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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  08/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  083/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η  Μαρτίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο Αµφιθέατρο 

«Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην  8η/2011 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8219/28-2-2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, η 

οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώµατος κ. Γουρδέα Ανδρέα, 

οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ανδρεάκος 

Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά  µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) 

∆ιασάκος Νικόλαος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Καραγιάννης Ανδρέας, 

12) Καρβέλης Γεώργιος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Μανδηλάρης Ιωάννης, 15) Μαρινάκης 

Σαράντος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) 

Μπεχράκης Σταµάτης, 20) Μπουζιάνης Παύλος, 21) Μπούρας Ιωάννης, 22) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 

23) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 24) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 25) Μωρακέας Σπυρίδων, 26) Νιάρχος 

Αναστάσιος, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 28) Ντίντα 

Παναγιώτα, 29) Οικονοµάκου Μαρία, 30) Πολίτης ∆ηµήτριος, 31) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 32) 

Ριζάς Χρήστος, 33) Στασινάκης ∆ιονύσης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 86 απόφαση), 34) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 35) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 36) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθµ. 82 απόφαση)  και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.     

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 

Βασίλειος  και 2) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων: 1) Καλαµάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και 2) Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος.  

 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεµισίας 

κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. ∆ουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώµατος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 

4) Πηδήµατος κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Μικροµάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος, 6) Μ. 

Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 7) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 8) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας 

Στυλιανός, 9) Αντικαλάµου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 10) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 11) 

Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 12) Σπερχογείας κ. Περρωτής 

Παναγιώτης, 13) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος,  14) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 15) Αµφείας 

κ. Φαββατάς Γεώργιος και 16) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πολιανής κ. Κοροµηλάς 

Παναγιώτης, 2) Άριος κ. Μπρούµας Αθανάσιος, 3) Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής και 4) 

Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος, 3) Αγρίλου κ. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, 4) Βροµόβρυσης 

κ. Καµαρινόπουλος Βασίλειος, 5) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης, 6) Άµµου κ. 

Κοσµόπουλος Νικόλαος, 7) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα, 8) Καρβελίου κ. Μαραβάς 

∆ηµήτριος, 9) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 10) Σταµατινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 

11) Νέδουσας κ. Σούµπλης Κων/νος,  

ενώ δεν παραβρίσκεται ο Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ανεµόµυλου κ. Μαθιός Νικόλαος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης για συζήτηση το 3ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

Επέκταση ελεγχόµενης στάθµευσης, παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης, µονοδρόµηση οδού 
Ντ. Μακρόπουλου. 

 

H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, ως αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 72 
του Ν. 3852/2010, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθµ. 5/2011 απόφασή της, η 
οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση: 

Α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΝΙΑΡΧΟΣ & ΜΩΡΑΚΕΑΣ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ) 

1. την επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης σε τµήµατα των οδών 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής και 
Νέδοντος, 

2. την παραχώρηση τεσσάρων (4) θέσεων στάθµευσης στο ∆ηµαρχείο για την εξυπηρέτηση των 
υπηρεσιακών οχηµάτων και στάσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων των δηµοτών, 

Β. ΟΜΟΦΩΝΑ τη µονοδρόµηση της οδού Ντ. Μακροπούλου µε κατεύθυνση προς την οδό Κρήτης 
και απαγόρευση στάθµευσης στην ανατολική πλευρά της οδού, 

 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  Επέκταση ελεγχόµενης στάθµευσης, παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης, 

µονοδρόµηση Οδού Ντ. Μακρόπουλου. 
 
1. Επέκταση ελεγχόµενης στάθµευσης, παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης, 

Για τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών κυκλοφορίας και στάθµευσης στην κεντρική περιοχή 
της Καλαµάτας προτείνεται να ληφθούν µέτρα για τον καθορισµό στάθµευσης, αλλά και για την 
παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης κ.λπ, µε υλοποίηση της κατάλληλης κατά περίπτωση 
σήµανσης. 
 
Στη σύσκεψη στην οποία έγινε για το κυκλοφοριακό στα πλαίσια της µελέτης την οποία την ξέρετε 
πάρα πολύ καιρό η οποία υπάρχει και γίνονται διάφορες επεξεργασίες πάνω σ’ αυτό το θέµα, 
είπαµε ότι στην οδό 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής (µέχρι Μητροπολίτου Μελετίου), Νέδοντος (επάνω 
από την Κροντήρη) µε λειτουργία όπως αυτή των θέσεων στους δηµοτικούς χώρους στάθµευσης 
(ώρες, ηµέρες και µε το αντίστοιχο αντίτιµο).  
 
Γενικά, για την εξέταση της επέκτασης της ελεγχόµενης στάθµευσης λαµβάνονται υπόψη οι 
ρυθµίσεις που προβλέπονται από την κυκλοφοριακή µελέτη, τη µελέτη της ελεγχόµενης 
στάθµευσης, οι αποφάσεις που κατά καιρούς λαµβάνονται από το ∆.Σ., αλλά και τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά των οδών. Τέλος, για την επιτυχία του µέτρου (αύξηση της εναλλαγής στάθµευσης) 
πρέπει να υπάρξει υποστήριξη και από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. 
 
Αναλυτικά, µε βάση αυτοψίες που προηγήθηκαν, για κάθε οδό έχουµε: 

α) Οδός 23ης Μαρτίου 

Στο τµήµα από την Οδό Νέδοντος έως τον κυκλικό κόµβο, λαµβάνοντας υπόψη την 
υλοποίηση και παλιότερων αποφάσεων, περίπου 30 θέσεις θα είναι ελεγχόµενες. Η 
ελεγχόµενη στάθµευση µπορεί να υλοποιηθεί, αφού οι χρήσεις είναι κυρίως εµπορικές. 
Χρειάζεται να γίνει ένα µικρό έργο στη διασταύρωση µε την Αναγνωσταρά για να µεγαλώσει 
το πεζοδρόµιο και να χωροθετηθούν καλύτερα οι κάδοι απορριµµάτων και ανακύκλωσης. 
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β) Οδός Υπαπαντής 

Στην Οδό Υπαπαντής από τον κυκλικό κόµβο έως την Οδό Μητρ. Μελετίου, µπορούν να 
γίνουν ελεγχόµενες περίπου 22 θέσεις στάθµευσης. Η ελεγχόµενη στάθµευση µπορεί να 
υλοποιηθεί, αφού οι χρήσεις είναι κυρίως εµπορικές. 

ε) Οδός Νέδοντος 

Στην Οδό Νέδοντος στο τµήµα µεταξύ της Οδού 23ης Μαρτίου και της Οδού Κροντήρη, εκτός 
από τις ειδικές θέσεις (ταξί. Λεωφορεία, ξενοδοχείο, δηµαρχείο…), µπορούν άµεσα να 
γίνουν ελεγχόµενες περίπου 45 θέσεις στάθµευσης. Η ελεγχόµενη στάθµευση µπορεί να 
υλοποιηθεί, αφού οι χρήσεις είναι κυρίως εµπορικές και διοίκησης. Επίσης, µπορούν να 
δοθούν για ελεγχόµενη στάθµευση οι 3 θέσεις στην απόληξη της Οδού Χρ. Κουµάντου, που 
είχαν παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση του ∆ηµαρχείου µε την υπ' αρ. 422/2008 Απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Επίσης, µε βάση Απόφαση της 20-2-1995 της Νοµαρχίας Μεσσηνίας, η οποία και 
επισυνάπτεται, καθορίζονται οι περιπτώσεις που προβλέπεται παραχώρηση χώρου 
στάθµευσης σε οδικά τµήµατα του Νοµού Μεσσηνίας. Για την εξυπηρέτηση του ∆ηµαρχείου 
θα πρέπει να παραχωρηθούν οι 4 θέσεις που βρίσκονται ακριβώς µπροστά στο ∆ηµαρχείο, 
στις οποίες θα σταθµεύουν υπηρεσιακά οχήµατα, αλλά θα επιτρέπεται και η στάση των Ι.Χ. 
οχηµάτων των δηµοτών για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών τους µε το ∆ήµο. 

