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ΑΠΟΦΑΣΗ   1/2015 
 

 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 1η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 934/9-1-2015 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος, 5) 

Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος και 2) Ντίντα Παναγιώτα.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Αλούπης Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει  στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας 

τον κ. Μάκαρη Εμμανουήλ – Λεονάρδο.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Επέκταση αστικής περιοχής. 

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1040/12-1-2015 
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να καταθέσουν τις 
απόψεις τους σχετικά,  

1) το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας, 

2) το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας 

3) ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμάτας και, 

4) ο Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Καλαμάτας 

εκ των οποίων παραβρίσκεται ο Αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας          
κ. Μουστρούχος Χρ. και ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Καλαμάτας      
κ. Γιαννακόπουλος Παν. 

 

Το εν λόγω θέμα αφορά σε κυκλοφοριακά και η λήψη απόφασης σχετικά  αποτελεί 
κανονιστική απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, την έκδοση  δημοτικής 
κανονιστικής απόφασης επί κυκλοφοριακών θεμάτων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  
 
 
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 755/8-1-2015 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο ήταν στο 
φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  Επέκταση αστικής περιοχής 

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 62865/10-11-2014 αίτηση. 
 
 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας ζητά την 
επέκταση της αστικής περιοχής, η οποία σήμερα εκτείνεται μέχρι το ΤΕΙ, 
προκειμένου να καλυφθεί με αστική συγκοινωνία το Νοσοκομείο Καλαμάτας. 
 
Επισημαίνεται ότι  ο  χαρακτηρισμός  των  αστικών  περιοχών γίνεται  με  
αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων, βάσει της Υ.Α.Οικ.Β-
54871/4060/2003 (Β 1364) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τον 
χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, 
καθώς και για τον καθορισμό αφετηριών, τερμάτων, διαδρομών στάσεων σταθμών, 
πρακτορείων εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων» και το Ν.3852/2010 (Α 87) 
«Καλλικράτης». 
 
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία είναι απαραίτητη η έκδοση Απόφασης 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε, εισηγούμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει την επέκταση της αστικής περιοχής έως το Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
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προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
εξυπηρέτησή του με αστική συγκοινωνία. 
 
 
Συν/να: 1) Η υπ' αριθμόν 62865/10-11-2014 αίτηση. 
 
                                                                              Καλαμάτα      8 - 1 - 2015 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ      
          ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 
 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, 
έχουν ως εξής: 

 
Θα ήθελα να ζητήσω από το Σώμα το θέμα αυτό να αναβληθεί διότι μέσα από 
τις διαδικασίες οι οποίες προέκυψαν και της Υπηρεσίας το υπηρεσιακό σημείωμα, 

πρέπει να το βάλουμε σε διαβούλευση ώστε να μπορέσουμε πλέον να κάνουμε πιο ώριμη την 
πρόταση την οποία θέλουμε να έρθει πρώτα στην Ποιότητα Ζωής και στην Κοινότητα της 
Καλαμάτας και καθ’ επέκταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε κάποια παραπάνω 
στοιχεία για να μπορέσουμε πλέον αυτή η απόφαση να είναι καλύτερη και να μην έχουμε τα 
διάφορα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν. 
Και έτσι ζητάω από το Σώμα το θέμα αυτό να αναβληθεί ώστε να μπορέσουμε μέσα από μία 
διαβούλευση την οποία θα την κάνουμε να είναι καλύτερη, να ’ρθει πιο εμπεριστατωμένη η 
εισήγηση στο συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτά.  

 
Πέραν από την όποια αναβολή, θα πρέπει πιστεύω να δούμε συνολικά το θέμα 
της επέκτασης των ορίων της αστικής περιοχής και να καλύψουμε το σύνολο των 

περιοχών που θα εξυπηρετεί πλέον η αστική συγκοινωνία, όπως περιοχές σαν τη Βέργα, τη 
Μικρά Μαντινεία, οι οποίες έχουνε πρόβλημα και οι οποίες ήτανε και μέσα και στο πρόγραμμά 
μας το αρχικό δηλαδή, το προεκλογικό μας πρόγραμμα και είναι ένα θέμα το οποίον είναι 
υπαρκτό. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπουμε αποσπασματικά συγκεκριμένες περιοχές, πρέπει να 
το δούμε συνολικά. Όπως στο σύνολο των ενεργειών πρέπει να βλέπουμε συνολικά τα 
θέματα, διαφορετικά φαίνεται σαν να είναι τακτοποιήσεις προεκλογικών δεσμεύσεων.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Για ποιες εκλογές μιλάτε;  

 
Για τις εκλογές που περάσανε, όχι γι’ αυτές που έρχονται. Μην βιαζόσαστε, 
έχουμε καιρό γι’ αυτές που έρχονται. 

