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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  9/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  23/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:15 μ.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 9/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

44766/28-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2)  

Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  4)  Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Διασάκος 

Σπυρίδων, 6) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 7) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 8) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 

9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) Αλεξόπουλος  

Ιωάννης, 3)  Καλογεροπούλου Παναγιώτα και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  κ. Σκοπετέας Αναστάσιος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του 
οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες 

για τη βελτίωση εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων οδών». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 39890/13-5-2021 
σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, 
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, το οποίο, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό, είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου 
προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του 

οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ»  

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 38815/10-05-2021 εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου  

 

Με το παραπάνω υπ’ αρ. πρωτ. 38815/10-05-2021 εισερχόμενο έγγραφο η ανάδοχος Τεχνική 

Εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απέστειλε έγγραφο για να εγκριθεί η διευθέτηση κυκλοφορίας – 

σήμανση εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας 

προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ». Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο περιλαμβάνεται σχέδιο στο οποίο 

φαίνονται τα σημεία επέμβασης. 

Μετά από επικοινωνία και συνάντηση με τον ανάδοχο, προτείνεται η εργοταξιακή οργάνωση και η 

εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: 

1) Φάση 1: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό Σπετσών. 

Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας των οδών Δαμοφώντος και Σπετσών, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Νέδοντος και 

Σπετσών, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν 

είναι εφικτό. 

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Σπετσών μεταξύ των οδών Αριστείδου και 

Μακεδονίας, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν 

είναι εφικτό. 

2) Φάση 2: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό 

Θεμιστοκλέους. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Δαμοφώντος, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Σπετσών και 

Θεμιστοκλέους, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 

όταν είναι εφικτό. 
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3) Φάση 3: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό Μαρίας 

Μπασακάρη. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Δαμοφώντος, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Ύδρας και 

Μαρίας Μπασακάρη, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

4) Φάση 4: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό Ψαρών και 

επί της παρ. Μακεδονίας στη διασταύρωση με την οδό Δαμοφώντος. Στο στάδιο αυτό απαιτείται 

διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Δαμοφώντος, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον 

ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Μαρίας 

Μπασακάρη και παρ. Μακεδονίας, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς 

χώρους στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

5) Φάση 5: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί των οδών Αριστείδου και παρ. Ψαρών στις διασταυρώσεις τους 

με την οδό Ψαρών. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Ψαρών, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση στροφής οχημάτων από την οδό Ψαρών στις οδούς Αριστείδου και παρ. Ψαρών, 

με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

6) Φάση 6: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Αριστείδου στη διασταύρωση με την οδό Μαρίας 

Μπασακάρη. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Αριστείδου, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αριστείδου μεταξύ των οδών Ψαρών και 

Μαρίας Μπασακάρη, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

7) Φάση 7: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Αριστείδου στη διασταύρωση με την οδό 

Θεμιστοκλέους. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Αριστείδου, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αριστείδου μεταξύ των οδών Ύδρας και 

Θεμιστοκλέους, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 

όταν είναι εφικτό. 

8) Φάση 8: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Αριστείδου στη διασταύρωση με την οδό Σπετσών. Στο 

στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Αριστείδου, με εφαρμογή της κατάλληλης 

σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η υποχρεωτική αριστερή στροφή των οχημάτων από την οδό Αριστείδου στην οδό Σπετσών, με 

εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

 

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια κάθε Φάσης εκτιμάται στις δύο (2) ημέρες και ότι πριν ξεκινήσουν οι 

εργασίες θα ενημερωθεί η Τροχαία για την έκδοση σχετικής Απόφασης. 
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Κατόπιν των παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε: 

Να εγκριθεί να εγκριθεί η προτεινόμενη διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανση εκτελούμενων 

εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να υλοποιηθεί η 

παροχή υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΟΔΩΝ», ήτοι η εργοταξιακή οργάνωση και η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν ως 

ακολούθως: 

1) Φάση 1: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό Σπετσών. 

Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας των οδών Δαμοφώντος και Σπετσών, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Νέδοντος και 

Σπετσών, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν 

είναι εφικτό. 

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Σπετσών μεταξύ των οδών Αριστείδου και 

Μακεδονίας, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 

όταν είναι εφικτό. 

2) Φάση 2: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό 

Θεμιστοκλέους. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Δαμοφώντος, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Σπετσών και 

Θεμιστοκλέους, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 

όταν είναι εφικτό. 

3) Φάση 3: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό Μαρίας 

Μπασακάρη. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Δαμοφώντος, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Ύδρας και 

Μαρίας Μπασακάρη, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

4) Φάση 4: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Δαμοφώντος στη διασταύρωση με την οδό Ψαρών 

και επί της παρ. Μακεδονίας στη διασταύρωση με την οδό Δαμοφώντος. Στο στάδιο αυτό 

απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Δαμοφώντος, με εφαρμογή της κατάλληλης 

σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δαμοφώντος μεταξύ των οδών Μαρίας 

Μπασακάρη και παρ. Μακεδονίας, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς 

χώρους στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

5) Φάση 5: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί των οδών Αριστείδου και παρ. Ψαρών στις διασταυρώσεις 

τους με την οδό Ψαρών. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Ψαρών, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση στροφής οχημάτων από την οδό Ψαρών στις οδούς Αριστείδου και παρ. 

Ψαρών, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν 

είναι εφικτό. 
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6) Φάση 6: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Αριστείδου στη διασταύρωση με την οδό Μαρίας 

Μπασακάρη. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Αριστείδου, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αριστείδου μεταξύ των οδών Ψαρών και 

Μαρίας Μπασακάρη, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης όταν είναι εφικτό. 

7) Φάση 7: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Αριστείδου στη διασταύρωση με την οδό 

Θεμιστοκλέους. Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Αριστείδου, με 

εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αριστείδου μεταξύ των οδών Ύδρας και 

Θεμιστοκλέους, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 

όταν είναι εφικτό. 

8) Φάση 8: 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί της οδού Αριστείδου στη διασταύρωση με την οδό Σπετσών. 

Στο στάδιο αυτό απαιτείται διευθέτηση κυκλοφορίας της οδού Αριστείδου, με εφαρμογή της 

κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ήτοι:  

 Η υποχρεωτική αριστερή στροφή των οχημάτων από την οδό Αριστείδου στην οδό Σπετσών, 

με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν είναι 

εφικτό. 

9) Η διάρκεια κάθε Φάσης εκτιμάται στις δύο (2) ημέρες. 

 

  Η Διευθύντρια 

   

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Συνημμένα:  

1. Το με αρ. πρωτ. . 38815/10-05-2021 εισερχόμενο έγγραφο με τα συνημμένα του 

 

 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

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

 

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του για τη  διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανση εκτελούμενων εργασιών σε 
τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση της παροχής 
υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 39890/13-
5-2021 σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - 
Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης   1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Διασάκος Σπυρίδων 

  5. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  6. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 9 Ιουνίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 