 
Συνολικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι περίπου 100 θέσεις στάθµευσης θα µετατραπούν σε 
ελεγχόµενες, και θα παραχωρηθούν 4 θέσεις στάθµευσης στο ∆ηµαρχείο για την εξυπηρέτηση 
στάθµευσης των υπηρεσιακών οχηµάτων και στάσης των Ι.Χ. των δηµοτών. 
 
2. Μονοδρόµηση Οδού Ντ. Μακρόπουλου 
Μετά από επικοινωνία µε κατοίκους της περιοχής και αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, επειδή η 
οδός Ντ. Μακρόπουλου χρησιµοποιείται για να παρακάµπτεται ο φωτεινός σηµατοδότης της 
διασταύρωσης των οδών Κρήτης και Φαρών και στη συνέχεια -λόγω των µονοδροµήσεων που 
έγιναν στην περιοχή- οι οδηγοί κινούνται παράνοµα µε σκοπό να εξέλθουν στη Φαρών, προτείνεται 
η οδός Ντ. Μακρόπουλου να γίνει µονόδροµος µε κατεύθυνση προς την οδό Κρήτης και χωρίς 
δυνατότητα αριστερής στροφής, µε εφαρµογή της κατάλληλης σήµανσης και χωρίς να αλλάζουν οι 
προτεραιότητες στην κυκλοφορία. Η στάθµευση θα απαγορεύεται στην ανατολική πλευρά, για 
λόγους ορατότητας στη διασταύρωση µε την Οδό Κρήτης. 
 
Συνεπώς, εισηγούµαστε: 

Α) την επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης σε τµήµατα των Οδών 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής 
και Νέδοντος, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε προηγουµένως, 

Β) την παραχώρηση 4 θέσεων στάθµευσης στο ∆ηµαρχείο για την εξυπηρέτηση στάθµευσης 
των υπηρεσιακών οχηµάτων και στάσης των Ι.Χ. των δηµοτών, 

Γ) τη µονοδρόµηση της Οδού Ντ. Μακρόπουλου µε κατεύθυνση προς την Οδό Κρήτης, και την 
απαγόρευση στάθµευσης στην ανατολική πλευρά της οδού. 

 
Συν/να: 1) Η Απόφαση της 20-2-1995 της Νοµαρχίας Μεσσηνίας 
 2) Σχέδιο µονοδρόµησης Οδού Ντ. Μακρόπουλου 
 

Κοιν/ση: 1) Αντ/ρχος κ. Α. Καραγιάννης 
2) Αντ/ρχος κ. Χρ. Ριζάς 
3) Τµήµα Μελετών 

 
                                                                                 Καλαµάτα       21 - 1 - 2011 
          ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
     ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
   ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Καραγιάννης Ανδρέας αναφέρει τα εξής:  
 
Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι, ως προς το θέµα της επέκτασης της 
ελεγχόµενης στάθµευσης, αφορά τη γενικότερη βελτίωση και τις καλύτερες 

συνθήκες κυκλοφορίας στο Εµπορικό Κέντρο της πόλης σε περιοχές, οι οποίες είναι πάρα πολύ 
ευαίσθητες για να µπορεί πλέον να εξυπηρετείται ο κόσµος και µέσα απ’ αυτή την απόφασή µας, µε 
τον καθορισµό της στάθµευσης και παραχώρηση εδικών θέσεων στάθµευσης, θα µπορέσουµε να 
έχουµε µια καλύτερη υλοποίηση µέσα από την σήµανση η οποία θα γίνει από την υπηρεσία µας.   

Όπως γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει µια παλιότερη µελέτη κυκλοφοριακή που είχε γίνει 
το ’84 και το ’85, στη συνέχεια έγινε η µελέτη το 2004 και το 2005, η οποία περιλάµβανε και το 
ΤΡΑΜ, στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε το 2009, 2010 χωρίς να περιλαµβάνει βέβαια το ΤΡΑΜ που 
όµως ακόµη δεν έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  Στις συσκέψεις οι οποίες έγιναν για τα 
κυκλοφοριακά θέµατα από την αρµόδια υπηρεσία, προκύπτει ότι θα µπορούσαµε στα σηµεία της 
οδού 23ης Μαρτίου, της Υπαπαντής µέχρι του Μητροπολίτη Μελετίου και στη Νέδοντος, πάνω από 
την Κροντήρη να µπορέσουµε να κάνουµε ελεγχόµενη θέση στάθµευσης σε δηµοτικούς χώρους µε 
ώρες µε το συγκεκριµένο αντίτιµο ανά ώρα και ηµέρες για την περιοχή αυτή.  Για να πετύχουµε 
την ελεγχόµενη στάθµευση και την επέκτασή της, λαµβάνουµε υπόψη ρυθµίσεις που προβλέπονται 
από την κυκλοφοριακή µελέτη και τη µελέτη της ελεγχόµενης στάθµευσης, αποφάσεις που κατά 
καιρούς έχει πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των οδών.  

Τέλος αγαπητοί συνάδελφοι για να πετύχουµε την ελεγχόµενη στάθµευση πρέπει να υπάρχει µια 
καλή συµµετοχή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Στην πρότασή µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφορά 
την οδό 23ης Μαρτίου, η οποία ξεκινάει από τη Νέδοντος και φτάνει µέχρι το κυκλικό κοµµάτι που 
φεύγουµε για Υπαπαντής και τον άλλο δρόµο που έρχεται από την πλευρά Σταδίου, εκεί 
προβλέπονται και σύµφωνα µε παλαιότερες αποφάσεις περίπου τριάντα θέσεις να είναι 
ελεγχόµενες, για να µπορέσουµε λοιπόν µε την ελεγχόµενη αυτή στάθµευση η οποία θα γίνει στην 
περιοχή επειδή είναι ακριβώς πάρα πολλές εµπορικές οι χρήσεις στο συγκεκριµένο σηµείο. Το άλλο 
σηµείο το οποίο προτείνεται είναι η οδός Υπαπαντής η οποία ξεκινάει από τον κυκλικό κόµβο µέχρι 
την οδό Μητροπολίτου Μελετίου που µπορούν εκεί πέρα να γίνουν είκοσι δύο θέσεις στάθµευσης. 

Η ελεγχόµενη  στάθµευση αυτή πάλι αφορά εµπορικές χρήσεις στην περιοχή. Και πάµε στην οδό 
Νέδοντος, η οδός Νέδοντος η οποία να γίνει ελεγχόµενη, γίνεται η πρόταση, από την οδό 23ης 
Μαρτίου προς την οδό Κροντήρη, εκεί βέβαια έχουµε ειδικές θέσεις ΤΑΞΙ, οι οποίες είναι ήδη 
τακτοποιηµένες και υπάρχουν, προτείνεται και από τις δύο µεριές της οδού Νέδοντος να έχουµε 
ελεγχόµενη στάθµευση όπου εκεί θα εξασφαλίσουµε περίπου σαράντα πέντε θέσεις.  