Λοιπόν, όταν βλέπουμε ένα θέμα ότι αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και βλέπουμε τη 
συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο προγραμματισμό, διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό 
λέμε να δούμε συνολικά το σύνολο της επέκτασης της αστικής περιοχής της Καλαμάτας. 
Εντάξει; 

 
Λοιπόν όσον αφορά αυτό που είπατε, κ. Αλούπη, επειδή στο προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμμετείχατε και απ’ ό,τι ξέρω η συμμετοχή σας στα 

κοινά δηλαδή, είτε Νομαρχιακά, είναι πάρα πολλά χρόνια να είστε στα κοινά, επειδή αυτό το 
θέμα έχει απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο σε επίπεδο διαβούλευσης και συζητήσεων 
διότι να ξέρετε ότι γι’ αυτήν εδώ την απόφαση, μπορεί να είναι οποιαδήποτε η απόφαση της 
Δημοτικής Αρχής της επέκτασης της αστικής συγκοινωνίας, της αστικής περιοχής. Η απόφαση 
όμως να γίνει το δρομολόγιο και να οριστεί και πού θα μπουν οι στάσεις και ποιοι θα έχουνε 
δικαίωμα, δεν την έχει ο Δήμος, την έχει η Περιφέρεια.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καταλαβαίνετε λοιπόν έχουμε αντικρουόμενες ιστορίες μέσα από τη νομοθεσία γι’ αυτό το 
θέμα. Γι’ αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε να αναβληθεί το θέμα αυτό στο Σώμα και αν 
συμφωνείτε ή όχι, μάλλον απ’ ό,τι κατάλαβα συμφωνείτε, να ξέρετε ότι δεν μας απασχολεί 
μόνο τώρα, ούτε κάνουμε εξυπηρετήσεις. 

 
Συγνώμη να απαντήσω. Συνηγορείς σ’ αυτό που είπα. Δηλαδή αυτό που είπατε 
συνηγορεί σ’ αυτό που είπα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είπα αυτό, δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες.  

 
Περιμένετε, να σας εξηγήσω, να σας εξηγήσω πού συνηγορείτε. Συνηγορείτε στο 
γεγονός ότι εφόσον παίρνουμε μια πρώτη απόφαση εμείς και μετά μετέχουν 

άλλα όργανα, όπως η Περιφέρεια που λέτε για να ορίσει τις στάσεις κτλ., σημαίνει ότι μια 
ολοκληρωμένη πρόταση είναι προτιμότερη από μια αποσπασματική πρόταση. Σ’ αυτό εννοώ. 
Τίποτα άλλο. 

 
Η πρόταση για την αστική επέκταση αφορούσε συγκεκριμένο κομμάτι που ήτανε 
προς το νοσοκομείο. Όμως, αιτήματα υπάρχουν και για τη Μαντίνεια και για τη 

Βέργα όπως είπες και εσύ νωρίτερα και αυτό μας είχε απασχολήσει και στο προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο και όταν θα ’ρθει η ώρα και θα το περάσουμε και από την Επιτροπή 
Διαβούλευσης, θα γίνει μία διαδικασία. Το θέμα είναι να μην κάνουμε κουβέντα τώρα χωρίς 
λόγο. 

 
Πράγματι ο Πρόεδρος είπε προηγουμένως ότι αυτό το πρόβλημα μας 
απασχολεί, αυτό το ζήτημα μάλλον, το θέμα, μας απασχολεί όλη την 

προηγούμενη θητεία. Πιστεύω ότι έχει ωριμάσει. Διαδοχικές συναντήσεις έχουν γίνει και στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – είχα την τιμή να είμαι όλη την προηγούμενη θητεία 
εκπροσωπώντας τότε τη μείζονα μειοψηφία – αλλά και όλες οι διαβουλεύσεις οι σχετικές είχανε 
γίνει.       

Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να μιλάμε με καθαρή ματιά, με ειλικρίνεια. Υπάρχουν λοιπόν 
αντικρουόμενα συμφέροντα εκεί. Βλέπω όμως ότι η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι θα πρέπει να 
…(δεν ακούγεται)… Εμείς είμαστε κατά της αναβολής γιατί υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα. 
Δεν εξυπηρετείται ο κόσμος στο νοσοκομείο, δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές των ΤΕΙ, δεν 
εξυπηρετείται όλη αυτή η περιοχή και υπάρχει μια διαρκή αναβλητικότητα.  

Δεν μπορεί το νοσοκομείο Καλαμάτας να μην θεωρείται ζωντανό κομμάτι της πόλης της 
Καλαμάτας και να μην εξυπηρετείται απ’ την αστική συγκοινωνία. Οι πολίτες λοιπόν 
καθημερινά μπαίνουνε θα έλεγα σε μια περιπέτεια προκειμένου… Εγώ είμαι κατά της αναβολής 
και πιστεύω ότι βεβαίως να υπάρξει συνεννόηση, βεβαίως να υπάρξει αλλά έχει περάσει μια 
πενταετία. Απ’ την προηγούμενη θητεία της Δημοτικής Αρχής συζητείται το θέμα, έχω τα 
πρακτικά στο σπίτι, μπορώ να τα φέρω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει λοιπόν μια 
χρονοβόρα διαδικασία. Πότε θα λυθεί αυτό το ζήτημα;  

Εγώ είμαι κατά της αναβολής.  

 
Θα ήθελα από τους φορείς που τους έχουμε καλέσει αν θέλουν να 
τοποθετηθούνε επάνω σ’ αυτό το θέμα και να… 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε Μιχάλη. Συγνώμη κύριοι.  

 
Συγνώμη και από μένα.  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν ο τρόπος με τον οποίον το χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα η Δημοτική 
Αρχή, μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν το βλέπει αφενός μεν με σοβαρότητα και αφετέρου 
δεν αποσκοπεί στην επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος.   

Είναι καιρό το θέμα αυτό, το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι όπως είπε και ο κ. 
Χριστόπουλος και θα έπρεπε όταν φέρνετε ένα τέτοιο θέμα να είστε πλήρως προετοιμασμένοι. 
Το να φέρετε ένα θέμα για να πείτε ότι το φέρατε και ότι ενδιαφέρεστε και στη συνέχεια με τα 
λόγια τα δικά σας να αποδεικνύεται ότι πραγματικά δεν έχετε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, 
όπως λέτε, για να έχει πλήρη ωριμότητα κτλ. ώστε να έχουμε αποτελέσματα, αυτό νομίζω 
ξεκάθαρα ότι βαρύνει εσάς και κανέναν άλλον.  

Εμείς δεν σας είπαμε να φέρετε το θέμα, αν και διακαώς όλοι το είχαμε υποστηρίξει και στις 
προεκλογικές μας εκστρατείες κτλ. Άρα επί της ουσίας θέλω να μιλήσω, θα πρέπει επιτέλους να 
ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα τι θα γίνει και με το θέμα του αστικού ΚΤΕΛ και την εξυπηρέτηση 
όλων αυτών των ανθρώπων αλλά και με τον προαστιακό που και αυτό εξυπηρετεί ανάλογα 
θέματα και γνωρίζουμε όλοι ότι προφανώς υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, γι’ αυτό και 
ζητάτε ας πούμε την αναβολή του θέματος. Δεν είναι λόγοι δηλαδή τεχνικοί ή τυπικοί, είναι 
καθαρά άλλου είδους θέματα.  

Δεν θα ήθελα να μπω περαιτέρω και γι’ αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να το φέρετε καθόλου το 
θέμα αν δεν είστε έτοιμοι. Απ’ τη στιγμή όμως που το φέρνετε πρέπει να συζητηθεί κατά την 
άποψή μας και να αναλυθούνε όλα αυτά τα οποία είπατε, δηλαδή ότι δεν έχει περάσει από την 
Επιτροπή Διαβούλευσης, ότι υπάρχουν θέματα με την Περιφέρεια, ότι έχετε άλλα προβλήματα. 
Γι’ αυτό είμαστε εδώ πέρα σήμερα, να δούμε, μπορούμε άμα το συζητήσουμε να προχωρήσει 
αυτό; Και αν προκύψει ότι δεν μπορούμε και ότι υπάρχουνε προβλήματα που εσείς θα μας 
εκθέσετε και θα συζητήσουμε όλοι μαζί, τότε δεν θα προχωρήσουμε.  

