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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  503/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-11-2009 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. 502 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 506 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 520 απόφαση), 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 502 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 11) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο κέντρο της πόλης (Αριστοµένους, Βαλαωρίτου). 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις,  εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 348/2009 απόφασή 
της εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µεταξύ των άλλων, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην 
οδό Αριστοµένους και στην οδό Βαλαωρίτου.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’  αριθµ. 478/2009 προηγούµενη απόφασή του ασχολήθηκε 
µε το θέµα αλλά δεν έλαβε απόφαση ως προς τις ρυθµίσεις που αφορούν στην οδό 
Αριστοµένους και στην οδό Βαλαωρίτου προκειµένου να διευκρινισθούν παρατηρήσεις που 
έθεσαν δηµοτικοί σύµβουλοι. 

Οι εν λόγω ρυθµίσεις στην οδό Αριστοµένους και στην οδό Βαλαωρίτου ήταν θέµα στην υπ’ 
αριθ. 29/19-11-2009 συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπου κατατέθηκαν απόψεις, 
παρατηρήσεις και προτάσεις, αλλά και πάλι δεν λήφθηκε σχετική απόφαση. 

Κατόπιν αυτών το θέµα επανέρχεται σήµερα προκειµένου το Συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
 
Για το παρόν θέµα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Έγιναν µακρές συζητήσεις, έγινε και αυτοψία κανά δυο φορές στο χώρο. 
Προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προχωρήσουµε σε κάποιες 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις οι οποίες είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι µόνιµου χαρακτήρα και τα 
οριστικά ζητήµατα σε σχέση µε την Αριστοµένους θα τα δούµε µε την ανάπλαση της πλατείας. 
Να πάροµε αυτή την απόφαση τώρα για να µπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση στο συγκεκριµένο 
χώρο και µε την πρόοδο των έργων θα πάροµε τις οριστικές µας αποφάσεις. 

 
Στα δύο θέµατα που υπήρχε το πρόβληµα, απλώς να το πω για να καταγραφεί, ότι 
και λόγω µη αλλαγής χάραξης του ποδηλατόδροµου εµµένουνε στην πρόταση της 

∆ηµοτικής αρχής που µιλάει για το συγκεκριµένο πλάτος του οδοστρώµατος στην οδό 
Αριστοµένους, άρα ελεγχόµενη στάθµευση µε τη µέγιστη διάρκεια µιας ώρας. Και όσον αφορά 
για την πρόταση που είχε γίνει πάλι για την οδό Βαλαωρίτου για την πιάτσα ταξί, εµµένουµε 
στην πρότασή µας να µείνει η πιάτσα ταξί στη Βαλαωρίτου και να δοθεί αµφίδροµη κίνηση 
εκεί. Αν προχωρήσουµε θα πω ακριβώς τι θα γραφτεί για να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα 
στην Περιφέρεια. 

Ξαναλέω πάλι. Εµµένουµε στο πλάτος της Αριστοµένους άρα προτείνουµε ελεγχόµενη 
στάθµευση µιας ώρας µέγιστης διάρκειας και η πιάτσα ταξί να µείνει στην οδό Βαλαωρίτου και 
να επιτρέπεται η ανατολική κίνηση των οχηµάτων. 

 
Για τον πλούτο της συζήτησης θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει πολλές κουβέντες 
και µακρές και ιδιαίτερα µε τους τεχνικούς. Υπάρχει εµµονή στη συγκεκριµένη 

πρόταση διότι ας αρχίσουµε τα σκαψίµατα όταν θα είµαστε στην περίοδο των έργων της 
ανάπλασης. Τότε. Η άποψή µου είναι, σας την λέγω ευθέως από τώρα και να καταγραφεί, ότι ο 
ποδηλατόδροµος από το συγκεκριµένο σηµείο πρέπει να περάσει και να πάρει 0,90 από το 
δρόµο. Αυτή είναι η άποψή µου. Αλλά όχι τώρα. ∆εν µπορεί να γίνει τώρα στην περίοδο των 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Χριστουγέννων, ενδεχοµένως να κάνοµε και ένα σφάλµα, ας το αφήσοµε µε τα έργα της 
ανάπλασης ώστε να κουµπώσουν και τα δύο έργα σωστά στην πλατεία. 

Μία ώρα στάθµευση µε την κάρτα, ήδη προχωράµε και σε µελέτες για την αλλαγή της 
διαχείρισης διότι υπάρχει πρόβληµα του τρόπου στάθµευσης, να δώσουµε και στη ζώνη της 
στάθµευσης µία ευρύτητα ώστε να αποφύγουµε και το διπλοπαρκάρισµα επί της 
Αριστοµένους. Θα το δούµε, σας το υπόσχοµαι, σε ένα δεύτερο χρόνο. 