Οι ελεγχόµενες θέσεις που επίσης προτείνουµε απ΄ έξω ακριβώς απ’ το ∆ηµαρχείο, προτείνουµε να 
µείνουν οι θέσεις, τέσσερις θέσεις για τις ανάγκες του ∆ηµαρχείου και όχι οι υπόλοιπες που 
βρίσκονται στην επέκταση της οδού Κολοκοτρώνη. Αγαπητοί συνάδελφοι οι τέσσερις θέσεις αυτές 
στάθµευσης θα αφορούν και τους πολίτες, οι οποίοι µε αλάρµ θα επισκέπτονται το ∆ηµαρχείο για 
τυχόν διευκολύνσεις, παράλληλα δε και µε τα οχήµατα του ∆ήµου, τα οποία αφορούν το ∆ήµαρχο 
και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις µπορούν να προκύψουν από τ’ υπηρεσιακά αυτοκίνητα του ∆ήµου. 
Τώρα όσον αφορά τη µονοδρόµηση της οδού Μακροπούλου, είναι η µονοδρόµηση του δρόµου ο 
οποίος είναι ο πρώτος παράλληλος ανατολικά από τη Φαρών µεταξύ Κρήτης και Ηροδότου, αυτός ο 
δρόµος  επειδή γίνεται παράκαµψη του σηµείου αυτού από την Κρήτης προς τα πάνω, την 
παράκαµψη των φαναριών της Φαρών προκύπτει ένα ζήτηµα και έτσι κινούνται ανάποδα προς την 
Ηροδότου η οποία έχει κατεύθυνση προς ανατολάς, προτείνεται αγαπητοί συνάδελφοι αυτή η οδός 
να γίνει µονόδροµος προς τα κάτω και να απαγορεύεται η κυκλοφορία προς το ανατολικό µέρος 
της Κρήτης και βέβαια να κινούνται υποχρεωτικά προς το φανάρι που είναι στη Φαρών. 
Εισηγούµαστε λοιπόν στο Σώµα την επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης στην οδό 23ης 
Μαρτίου, Υπαπαντής και Νέδοντος όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε, την παραχώρηση τεσσάρων 
θέσεων στάθµευσης στο ∆ηµαρχείο για την εξυπηρέτηση στάθµευσης υπηρεσιακών οχηµάτων και 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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στάσης των Ι.Χ. των δηµοτών και βέβαια τη µονοδρόµηση όπως σας είπα του Ντίνου 
Μακρόπουλου προς την κατεύθυνση της οδού Κρήτης και απαγόρευση στάθµευσης στην ανατολική 
πλευρά της οδού.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Νταγιόπουλε.  

 
Η οδός Ντίνου Μακρόπουλου θα ‘χει κατεύθυνση από βορρά προς νότο, η 
αµέσως παράλληλη της Μακρόπουλου, η Μαιζώνος έχει και αυτή κατεύθυνση 

από βορρά προς νότο και µάλιστα στο σηµείο εκείνο που συναντάται µε την Κρήτης, το υπόλοιπο 
τµήµα της έχει κατεύθυνση από νότο προς βορρά. ∆εν ξέρω αν το έχετε λάβει υπόψη σας, δηλαδή 
σ’ εκείνο το σηµείο έχουµε δύο αυτοκίνητα και ο οδηγός που έχει µάθει να οδηγεί σε µονόδροµο, 
θα πέσει και θα δηµιουργήσει ατύχηµα, γιατί  φέρνουνε το ένα αυτοκίνητο µέχρι την οδό Κρήτης 
να ανεβαίνει και αυτόµατα του λέµε στοπ από δω και πάνω απαγορεύεται να συνεχίσεις τη 
Μαιζώνος γιατί την κάνουµε κάθοδο. Έχουµε πάλι κάθοδο το κοµµάτι του Ντίνου του 
Μακρόπουλου και λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν κάνουµε συνέχεια τη Μαιζώνος  µε κατεύθυνση προς τα 
πάνω και για διευκόλυνση να έχουµε κάνει τη Μακρόπουλου προς τα κάτω;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ άλλος συνάδελφος, κύριε Μωρακέα.  

 
Είπατε κ. Αντιδήµαρχε ότι υπήρχε κυκλοφοριακή µελέτη το ’85, στη συνέχεια έγιναν 
κάποιες επικαιροποιήσεις και µετά ξαναδόθηκε η κυκλοφοριακή µελέτη το 2005; 

Επειδή δεν είµαστε συνέχεια και δεν ξέρουµε το παρελθόν προσπαθούµε να αποκτήσουµε µια 
εικόνα γι’ αυτό ρωτάω. 

  
Είχε µια αρχική µελέτη και εφαρµόστηκε το πρώτο της στάδιο, µετά 
συνεχίστηκε να εφαρµόζεται το δεύτερο στάδιο της µελέτης, δηλαδή υπήρχε 

µια ευρύτερη µελέτη και συνεχίζαµε να εφαρµόζουµε τότε ένα µικρό κοµµάτι στους µονοδρόµους 
κλπ, µετά επεκτάθηκε και πήγε σ’ άλλο στάδιο στο παραπέρα, σαν δακτύλιος δηλαδή, ο µικρός 
δακτύλιος επεκτάθηκε και µπήκαµε στο δεύτερο δακτύλιο, δεν ήταν επικαιροποίηση, ήταν 
εφαρµογή και συνέχεια της µελέτης.        

 
Ναι η βάση  όµως, το σασί να το πω έτσι, είναι η παλιά µελέτη του ’85, για να 
εξηγούµαστε, αυτό το ερώτηµα ήθελα να κάνω ευχαριστώ.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Άλλος συνάδελφος. Κε Μπεχράκη.  

 
Για τα χωριά και για την Περιφέρεια θα µας φέρετε άλλο θέµα άµα υπάρχει θέµα για 
ελεγχόµενη στάθµευση; Ή δεν χρειάζεται και έχει γίνει καµιά µελέτη;  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Μπρεδήµας.  

 
Κύριε Αντιδήµαρχε να σας ρωτήσω σχετικά µε την επέκταση της ελεγχόµενης 
στάθµευσης, έχει ερωτηθεί ο Εµπορικός Σύλλογος και το Επιµελητήριο;  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μετά κ. Αντιδήµαρχε. Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Γκλεγκλές. 

 
Επειδή κ. Αντιδήµαρχε είµαστε επί των µονοδροµήσεων και επειδή έχω ακούσει πάρα 
πολλά παράπονα όχι µόνο φέτος αλλά και από πέρυσι, έχω υπόψη µου την οδό 

Μπουλούκου, υπάρχει κάποια ενηµέρωση τι θα γίνει µε κείνη την πολύπαθη οδό;   
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  



Συνεδρίαση :08/2011                                Πέµπτη 3 / 3 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ  083/2011 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

Μας είπε ο κ. Αντιδήµαρχος ότι υπάρχει µια µελέτη που δεν έχει παραληφθεί, γιατί 
δεν έχει παραληφθεί;  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε Αντιδήµαρχε.  