Δεν έχει νόημα η αναβολή. Συζητάμε. Είναι εφικτό να προχωρήσει; Καλώς. Δεν είναι εφικτό; 
Δεν το προχωράμε. Αυτός δεν είναι ο ρόλος σήμερα και η εισήγηση του θέματος; Πρέπει σώνει 
και καλά δηλαδή να κουβεντιάσουμε και να πούμε ότι ναι προχωράμε, άμα δεν μπορεί να 
προχωρήσει; Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα για να δείξετε πραγματικά ότι 
ενδιαφέρεστε για την επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος.  

Ευχαριστώ.  

 
Εγώ δεν ήθελα να ανοίξω κουβέντα πάνω σ’ αυτό το θέμα και νομίζω ότι ήμουν 
πολύ κατανοητός στα όσα λέω. Και επειδή και εσύ Μιχάλη την προηγούμενη δεν 

συμμετείχες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Χριστόπουλος…,  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαν γίνει συζητήσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα, είχε γίνει 
μία κουβέντα μεταξύ των φορέων για όλα αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να 

φτάσουμε σε κάποιο σημείο.    

Όμως και πάλι εγώ πίστευα μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας, την οποία την έχω στα χέρια 
μου, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο. Όμως και πάλι προέκυψαν 
προβλήματα και δεν είναι θέματα τα οποία είπατε παράδειγμα εσύ προσωπικά ότι η Δημοτική 
Αρχή δεν θέλει να λύσει το θέμα, διότι αν δεν ήθελε να λύσει το θέμα δεν θα το ακούμπαγε 
καν και θα το έβαζε στις καλένδες.  

Εμάς μας απασχολεί και η Ποιότητα Ζωής όταν έρχεται να κάνουμε μία κουβέντα, δεν είναι για 
να δούμε αν έχουμε προβλήματα άρα να μην πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ είναι να 
κριθούμε να αποφασίσουμε μέσα από μία σειρά πρωτοβουλιών οι οποίες έχουν γίνει και θα 
συνεχίσουν μέσα από διαβούλευση να γίνονται, να φτάσουμε στο πιο ώριμο και θεμιτό 
αποτέλεσμα το οποίον θέλει η τοπική κοινωνία του Δήμου Καλαμάτας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω κ. Πρόεδρε.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι Γιάννη μου, να μην κάνεις ερώτηση.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Όχι, να μην κάνεις ερώτηση γιατί ανοίξαμε το θέμα και κουβεντιάζουμε τώρα. 

 
Έρχεται η Υπηρεσία του Δήμου και κάνει εισήγηση. Δεν σημαίνει ότι είχε 
δει όλες αυτές τις παραμέτρους, όλες αυτές τις διαφορετικές προτάσεις, 

όλο αυτό… Δεν είχε προηγηθεί; Όταν κάνει μια εισήγηση που καταλήγει: «Προκειμένου να 
προχωρήσει η διαδικασία είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης, οπότε εισηγούμαστε -λέει- 
στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την επέκταση της αστικής περιοχής».  

Η Υπηρεσία λοιπόν έρχεται…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Υπάρχει εδώ. Υπάρχει εδώ η εισήγηση της Υπηρεσίας. Η εισήγηση της 
Υπηρεσίας υπάρχει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει εισήγηση και ζητάμε να γίνει αναβολή. 

 
Λοιπόν εφόσον η Δημοτική Αρχή έχει στα χέρια της την εισήγηση και το 
φέρνει αυτό το θέμα, το φέρνετε εδώ, σημαίνει και εσείς πολιτικά έχετε 

πιστέψει ότι έχει ωριμάσει αυτό το θέμα και βάζετε την Υπηρεσία σας να εισηγηθεί. Δηλαδή θα 
έλεγα ότι είναι ακατανόητο αυτό που γίνεται.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Υπάρχει διχογνωμία λόγου και εγγράφου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν αγαπητοί φίλοι, το όνομά σας και τι εκπροσωπείτε.  