 
Βέβαια είναι θετικό αυτό που ακούω αλλά ¨Λευκό¨. 

 
Θέλω να επισηµάνω δύο πράγµατα. Ότι τελικά κε Σπίνο δεν έγινε καµία 
διαβούλευση αυτές τις 15 ηµέρες που είπαµε να γίνει, αποφασίσατε 

µόνοι σας ότι θέλατε. 
Ένα δεύτερον. Εγώ συµφωνώ µε αυτά που λέει ο ∆ήµαρχος η Αριστοµένους κατά 90 πόντους 
να επιβαρυνθεί τον ποδηλατόδροµο αλλά θέλω να κάνω µια επισήµανση. Μεταξύ Φραντζή και 
Ξενοφώντος, Βασιλίσσης Όλγας, εκεί πρέπει ο ποδηλατόδροµος οπωσδήποτε να µη γίνει 
µπουκάλι. Το περίπτερο µεταφέρεται οπότε εκεί να γίνει ευθεία. 
Εµείς θα ψηφίσουµε «λευκό» γιατί για τις τρεις αποφάσεις που έχουµε πάρει, το πάρκινγκ, η 
Βαλαωρίτου και τα ταξί είµαστε αντίθετοι. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την υπ΄ αριθµ. 348/2009 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ’  αριθµ. 478/2009 προηγούµενη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε 
την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ΛΕΥΚΟ δηλώνουν οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ & ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, ήτοι 16 ΥΠΕΡ – 6 ΛΕΥΚΟ και το γεγονός ότι ο 
αριθµός των θετικών ψήφων είναι µεγαλύτερος από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών του, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει τις εξής κυκλοφοριακές ρυθµίσεις : 
 
Α. Στη  ευρύτερη περιοχή της οδού Αριστοµένους (βλ. συνηµµένο σχέδιο). 

 
1. Επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης µε τους όρους που έχει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο (απόφαση 130/2009) επί της οδού Αριστοµένους στην ανατολική της  
πλευρά  από την οδό Νικηταρά έως  την οδό  Ξενοφώντος (Β. Όλγας) και µε µέγιστη 
χρονική διάρκεια στάθµευσης την µία (1) ώρα. 

2. Τη δηµιουργία δύο (2) θέσεων στάθµευσης µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην οδό 
Αριστοµένους µία βόρεια της οδού Πολυχάρους και την άλλη νότια της οδού Φραντζή. 

3. Τη δηµιουργία τεσσάρων (4) θέσεων φορτοεκφόρτωσης και εξυπηρέτησης Τραπεζών 
επί της οδού Αριστοµένους , µία νότια της οδού Νικηταρά, µία πρόσθετη έξω από το 
Πνευµατικό Κέντρο, µία βόρεια της οδού Πολυχάρους και µία νότια της οδού  Φραντζή. 

4. Την δηµιουργία δύο (2) θέσεων στάθµευσης Ταξί  επί της οδού Αριστοµένους η µία 
νότια της οδού Βαλαωρίτου, και η άλλη µία νότια της οδού Γεωργούλη. 

5. Την δηµιουργία χώρων στάθµευσης µοτοποδηλάτων στις θέσεις : 
α) Επί της νότιας πλευράς της νησίδας της οδού Β. Γεωργίου από την οδό 

Αριστοµένους έως τον πεζόδροµο Ανδρέου Σκιά. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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β) Επί της ανατολικής πλευράς των οδών Κανάρη και Αριστοδήµου , από την οδό 
Βαλαωρίτου έως την οδό Β. Γεωργίου. 

γ)Επί της νότιας πλευράς της οδού Πολυχάρους από την οδό Αριστοµένους έως την 
οδό Αναγνωσταρά. 

δ) Επί της νότιας πλευράς της οδού Β. Όλγας από την οδό Ανδρέου Σκιά έως την οδό 
Αριστοδήµου. 

6. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 2 τόνων και λοιπών βαρέων 
οχηµάτων στην οδό Αριστοµένους. 

7. Αποκλεισµός εγκάρσιας διέλευσης των καθέτων στην οδό Αριστοµένους δρόµων 
(Καπετάν Κρόµπα, κλπ.) µε  µεταλλικά κολονάκια. 

    

 
Β.  Στην οδό Βαλαωρίτου. 
 

Αλλαγή της µονοδρόµησης της οδού Βαλαωρίτου, ώστε η κίνηση να γίνεται από δυτικά 
προς ανατολικά. Εξαίρεση θα είναι η πιάτσα των ταξί. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 7 ∆εκεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