 
Όσον αφορά κ. Μωρακέα, γιατί δεν έχει παραληφθεί, έχει σχέση µε το µελετητή  
και κατά πόσον τα χρήµατα τα οποία ζητάει, ώστε να µπορέσει πλέον να 

παραδώσει αυτή τη µελέτη. Εγώ δεν µπορώ να παρέµβω σ’ αυτό και όσον αφορά στην ερώτηση 
του κ. Μπεχράκη ότι έχει σχέση µε τους υπόλοιπους Καποδιστριακούς ∆ήµους που πλέον µπήκαν 
στο ∆ήµο Καλαµάτας,  δεν µας έχει απασχολήσει πολύ το θέµα, όµως και αυτό θα το εξετάσουµε 
µαζί µε την υπηρεσία µας σταδιακά ώστε πλέον να φέρουµε µία ολοκληρωµένη πρόταση.  

Στον κ. Μπρεδήµα βεβαίως και ερωτήθηκαν και παραβρέθηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 
ο Εµπορικός Σύλλογος και η Οµοσπονδία και τα ΤΑΞΙ και ήταν οµόφωνοι και σύµφωνοι στην 
προσπάθεια αυτή την οποία κάνουµε για την ελεγχόµενη στάθµευση, ήταν απόλυτα σύµφωνοι και 
παραβρέθηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την οποία κάναµε για το θέµα αυτό. 

 Όσον αφορά τη Μπουλούκου κ. συνάδελφε, ήδη απασχολεί την υπηρεσία το θέµα αυτό, διότι 
έχουµε και προβλήµατα από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή και για τον 
Εµπορικό κόσµο βέβαια και για τον άλλο κόσµο, ο οποίος µετακινείται από Λεϊκων και βγαίνει έξω 
από την Καλαµάτα από το δρόµο αυτό, και βέβαια µας απασχολεί σαν υπηρεσία και έχει ξεκινήσει 
µια διαδικασία, ώστε να µπορέσουµε να φέρουµε και για το σηµείο αυτό µια πρόταση που θα είναι 
για το καλύτερο της περιοχής.   

Τώρα όσον αφορά την ερώτηση του κ. Νταγιόπουλου, που αφορά την κατεύθυνση της 
Μακροπούλου επειδή φαίνεται ότι υπάρχει και η Μαιζώνος, η οποία κατεβαίνει και αυτή προς τα 
κάτω, το πρόβληµα κατά βάση ήταν γιατί είχαµε αρκετά ατυχήµατα στο σηµείο το οποίο ήταν µε 
την Ηροδότου, δηλαδή έµπαιναν τα αυτοκίνητα δεξιά και µετά κινιόντουσαν αριστερά σ’ ένα 
σηµαντικό δρόµο για να βγουν στη Φαρών. Αυτό ήταν ένα σηµαντικό θέµα, δηλαδή έχουµε τη 
µονοδρόµηση της Ηροδότου και κινιόντουσαν ανάποδα προς τη Φαρών και είχαν γίνει αρκετά 
ατυχήµατα. Πιστεύω ότι µέσα απ’ αυτήν την οποιαδήποτε διαδικασία που µπορεί να γίνει στη 
Μαιζώνος, ίσως αυτό να µας απασχολήσει και να το δούµε ώστε να µπορέσουµε πλέον η εύρυθµη 
λειτουργία εκεί πέρα να αποκατασταθεί στο σύνολό της.  

 
Εάν νοµίζετε ότι έχει ολοκληρωθεί ή εάν θέλετε να τοποθετηθείτε, ναι κ. 
Μπρεδήµα.  

 
Τηλεγραφικά και σύντοµα θα τοποθετηθούµε και θα πούµε ότι τα µέτρα είναι 
αποσπασµατικά και βεβαίως γενώνται, δεν πειστήκαµε σ’ αυτά τα οποία ρώτησε ο 

κ. Νταγιόπουλος για το ενδεχόµενο τροχαίων ατυχηµάτων. Συνεπώς επειδή είναι αποσπασµατικά 
και ολίγον τι φοροµπηχτικά σε µια περίοδο οικονοµική εµείς θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ.  

 
Συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, τα εισοδήµατα των εργαζοµένων συνεχώς µειώνονται, η  
ακρίβεια τσακίζει τη λαϊκή οικογένεια, το µεροκάµατο δεν φτάνει για να καλύψει τις 

αυξήσεις στα τρόφιµα, στα εισιτήρια, στα Νοσοκοµεία, στη ∆ΕΗ. Η πρότασή σας ούτε 
αντιµετωπίζει, ούτε έρχεται για να λύσει κυκλοφοριακά προβλήµατα, απλά επιβεβαιώνει την 
κατεύθυνση της ∆ηµοτικής Αρχής για άντληση πόρων από τους εργαζόµενους και για επιβολή νέων 
φόρων και δηµοτικών τελών. Σήµερα φέρνετε εκατό θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης, αύριο θα 
βρείτε κάποιον άλλο εµπορικό δρόµο για να φέρετε άλλες εκατό και ούτω καθεξής. Καταψηφίζουµε 
την πρόταση για την ελεγχόµενη στάθµευση και ψηφίζουµε την πρόταση για τη µονοδρόµηση της 
οδού Μακροπούλου.  

 
Νοµίζω ότι βιώνουµε τη µάστιγα των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
αποσπασµατικότητα, η περιπτεσιολογία, δεν υπάρχει επιτελικότητα, δεν υπάρχουν 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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συµαζεµένα θέµατα, πραγµατικά αυτό που βιώνουµε µας οδηγεί σ’ ένα µηχανισµό λήψης 
αποφάσεων που η µια απόφαση έρχεται πιθανόν και σε αντίφαση µε άλλη απόφαση. Σε λίγο θα 
έχουµε πιθανόν συνεδρίαση για το που αλλού µπορούµε να κάνουµε ελεγχόµενη στάθµευση, 
δηλαδή µοιάζουµε σαν να γυρίζουµε στην πόλη και λέµε εδώ θα κάνουµε ελεγχόµενη στάθµευση, 
µεθαύριο θα πάµε στον Αρι, εκεί θα γίνει ελεγχόµενη στάθµευση, είναι απίστευτο αυτό το πράγµα. 
∆εν υπάρχει µια κυκλοφοριακή µελέτη η οποία να περιγράφει, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί 
ολοκληρωµένα να τοποθετηθεί σε θέµατα που αφορούν την ίδια τη ζωή των πολιτών, µέσα στην 
πόλη που είχε επιπτώσεις και στους ρύπους µέσα στην πόλη, έχει επιπτώσεις στο χρόνο των 
πολιτών και εποµένως είναι µια κατάσταση η οποία µας ταλανίζει και σ’ άλλα θέµατα και για τα 
θέµατα των σκουπιδιών άµα δείτε ποτέ δεν έχουµε συζητήσει σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ολοκληρωµένα διαχειριστικό σχέδιο, ένα µπούσουλα απάνω σ’ αυτά τα πράγµατα. Και γιατί δηλαδή 
µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει παραληφθεί η µελέτη του κ. Ζέκου; Ποιος είναι ο λόγος; Πως 
λειτουργεί το αντίστοιχο γραφείο; Πως υποστηρίζει όλες αυτές τις δραστηριότητες του ∆ήµου; 
Πόσο µεγάλη επεξεργασία και σε βάθος έχει γίνει πάνω σ’ αυτά τα θέµατα; Αυτή είναι όλη η ουσία, 
η αποσπασµατικότητα και η εισπρακτική λογική επάνω σ’ αυτά τα θέµατα.   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να συµβάλω λίγο στη συζήτηση. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Συνοπτικά κ. ∆ήµαρχε. 