 
Είμαι Αντιπρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ.  
Εμείς το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε 

υπομονή, οι διαμαρτυρίες του κόσμου είναι πάρα πολλές κάθε μέρα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε 
σε καλό δρόμο έστω και εδώ που ήρθαμε, θα περιμένουμε και εμείς πιστεύουμε ότι κάτι θα 
γίνει καλύτερο, θα περιμένουμε εφόσον το θέμα θα αναβληθεί, να δούμε τι θα γίνει τελικά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει κάποιος άλλος; Εσείς; Το όνομά σας.  

 
Είμαι ο Πρόεδρος των ΤΑΞΙ Καλαμάτας.  
Την άποψή μου. Εμείς που μες στην πόλη της Καλαμάτας είμαστε 

υπεράριθμα ταξί απ’ ό,τι ξέρετε, έχουμε 200 ήδη ταξί, για την πόλη είναι υπεράριθμα, έχουμε 
κάνει προσφορές στο Καλαματιανό επιβατικό κοινό, έχουμε κάνει προσφορά τη ραδιοκλήση. 
Από όταν λειτούργησε το νοσοκομείο από μόνοι μας είχαμε πάρει την απόφαση σαν προσφορά 
να ερχόμαστε με τη μονή ταρίφα προς Καλαμάτα. Ήδη έχουμε ανοίξει πρόσφατα τις 
περιμετρικές μας ζώνες ότι τη διπλή, το ταξίμετρο, τη βάζουμε στη διασταύρωση 
Ασπροχώματος, καθόμαστε τρεις ώρες και τέσσερις και αυτό μπορεί να το διαπιστώσετε αν 
θέλετε και ρωτήστε οποιονδήποτε συνάδελφό μου στην πιάτσα ταξί του νοσοκομείου, σε 3 
ώρες - 4, να φέρουμε με πέντε και με πεντέμισι ευρώ και αν. Μεικτά έτσι, εννοείται, μες στην 
πόλη της Καλαμάτας.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΟΥΣΤΡΟΥΧΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Τέτοιες προσφορές και τόσα άλλα δεν νομίζω να υπάρχουν γιατί την τελευταία 20ετία, γιατί 
είμαι 16 χρόνια συνδικαλιστής, όλοι οι Δήμαρχοι που πέρασαν απ’ την πόλη της Καλαμάτας 
λένε: τα πιο σύγχρονα και τα πιο γρήγορα ταξί όλης της Ευρώπης είναι τα ταξί της Καλαμάτας. 
Σε ένα λεπτό καλείτε δέκα ταξί και είναι εδώ.  

Άρα έχουμε 155 ολόκληρα ταξί, τα μισά είναι 200 οικογένειες. Εάν γίνει κάτι τέτοιο εμείς θα 
παραδώσουμε τα κλειδιά. Ήδη είμαστε υπερχρεωμένοι. Ήδη. Και αυτό μπορείτε να το δείτε. 
Δεν μας χωράνε οι πιάτσες. Τι ώρα θέλετε να πάμε; Γιορτές; Ελάτε, να δείτε. Δεν μας χωράν οι 
πιάτσες. Εμείς πια έχουμε κάνει αιτήσεις στο Δήμαρχο να μας φτιάξει και άλλες πιάτσες. Δεν 
χωράμε.  

Ξέρετε τι θα πει 200 ταξί σε μια πόλη της Καλαμάτας; Με 3,40 κουβαλάμε από την Υπαπαντή 
και πηγαίνουμε στο ΦΛΟΙΣΒΟ. 3 άτομα 1,20. Τι άλλη προσφορά να κάνουμε στο επιβατικό 
κοινό; Και όταν ξαναγίνει η σύσκεψη, να ξέρετε θα έχω και τα άλλα μέλη μου εδώ να σας 
πούνε σε προσωπική εμπειρία.  

 
Όταν θα ανοίξει το θέμα μετά από ένα διάστημα κτλ. θα κληθείτε πάλι, όπως 
κληθήκατε και σήμερα.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία λέει υπέρ. Ο κ. Αλούπης;  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Εγώ λέω λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Ο κ. Χριστόπουλος κατά.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά, εσύ το είχες πει νωρίτερα. 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Αντωνόπουλου και Χριστόπουλου οι 
οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ και του κ. Αλούπη ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 
Αναβάλει τη λήψη απόφασης για επέκταση της αστικής περιοχής μέχρι το 
Νοσοκομείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  4. Γυφτέας Ηλίας  

  5. Δημόπουλος Δημήτριος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 21 Ιανουαρίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  
 
 


