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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  529/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Κυκλοφορία ζωήλατων οχηµάτων - Καθορισµός ισάριθµων αδειών κυκλοφορίας και 
θέσεων για ζωήλατα οχήµατα, εντός της πόλεως Καλαµάτας. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι για την κυκλοφορία οχηµάτων,  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 397/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης 
καθορισµού ισάριθµων αδειών κυκλοφορίας και θέσεων για ζωήλατα οχήµατα στα διοικητικά 
όρια ∆ήµου Καλαµάτας και κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων εντός πόλεως Καλαµάτας. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Ναι, αλλά µε την προϋπόθεση και θα ήθελα να γραφεί, ότι όταν λήξει και θα 
ξαναέρθει για την  τελική έκδοση αδείας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να 

ξαναδούµε την αφετηρία των οχηµάτων.  
Συµφωνούµε να υπάρχουν τα συγκεκριµένα ζωήλατα, συµφωνούµε στη διαδροµή, αλλά 
έχουµε κάποιες ενστάσεις να δούµε λίγο την αφετηρία. Να το συζητήσουµε τότε. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι επί της αφετηρίας έχω να σας πω το εξής:  
Συνεννοήθηκα µε τον Σεβασµιώτατο, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα η αφετηρία 

να είναι ακριβώς απέναντι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, νότια του Ιερού Ναού της 
Υπαπαντής. ∆εν έχει καµία αντίρρηση ούτε ο Σεβασµιώτατος ούτε η Εκκλησία ούτε επί της 
πλατείας ούτε στα σκαλάκια.  
Κάτω από το περίπτερο απέναντι από τα Γενικά Αρχεία και αυτή είναι η πρότασή µας τελικά. 
 
Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται η εκτροφή 
αλόγων στην πόλη και στην περιοχή µας. Είναι ένα φιλικό ζώο προς τον άνθρωπο, νοµίζω ότι 
προσθέτει στην πόλη, αν λάβοµε όλα τα µέτρα τα οποία απαιτούνται. Υπάρχει και νόµος για 
την κίνηση των ιππήλατων στις πόλεις, νοµίζω θα προσθέσει στην πόλη µας και δεν έχει κάτι 
να αφαιρέσει. Κουραστήκαµε ποια από τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και από όλα αυτά. 
 
Λοιπόν αυτή είναι η πρόταση της υπηρεσίας, µε τροποποίηση στην αφετηρία, να είναι απέναντι 
από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
την υπ΄ αριθµ. 397/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου και το γεγονός ότι 
ο αριθµός των παρόντων τη στιγµή της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων είναι µεγαλύτερος 
από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εγκρίνει την τοπική κανονιστική διάταξη «Καθορισµός ισάριθµων αδειών 
κυκλοφορίας και θέσεων για ζωήλατα οχήµατα στα  διοικητικά όρια ∆ήµου 
Καλαµάτας και κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων εντός πόλεως Καλαµάτας» µε 
τους εξής όρους : 
 
Ι. ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – Α∆ΕΙΩΝ 
 

Ως χώρος στάθµευσης και αφετηρίας αυτών ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται στη 
νότια του Ιερού Ναού της Υπαπαντής επί της οδού Υπαπαντής, κάτω από το 
περίπτερο και απέναντι από την είσοδο του κτηρίου των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους. 

Η θέση των οχηµάτων θα σηµανθεί µε κίτρινη διαγράµµιση και θα είναι διαστάσεων 
10,00 µέτρα περίπου για κάθε όχηµα. 

Ο µέγιστος αριθµός συγχρόνως σταθµευµένων αµαξών στον προαναφερθέντα χώρο 
στάθµευσης ορίζεται σε τρεις (3) όσες και οι άδειες κυκλοφορίας που θα εκδοθούν 
από το ∆ήµο Καλαµάτας. 

Το σηµείο αυτό θα αποτελεί αφετηρία και τερµατισµό της διαδροµής του οχήµατος. 

 

ΙΙ. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
 
Η περιήγηση θα ακολουθεί τη διαδροµή: Ιερός Ναός Υπαπαντής (Αφετηρία) - 
Μητροπολίτου Μελετίου - Υπαπαντής - Σταδίου - Νέδοντος - Κροντήρη – 
Αριστοµένους - Αριστοτέλους - Φιλελλήνων - Κρήτης - Ψαρών - Αναλήψεως - 
Τσαµαδού - Ναυαρίνου έως το τέρµα της και επιστροφή από την ίδια διαδροµή 
µέχρι την Φιλελλήνων, συνεχίζει από Φαρών - Βασ. Γεωργίου - Φραντζή - Κεφάλα - 
Αρτέµιδος - Σταδίου - Υπαπαντής τερµατισµός (σύµφωνα και µε το συνηµµένο 
χάρτη). 

 

Η χρήση του χώρου θα είναι σύµφωνη µε τους όρους κοινής ησυχίας και σε καµία 
περίπτωση δεν θα δηµιουργεί πρόβληµα όχλησης των περιοίκων. 

Ο οδηγός του οχήµατος θα πρέπει να µεριµνά για την υγιεινή του ζώου, καθώς και 
για την καθαριότητα του χώρου, για τον οποίο θα τους χορηγηθεί η άδεια. 

Θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του ΚΟ.Κ., καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
νοµοθεσίας. 

 

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 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 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