 
Συνοπτικά κ. Μπρεδήµα. 
Ενοχλούµε λίγο από το εισαγγελικό ύφος. Νοµίζω ότι αγωνιζόµαστε όλοι για να 

φτάσοµε να βελτιώσοµε τη ζωή στην πόλη. Μπορεί να διαφωνούµε, να έχει ο καθένας τις δικές του 
προσεγγίσεις αλλά η τακτική του ¨εµείς τα ξέροµε όλα¨  και περίπου ¨εσείς δεν ξέρετε τίποτα, δεν 
ξέρετε ούτε να περπατάτε¨  είναι µία τακτική η οποία νοµίζω δεν µας τιµά σ΄ αυτή την αίθουσα.  
Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να σας πω τρεις κουβέντες ειδικές. Η πρώτη είναι ότι υπάρχει ένα 
µελετητικό γραφείο, καλό µελετητικό γραφείο, του κ. Ζέκκου, στον οποίο οφείλονται 300.000 € 
από την εποχή του Μπένου.    
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ένα µήνα σκουπιδιών δηλαδή κ. ∆ήµαρχε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε τα γιατί.  Ούτε αυτό ξέρετε το θέµα ούτε και το άλλο.   
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εσείς που τα ξέρετε …. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μην προτρέχετε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Μπεχράκη… 

 
Αφήστε να περάσει λίγος καιρός.  
Όχι εγώ δεν τα ξέρω, προσπαθώ να µαθαίνω, αλλά τον εισαγγελέα δεν τον 

παριστάνω. Αφήστε το, την σκουπιδοπολιτική αφήστε τη. Και σ΄ αυτή την αίθουσα έχοµε µία 
συνέχεια και ως παρατάξεις και ως πρόσωπα. Εντάξει; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  Αυτό είναι το δυστύχηµα.  

 
Υπάρχει λοιπόν ένα µελετητικό γραφείο στο οποίο οφείλονται από το ∆ήµο 
Καλαµάτας 300.000 € παρακαλώ, από την εποχή του Μπένου. Να µη θυµίσω εκείνη 

την εποχή, όπου η ∆ηµοτική αυτή Αρχή, 4 χρόνια είµαστε, ανέλαβε και αυτό. Όχι µόνο αυτό και 
110.000 € που τελεσιδίκησαν για την κεντρική πλατεία και, και, και.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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∆εν λέγω ότι εµείς δεν θα λύσοµε και δεν αφήσοµε προβλήµατα στο ∆ήµο και ότι κάθε ∆ηµοτική 
Αρχή δεν έκανε ότι µπορούσε. Ποτέ δεν θα το πω εγώ, και ότι οι συνθήκες δεν µεταβάλλονται  
αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτή η ∆ηµοτική Αρχή έχει αναλάβει το βάρος, η ∆ηµοτική  
Αρχή ως συνέχεια, µε συγχωρείτε συνάδελφοι όσοι είσαστε καινούριοι εδώ, να τακτοποιήσει αυτή 
την εκκρεµότητα δεκαετιών αγαπητέ συνάδελφε. Με αυτή την έννοια το συγκεκριµένο γραφείο 
έχει πρόταση για την ελεγχόµενη στάθµευση και η πρόταση η οποία σας έρχεται εδώ µε την 
υπογραφή της κας Κανελλοπούλου Α., η οποία είναι συγκοινωνιολόγος. Η ∆ηµοτική Αρχή φρόντισε 
µε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ να προσλάβει συγκοινωνιολόγο, έχοµε έναν από τους καλλίτερους 
συγκοινωνιολόγους και όταν βάζει την υπογραφή της σε προτάσεις που έρχονται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο οι προτάσεις αυτές είναι πλήρως τεκµηριωµένες.   

Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω συνεισφέροντας στη συζήτηση είναι ότι τα κυκλοφοριακά 
δεδοµένα της Καλαµάτας σε µερικούς µήνες θα µεταβληθούν άρδην. Το τι θα ισχύσει µε τη 
λειτουργία του περιµετρικού δακτυλίου και µε τις 5 εισόδους της πόλης, Είσοδος 1: Καρέλια, 
Είσοδος 2: Λεϊκων, Είσοδος 3: Αγία Άννα, Είσοδος 4: Σπάρτη, Είσοδος 5: Βασ. Γεωργίου – 
Λακωνικής, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Μία πόλη που κινείται από δύση προς ανατολή, όπως η 
Θεσσαλονίκη, θα κινείται από βορά προς νότο.  Είναι θέµα το οποίο πρέπει να το δούµε και στο 
σύνολο των κυκλοφοριακών θεµάτων θα κουβεντιάσοµε τότε. Το τότε είναι σε µερικούς µήνες. 
Μέχρι τότε όµως, έχοµε µια άριστη συγκοινωνιολόγο µε ειδικότητα, πέρασε το θέµα από θεσµικά 
όργανα, ήρθαν οι φορείς της πόλης και εξέφρασαν άποψη, ήρθε η ∆ηµοτική Κοινότητα και 
εξέφρασε άποψη, ζητούν οι έµποροι και άλλους δρόµους για 10  ώρες την ηµέρα µε 0,5 την ώρα, 
τις υπόλοιπες ώρες είναι ελεύθερος ο χώρος ο συγκεκριµένος, δηλαδή µπορεί ο κόσµος να αφήσει 
τα αυτοκίνητά του να πάει να κινηθεί. Εν πάση περιπτώσει χρειαζόµαστε κάποιες θέσεις που είναι 
λίγες για τους 470 επαγγελµατίες οι οποίοι κινούνται στο κέντρο.  

Συνάδελφοι, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδοµένα που σας είπα, όλα αυτά τα δεδοµένα, και 
υπάρχει η συγκεκριµένη πρόταση την οποία τη θέλει αποδεδειγµένα ο επαγγελµατικός κόσµος και η 
κοινωνία που είναι στο συγκεκριµένο χώρο. Νοµίζω ότι είναι υπερβολή να λέµε ¨ότι σκεφτείτε 
κάνετε¨, στον Άρι, το ένα το άλλο, έτσι απαξιωτικά προς µία ∆ηµοτική Αρχή, να δεχθείτε ότι 
νοιάζεται για την πόλη αυτή τόσο όσο νοιάζεστε και εσείς και ότι είµαστε ευφυείς όσο είσαστε και 
εσείς, όχι παραπάνω.  

Εποµένως µη µας κάνετε τους έξυπνους, είναι κάτι που µε ενοχλεί, διότι δε θα σας θεωρώ  
εξυπνότερους από εµάς, ούτε πιο εργατικούς, ούτε πιο τεκµηριωµένους. Τελεία και παύλα και θα 
έχετε την απάντηση, µε πολύ αγάπη κ. Μπεχράκη. Τα ίδια είχαµε και στο προηγούµενο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο από τους ανθρώπους της παράταξής σας που ήταν εδώ.              
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε Μωρακέα. 

 
Τα ξέρουµε κ. ∆ήµαρχε τα προβλήµατα µε τον κ. Ζέκκο. Το ξέρουµε αυτό το 
πρόβληµα και το καταλαβαίνουµε ότι είναι ένα πρόβληµα. ∆εν είναι θέµα ύφους. Με 

συγχωρείτε, ξέρουµε το πρόβληµα, όµως τι θα γίνει θα είναι όµηρος µια ζωή η πόλη αυτού του 
προβλήµατος;  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι.  
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: ∆εν πρέπει να το αντιµετωπίσουµε;  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Αυτό λέµε λοιπόν ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα γίνει.  
 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  
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ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Εντάξει.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: …τώρα δεν γίνεται.   

