοµίζω µέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή του, ο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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πεζόδροµος της Αριστοµένους θα µπει στη Γερµανού κατά προτεραιότητα. Έτσι θα συνδεθεί 
µε το πεζοδροµηµένο τµήµα της πόλης, θα µπει και στους τουριστικούς χάρτες, ένας µεγάλος 
πεζόδροµους ο οποίος θα ξεκινά από το κάστρο, θα µπαίνει στην Αριστοµένους, θα πιάνει το 
µεγάλο πεζοδρόµιο, θα κατεβαίνει στο πάρκο και από κει στην παραλία θα κινείται παράλληλα 
µε τον ποδηλατόδροµο. 

Από τους υπολογισµούς στους οποίους κάναµε έχοµε περί τις 500.000 ευρώ ακόµα, µιλάµε στη 
διάρκεια της θητείας µας, για να κάνοµε γρήγορα κάποιες ουσιαστικές παρεµβάσεις. 250.000 
είναι από τον ΘΗΣΕΑ και 250.000 ακόµα είναι από την ΣΑΤΑ της επόµενης χρονιάς.  

Νοµίζω είναι ένα έργο το οποίο το χαίρεται ο κόσµος, έγιναν πολλές προσπάθειες από τη δική 
µας την πλευρά. Θέλω να αναγνωρίσω δηµόσια ότι η θετική δική σας στάση βοήθησε το έργο 
αντικειµενικά και την εξέλιξή του, είναι ένα έργο που έγινε πολύ µεγάλη δηµόσια διαβούλευση, 
ήταν και ώριµο από τα πράγµατα, δεν είναι ότι οι πολίτες δεν ήθελαν σε µία άλλη ∆ηµοτική 
αρχή και το ήθελαν τώρα. Πήγαν οι πολίτες σε όλες τις πόλεις, είδαν το τι είχε γίνει σ’  αυτόν 
τον τοµέα και πόσο πίσω είµαστε εµείς. Έγιναν όµως και προσπάθειες, υπήρξαν αγαπητοί 
συνάδελφοι πολύ µεγάλες αντιδράσεις, σ’  αυτήν την αίθουσα κουβεντιάσαµε 5 – 6 φορές µε 
τον κόσµο, στην αρχή υπήρχαν πολύ µεγάλες δυσκολίες και είµαι ευτυχής και να είσαστε και 
εσείς ότι σ’  αυτό το βιβλίο επαγγελµατίες της περιοχής έχουν γράψει τη γνώµη τους ότι 
πρέπει να είναι πεζόδροµος πεζόδροµος χωρίς εκπτώσεις και έχουν υπογράψει. Σ’  αυτό το 
βιβλίο το οποίο θα το δώσω για τα πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κερδίσαµε ένα 
στοίχηµα αγαπητοί συνάδελφοι και εµείς και οι επόµενες ∆ηµοτικές αρχές, βοηθούντως και του 
εργολάβου, καλά το είπε ο Γιάννης ο Μπάκας, έγινε ένα έργο που το χαίρονται οι πολίτες και 
έχοµε πολλούς πολίτες πλέον από διαφόρους δρόµους της πόλης που ζητούν πεζοδροµήσεις. 

 
Μισό λεπτό. Απλώς θα ήθελα να πω στον κ. ∆ήµαρχο, εκεί που θα βάλει το 
βιβλίο στα πρακτικά µε τη γνώµη τη θετική, να βάλει και την επιστολή του 

συλλόγου των ατόµων µε ειδικές ανάγκες που επισυνάπτουν και εγκύκλιοι του Υπουργείου 
Εσωτερικών η οποία απαγορεύει την πεζοδρόµηση γιατί αυτό σηµαίνει µη δυνατότητα 
πρόσβασης στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε δηµόσια καταστήµατα όπως είναι το ΚΕΠ για 
παράδειγµα ή όπως είναι η τράπεζα. Να φροντίσετε λοιπόν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και 
να µην πεζοδροµήσετε τους καθέτους δρόµους, αυτό έλεγα εγώ προηγουµένως, και γι’  αυτό 
το λόγο. 

 
Να πω κάτι κε Πρόεδρε, µισό λεπτό. ∆εν ξέρω ποιο ήταν το πνεύµα του κ. 
Τσερώνη, εµείς σε όλα τα έργα, σε όλες τις παρεµβάσεις δεν τίθεται θέµα 

αποκλεισµού, ίσα – ίσα προσπαθούµε να πάρουµε τα προστατευτικά µέτρα. Μέσα και από τη 
χρήση του πεζόδροµου και από τον κανονισµό υπάρχουν τέτοια µέτρα. 
 
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 261/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι 
της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ &¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ΛΕΥΚΟ δηλώνουν οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, ήτοι µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του (22 ΥΠΕΡ – 2 
ΛΕΥΚΟ),  κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει, για το τµήµα της οδού Αριστοµένους, από πλατεία 23ης Μαρτίου έως οδό 
Νικηταρά και σε κάθετους οδούς αυτής, τα εξής : 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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1) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48/2008 προηγούµενης απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου έτσι ώστε το τµήµα της οδού Αριστοµένους από την  
πλατεία 23ης Μαρτίου έως την οδό Νικηταρά - Κροντήρη να είναι πεζόδροµος. 

 
2)   Την πεζοδρόµηση των οδών Καπετάν Κρόµπα, Πολυβίου, και Εµπορικής 

Τράπεζας - Ιωάννου Αναπλιώτη, από την οδό Νέδοντος έως την οδό Σφακτηρίας. 
 
3) Την πεζοδρόµηση της οδού Χρ. Κουµάντου, από την οδό Αριστοµένους έως την 

οδό Αναγνωσταρά σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο (2) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 
4) Την αλλαγή της φοράς µονοδρόµησης του τµήµατος της οδού Πολυβίου, από την 

οδό Αναγνωσταρά έως την οδό Σφακτηρίας, από Ανατολή προς ∆ύση. 
 
5) Την µετατροπή της οδού Κολοκοτρώνη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, µε 

µονοδρόµηση όπως ισχύει σήµερα, από ∆ύση προς Ανατολή, αλλά µε 
προτεραιότητα στον πεζόδροµο της οδού Αριστοµένους, στο ύψος της 
διασταύρωσης µε αυτήν. Αυτό επιβάλλει την δηµιουργία ήπιας µορφής 
αναβαθµού  δαπέδου (σαµαράκι) κάθετα στην οδό Κολοκοτρώνη πριν την οδό 
Αριστοµένους και την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση. 

 
6) Την οριστική  µονοδρόµηση της οδού Νέδοντος από Βορρά προς Νότο, για το 

τµήµα από την πλατεία 23ης Μαρτίου, έως την οδό Κροντήρη. 
 
7) Την διαµόρφωση της οδού Κροντήρη από την οδό Αριστοµένους έως την γέφυρα 

µε την οδό Αρτέµιδος σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο (1) της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 
8) Για την λειτουργία των προτεινόµενων πεζόδροµων, ισχύει η 490/2008 απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, µε την οποία εγκρίθηκε ο κανονισµός 
λειτουργίας τους, στην παρ. 2β της οποίας προστίθεται ότι στους πεζόδροµους 
επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση όλο το 24 ωρο και η κυκλοφορία των ποδηλάτων. 

Επισηµαίνεται ότι ο ίδιος  κανονισµός ισχύει για το πεζοδροµηµένο τµήµα της 
οδού Αριστοµένους.- 

 
 

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  
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 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 24 Αυγούστου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