 
Γιατί πιστεύουµε ότι δεν είναι θέµα ούτε διάθεσης ούτε εργατικότητας ούτε …, είναι 
και θέµατα σχεδιασµού, είναι και θέµατα αντίληψης. Αν ας πούµε κάποιος σκέφτεται 

τόσο πολύ ή το σκέφτεται νοικοκυρίστηκα το θέµα, δεν σκέφτεται το τι σηµαίνει µια καινούρια 
µελέτη κυκλοφοριακή και τι µπορεί να αντιµετωπίσει, περιορισµένα πράγµατα µπορεί να 
αντιµετωπίσει δυστυχώς τα αυτοκίνητα όπως είναι. ∆ηλαδή σκεφτείτε, το ΄85 είχαµε τα µισά, το 
1/3 των αυτοκινήτων, είχαµε µια άλλη πόλη, σήµερα έχουµε µια άλλη πόλη, άρα υπάρχει 
αναγκαιότητα. Το θέµα είναι πως θα µεθοδευτεί γρήγορα να αποκτήσει µια σύγχρονη 
κυκλοφοριακή µελέτη και να απαλλαγεί από τέτοια … 

Τώρα όσον αφορά το θέµα της στάθµευσης. Η στάθµευση είναι η ελεγχόµενη και η άναρχη η µη 
ελεγχόµενη. Είναι λογικό η υπηρεσία του ∆ήµου να κατευθύνεται πρώτα απ΄ όλα να αστυνοµεύσει, 
εν πάση περιπτώσει η προτεραιότητα είναι του εισπρακτικού, να αστυνοµεύσει την ελεγχόµενη, 
την άλλη την υποτιµά. ∆ηλαδή, υπάρχει µια διασύνδεση της γενικότερης άναρχης και της άλλης 
στάθµευσης στη διαχείρισή της, υπάρχει ένα θέµα.  

Για την ελεγχόµενη, εµείς δεν είµαστε αντίθετοι µε την ελεγχόµενη στάθµευση, προσέξτε να δείτε 
όµως. Προσέξτε, υπάρχει ελεγχόµενη… π.χ. θα σας κάνουµε µια πρόταση: Κάντε ελεγχόµενη εκεί 
που λέτε, να το δοκιµάσουµε κιόλας,  δωρεάν. Με ποια έννοια, µία ώρα µε το χαρτάκι σου το 
πράσινο, λέµε τώρα, ή το κόκκινο ή το µπλε που κυκλοφορεί, και σε αστυνοµεύει η ∆ηµοτική Αρχή 
και αν υπερβείς την ώρα έχει πρόστιµο, χωρίς τέλος, µε µηδέν τέλος. Γιατί είναι µερικά πράγµατα 
που νοµίζουµε ότι η ελεγχόµενη σηµαίνει ή εισπρακτικό ή µη εισπρακτικό. ∆ηλαδή ή κάνω 
ελεγχόµενη και είµαι εισπρακτικός ή δεν µπορώ να κάνω ελεγχόµενη. Όχι, µπορείς να κάνεις 
ελεγχόµενη χωρίς … Και σε συνθήκες τέτοιες άξιζε τον κόπο να δοκιµαστεί και µια τέτοια 
χειρονοµία. Ναι στους επαγγελµατίες, να βοηθήσουµε την κίνηση, να εναλλάσσονται τα 
αυτοκίνητα, να παρκάρουνε πολλοί να κάνουνε τις δουλειές τους. Με το κόστος, πόσο κάνει ένα 
χαρτάκι;       

Τέλος υπάρχει ένα θέµα µε τις 4 θέσεις, εγώ το λέω περισσότερο για να προφυλάξω αν θέλετε και 
το ∆ήµο συνολικά γιατί µπορεί να θεωρηθεί… Πρακτικά 4 θέσεις για ένα ∆ηµαρχείο που  δέχεται 
δεκάδες εκατοντάδες πολίτες δεν αρκούνε, ουσιαστικά θα καταλαµβάνονται είτε από υπηρεσιακούς 
είτε από πολιτικό προσωπικό ας πούµε αξιωµατούχους της ∆ηµοτικής Αρχής. Νοµίζω ότι δεν λύνει 
κανένα θέµα δηλαδή, δεν πρόκειται να πιάσουν τόπο αυτές οι θέσεις για ανθρώπους που έρχονται 
να εξυπηρετηθούν από το ∆ηµαρχείο, για απλούς δηµότες. Άρα θα ΄λεγα εκτίθεται, µπορεί να πει 
κανένας ότι εκτίθεται, ζητάει προνόµια, δηλαδή ο τάδε θέλει να έχει τη θέση... Λέω τώρα, όχι ότι 
λέω ότι γίνεται γι΄ αυτό αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αφήσουµε. Η γνώµη µας είναι να µην 
υπάρχουν. ∆ηλαδή να υπόκειται και ο αξιωµατούχος και ο υπηρεσιακός στη δυσκολία που υπόκειται 
και ο απλός πολίτης.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε ∆ήµαρχε. 

 
Αναγνωρίζω την καλή σας διάθεση, την αγαθή µε την έννοια  της καλής διάθεσης και 
της προσφοράς, το αναγνωρίζω, αλλά σε πολλές προτάσεις θεωρώ ότι κινείστε εκτός 

πραγµατικότητας, εκτός πραγµατικότητας. Θα σου πω τώρα, γιατί µε φέρνεις από το ένα στο άλλο 
σαν το ανέκδοτο που θυµόµαστε ¨και εσείς καταπιέζετε τους µαύρους¨.  

Λοιπόν, πρώτον, να συµφωνήσουµε ότι σε µερικούς µήνες πρέπει εδώ να κουβεντιάσουµε πολύ 
σοβαρά, µε τη λειτουργία του περιµετρικού δρόµου, που ευτυχώς λύθηκαν όλα τα προβλήµατα, τα 
κυκλοφοριακά δεδοµένα στην πόλη. Αλλάζει εποχή. 

Το θέµα του κλεισίµατος µε το Ζέκκο είναι θέµα το οποίο το διαχειριζόµαστε και οικονοµικά και 
νοµικά. Ας µην το κουβεντιάσουµε εδώ, είναι θέµα που έχει ξεκινήσει…, χρωστάµε µετά τους 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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σεισµούς. Α είναι δυνατόν! Επειδή είσαστε µηχανικός και ξέρετε το τι έχει συµβεί, ας µη το 
θέσουµε εδώ. Θα  ΄ρθει όµως το θέµα.  

Το δεύτερο, όσον αφορά τις 4 θέσεις που είναι έξω από το ∆ηµαρχείο. Ακούστε, δε λέγω για το 
∆ήµαρχο που θα πάει πρωί, απόγευµα και αν τα δω εκεί πέρα κλεισµένα πάω παραπέρα, για να 
κάνουµε τη δουλειά µας. Κανένας δεν θέλει θέση .. Ή για το Αντιδήµαρχο που θα φύγει, θα 
γυρίσει. Ας πούµε ο Αντιδήµαρχος  καθαριότητας θα πάρει δέκα φορές το προσωπικό του 
αυτοκίνητο, αυτό το ξέρουν όλοι οι Αντιδήµαρχοι Καθαριότητας, αυτό κάνανε, για να κινηθεί µέσα 
στην πόλη. Κοιτάξτε, η κατάσταση στο ∆ηµαρχείο αλλάζει. Θα φύγει και ο Αντιδήµαρχος ο ένας 
που είναι στο ισόγειο κάτω, εκεί όµως θα πάει η ∆ηµοτική Αστυνοµία. Εσείς τι πιστεύετε, δεν 
πρέπει να υπάρχει χώρος για τα περιπολικά της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που πάνε και έρχονται; ∆εν 
πρέπει να υπάρχει χώρος για τα ποδήλατα και τα µηχανάκια των ∆ηµοτικών Αστυνόµων; Τέσσερεις 
θέσεις είναι όλες και όλες.  Αυτό είναι το θέµα; Αν είναι θέµα αυτό να το καταργήσουµε, αν είναι 
αυτό το θέµα, αλλά δεν είναι θέµα αυτό συνάδελφε. Μακάρι να είχαµε λύσει όλα τ΄ άλλα. Γι΄ αυτό 
σας παρακαλώ, είναι µία πρόταση της υπηρεσίας, µελετηµένη, ψηφήστε τη να κάνουµε ένα βήµα 
παραπέρα.  
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: ∆ωρεάν, ας δοκιµάσουµε. 

 
Παρακαλώ, παρακαλώ κ. Μωρακέα, ακούστηκε η πρότασή σας. Άλλος 
συνάδελφος… 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ωρεάν είναι Σπύρο.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Εντάξει κ. ∆ήµαρχε; Κύριε Ριζά, κ. Αντιδήµαρχε έχετε το λόγο.   

 
∆εν θα σας κουράσω κ. Πρόεδρε. Καταδεικνύεται από τη συζήτηση η ανάγκη, και 
πραγµατικά είναι ένα από τα σηµαντικά στοιχεία που θα πρέπει να κοιτάξει αυτή η 

∆ηµοτική Αρχή, µίας µελέτης σχεδόν από µηδενική βάση µε τα νέα δεδοµένα του κυκλοφοριακού 
φόρτου που θα έρθουν στην πόλη µας µε την αποπεράτωση του οδικού δικτύου από Αθήνα. Αυτό 
είναι βέβαιο και θα πρέπει να πάµε σε αυτή τη λύση. Το θέµα είναι ¨σερ σε λαζάν¨ δηλαδή για να 
ψάξεις τα χρήµατα, που θα τα βρεις, και απευθύνοµαι στους αγαπητούς συναδέλφους διότι είναι 
ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο να χαράξεις πολιτική και να µην έχεις χρήµατα. ∆εν µπορείς, είναι 
αδύνατο.  

 
Θα τα βρούµε Χρήστο, θα τα βρούµε τότε, γιατί δεν θα µπορούµε να 
κυκλοφορήσουµε. Πρέπει να αλλάξουν όλα. 

 
Τα είπαµε κ. ∆ήµαρχε και συµφωνώ µαζί σας.  

Όµως θα πρέπει να πούµε ότι µερικές στιγµές όταν υπάρχει και µία µελέτη, από µία 
έγκριτη συγκοινωνιολόγο, δεν µπορούµε να την πετάξουµε στο καλάθι των αχρήστων αυτή την 
πρόταση, τη σηµειακή πρόταση, η οποία έχει περάσει από διαβούλευση φορέων, µας το είπε ο 
αρµόδιος Αντιδήµαρχος, και έχουν συµφωνήσει οµόφωνα. 

Άρα λοιπόν αυτή η σηµειακή παρέµβαση σε θέµατα κυκλοφοριακής σύνδεσης είναι πολύ σηµαντικό 
και θα πρέπει να το υποστηρίξουµε όλοι διότι πρώτα απ΄ όλα, πρώτα απ΄ όλα, µην θεωρήσουµε 
ότι είναι εισπρακτικού χαρακτήρα, άλλωστε τα χρήµατα είναι πάρα πολύ λίγα Είναι ρυθµιστικού 
χαρακτήρα κύριε συνάδελφε. Είναι ρυθµιστικού χαρακτήρα και αποβλέπουν ακριβώς στη σωστή 
λειτουργία και εύνοµη και εύρυθµη λειτουργία των καταστηµάτων, οι οποίοι αυτοί την στιγµή 
ταλανίζονται και διώκονται, το γνωρίζετε, από το οικονοµικό σύστηµα.     
Αυτό ήθελα να πω και τίποτε άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Νταγιόπουλε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΡΙΖΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  
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Καταρχήν θα πρέπει να γίνει συνείδηση στους επαγγελµατίες ότι δεσµεύοντας 
µια θέση µπροστά από το κατάστηµά τους χάνουν 10 έως 20 που  θέλουν να 

πλησιάσουν το κατάστηµά τους. Οι ίδιοι διώχνουν τον κόσµο, οι ίδιοι τον οδηγούν στα 
πολυκαταστήµατα τα οποία διαθέτουν χώρους στάθµευσης. 

Ένα δεύτερο, επειδή είχα κάνει τότε και µε την αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων 
αυτοκινήτων, σε αυτό που είπα ο συνάδελφος ο Σπύρος ο Μωρακέας να είναι δωρεάν θα συµβεί το 
εξής απλό, το ελληνικό κουτοπόνηρο, θα το παίρνει από εδώ που το έχει το αυτοκίνητό του και θα 
το πηγαίνει 50 µέτρα παραπάνω  και θα τελειώνει η ιστορία. Γι΄ αυτό χρειάζεται το ωράριο και 
τέρµα. Και να µάθουν και οι επαγγελµατίες ότι αν θέλουν να στηρίξουν τα επαγγέλµατά τους ειδικά 
αυτή την εποχή, να φροντίζουν να µην καταλαµβάνουν οι ίδιοι τις θέσεις από τις 7 το πρωί  µέχρι 
την ώρα που κλείνουν τα καταστήµατά τους.     

 
Πολύ ουσιαστικός.  
Λοιπόν, άλλος συνάδελφος. Η κα Λιακουνάκου ως Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Καλαµάτας έχετε το λόγο.    
 
Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας θα 
αγωνιστεί ώστε οι Καλαµατιανοί να περπατούν στην πόλη και να χρησιµοποιούν 

τους ποδηλατόδροµους.  

Σε ότι αφορά το θέµα τώρα, εµάς όταν µας ήρθε κατευθείαν πήγαµε και ρωτήσαµε µία αξιόλογη 
υπάλληλο συγκοινωνιολόγο, την κα Κανελλοπούλου, γιατί συγκοινωνιολόγοι δεν είµαστε. Μας είπε 
και µας διαβεβαίωσε ότι θα λυθεί µεγάλο πρόβληµα και έτσι προχωρήσαµε και δώσαµε τη θετική 
εισήγηση. Γι΄ αυτό, επειδή έχουµε ρωτήσει και αρκετούς επαγγελµατίες, θα παρακαλούσαµε και 
εµείς το Σώµα ως ∆ηµοτική Κοινότητα, γιατί σας το φέραµε µε οµόφωνη απόφαση, να το ψηφίσετε 
προς διευκόλυνση των αυτοκινήτων στην πόλη µας και να ξεκινήσουµε µετά όλοι µαζί  µία 
διαδικασία ενηµέρωσης των πολιτών για να χρησιµοποιούν τα πόδια τους και να πεζοπορούν οι 
άνθρωποι.  

 
Ευχαριστούµε κα Πρόεδρε.  
Λοιπόν προς ψηφοφορία.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να πούµε δυο κουβέντες. ∆ευτερολογία.  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Η παράταξή µας για να σας διευκολύνουµε, ΛΕΥΚΟ.       
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Μπεχράκη  

 
Ειπώθηκαν πολλά στη συζήτηση και ιδιαίτερα για την παράταξή µας, για ¨το 
εισαγγελικό ύφος¨. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή εκείνο που διακυβεύεται 

στους πολίτες είναι ότι κανένας δεν πιστεύει ότι ενδιαφέρεται κάποια ∆ηµοτική Αρχή για το 
κυκλοφοριακό και όλοι το βλέπουν το θέµα αυτό σας εισπρακτικό µέτρο. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία 
και σε σχέση µε το άλλο θέµα που κουβεντιάζουµε. Για  4 χρόνια έξω από το ∆ηµαρχείο και σε 75 
µέτρα απόσταση από το πάρκινγκ δεν έχουνε κλειστεί θέσεις στο πάρκινγκ για να πηγαίνουν τα 
υπηρεσιακά αυτοκίνητα αλλά θέλουµε 1 µέτρο έξω από το ∆ηµαρχείο, από την πόρτα, δηλαδή να 
βγάζουµε την πόρτα και  να µπαίνουµε κατευθείαν µέσα στο ∆ηµαρχείο, και την ίδια στιγµή µέσα 
στις εφηµερίδες καταγγέλλουµε τις πολίτες σύσσωµοι ότι δεν µπορούν να µετακινούνται παντού µε 
το αµάξι τους, καβάλα να πηγαίνουν στην εκκλησιά καβάλα προσκυνάνε. Αυτό ο πολίτης το 
καταλαβαίνει όσο και να θέλουµε να τον κοροϊδέψουµε. Εάν θέλει σήµερα η ∆ηµοτική Αρχή, και 
εµείς δεν είµαστε εισαγγελείς ούτε έχουµε τέτοια πρόθεση, να ακούει τις Τεχνικές Υπηρεσίες θα την 
παρακαλούσα πάρα πολύ σε πολλά θέµατα που έχουν αντίθετη άποψη η Τεχνικές Υπηρεσίες όχι 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  



Συνεδρίαση :08/2011                                Πέµπτη 3 / 3 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ  083/2011 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  13 

µόνο δεν τις έχει ακούσει αλλά έχει και υποκρύψει ακόµα και τις αποφάσεις που έχει. Για 
παράδειγµα, το προηγούµενο θέµα που κουβεντιάζαµε για τη ΜΟΛΑΚ, υπήρχε απόφαση και 
εκτίµηση των δηµοτικών υπηρεσιών ότι η ΜΟΛΑΚ µπορεί να λειτουργήσει και να επεξεργάζεται 95 
τόνους σκουπίδια … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ…   
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ένα λεπτό κ. Αντιπρόεδρε … 

 
Κύριε Μπεχράκη γιατί θέλετε να µε φέρνετε σε δύσκολη θέση; Το συζητήσαµε το 
θέµα της ΜΟΛΑΚ, να το ξανασυζητήσουµε, µέχρι αύριο το πρωί; Ας αναφερθούµε 

στο συγκεκριµένο, µη φέρνετε το Προεδρείο στον άχαρο αυτό ρόλο.  
 
Ένα λεπτό κ. Αντιπρόεδρε, δεν το φέρνουµε … 
Εξάλλου έτσι επιδοκιµάζουµε και το ρόλο σας, είναι σωστός σ΄ αυτό που λέτε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Εντάξει, είµαι δοκιµασµένος σε πολλά πράγµατα και έχω µείνει ανεξεταστέος.  

 
Έτσι µπράβο. 
Λοιπόν, ένα λέγαµε στην κυρία Συγκοινωνιολόγο σήµερα το βράδυ, να κάνουµε 

αυτά που λέτε αλλά µε µηδέν τέλη στάθµευσης, θα µας έλεγε όχι;  
Εποµένως λοιπόν µην επικαλούµαστε πράγµατα τα οποία δεν τα πιστεύουµε.  

 
Ευχαριστώ.  
Παρακαλώ, κ. ∆ιασάκο.  

∆εν έχουµε δευτερολογία.  
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας. 
Αγαπητέ Γιάννη Μπάκα εγώ είµαι υποχρεωµένος όποιος ζητήσει το λόγο να τον δώσω.    
Λοιπόν ποιοι είναι ΥΠΕΡ; 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Υπέρ της µονοδρόµησης, κατά της ελεγχόµενης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Μπεχράκη; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ΚΑΤΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε Μπρεδήµα;   
   
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: ΛΕΥΚΟ   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Η κα Λιακουνάκου. 
 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: Υπέρ. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του 
τα προαναφερόµενα, την υπ’ αριθµ. 6/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καλαµάτας, την υπ’ αριθµ. 5/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, µεταξύ 
των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, σύµφωνα µε την οποία 
ΥΠΕΡ α) της επέκτασης της ελεγχόµενης στάθµευσης σε τµήµατα των οδών 2323ης  Μαρτίου, 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  



Συνεδρίαση :08/2011                                Πέµπτη 3 / 3 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ  083/2011 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  14 

Υπαπαντής και Νέδοντος και β) της παραχώρησης τεσσάρων (4) θέσεων στάθµευσης στο 
∆ηµαρχείο για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών οχηµάτων και στάσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων των 
δηµοτών, τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας κα Λιακουνάκου, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ενώ ΥΠΕΡ της µονοδρόµησης της οδού Ντ. Μακροπούλου µε κατεύθυνση προς την 
οδό Κρήτης και απαγόρευση στάθµευσης στην ανατολική πλευρά της οδού, τάσσονται οι παρόντες 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας, των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας κα Λιακουνάκου και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, κατά πλειοψηφία,   
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει:  

Ι. Την επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης σε τµήµατα των οδών 23ης Μαρτίου, 
Υπαπαντής και Νέδοντος.  

ΙΙ. Την παραχώρηση τεσσάρων (4) θέσεων στάθµευσης στο ∆ηµαρχείο για την 
εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών οχηµάτων και στάσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων των 
δηµοτών.  

ΙΙΙ. Τη µονοδρόµηση της οδού Ντ. Μακροπούλου µε κατεύθυνση προς την οδό Κρήτης 
και απαγόρευση στάθµευσης στην ανατολική πλευρά της οδού.  

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

 2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

 3. Αναζίκος Ιωάννης 

 4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

 5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

 6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

 7. ∆ιασάκος Νικόλαος  

 8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Καραγιάννης Ανδρέας 

 11. Καρβέλης Γεώργιος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Μανδηλάρης Ιωάννης 

 14. Μαρινάκης Σαράντος 
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 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Μπεχράκης Σταµάτης 

 19. Μπουζιάνης Παύλος 

 20. Μπούρας Ιωάννης 

 21. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

 22. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

 23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

 24. Μωρακέας Σπυρίδων 

 25. Νιάρχος Αναστάσιος 

 26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 27. Ντίντα Παναγιώτα 

 28. Οικονοµάκου Μαρία  

 29. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 30. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

 31. Ριζάς Χρήστος 

 32. Στασινάκης ∆ιονύσης  

 33. Στασινόπουλος Στυλιανός 

 34. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

 35. Χριστόπουλος Ιωάννης 

  

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Λιακουνάκου Βενετία 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Μαρτίου  2011 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ  

 


