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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 22η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 05-06-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και   

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 

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 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις τµήµατος της οδού Λακωνικής. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’  αριθµ. πρωτ. 12782/5-6-2008 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 

         

«ΘΕΜΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ  

 

 Ο ∆ήµος Καλαµάτας εκτελεί εργολαβία µε την όποια γίνονται  εργασίες  
εγκιβωτισµού του ρέµατος «Πολιτέικο» και κατασκευή του άνωθεν δρόµου R8 
στην περιοχή Γιαννιτσάνικα.  Στην συµβολή του ρέµατος µε την οδό Λακωνικής 
θα γίνει κατεδάφιση της υπάρχουσας γέφυρας προκειµένου να κατασκευαστεί 
κιβωτοειδης αγωγός .  
 Μετά τα  ανωτέρω η οδός Λακωνικής θα  µείνει κλειστή για το τµήµα από την 
οδό Αύρας έως την οδό Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για εύλογο χρονικό 
διάστηµα (περίπου ένα µήνα) έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες . Η εκτροπή 
της κυκλοφορίας θα γίνεται µέσω της οδού Αύρας και της πρώτης  παράλληλου 
προς το νότο της οδού Λακωνικής.  
  Ύστερα από προφορικές  συνεννοήσεις µε τα Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ 
και λαµβάνοντας υπόψη : 

A. Τα άρθρα 79 & 82 του  Ν. 3463/06 (Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας ) 

B. Τις διατάξεις Ν.2696/1999 (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) 
 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ : 
 

1. Μονοδρόµηση τµήµατος του R4 µε ανατολική κατεύθυνση  από την οδό 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου έως την συµβολή της µε την οδό 
Λακωνικής . 

2. Μονοδρόµηση  τµήµατος της οδού Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε νότια 
κατεύθυνση από την οδό Λακωνικής έως την οδό R4 

3. Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων στο τµήµα του 
R4 από την οδό Αύρας έως  την οδό Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου όπου 
επιτρέπεται η αµφίδροµη κίνηση των οχηµάτων. 

 Η κίνηση των οχηµάτων  θα γίνεται ως εξής : 
 Για τα οχήµατα που κινούνται προς τα Ανατολικά  

• Από την οδό Λακωνικής δεξιά προς την οδό Αύρας  

• Από τη οδό Αύρας αριστερά προς την   δηµοτική οδός (R4) 

• Από την   δηµοτική οδός R4 αριστερά  προς το 19 Νηπιαγωγείο και 
δεξιά προς Λακωνικής  

 
Για τα οχήµατα που κινούνται προς τα ∆υτικά   

• Από την οδό Λακωνικής αριστερά στην οδό Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου µετά το ναό της Γενεθλίων  της Θεοτόκου   
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• Από την  οδό Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου  δεξιά προς την οδό (R4)  

• Από την οδό R4 δεξιά στην οδό Αύρας και αριστερά στην οδό 
Λακωνικής  

 
 Όλες οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύουν για όσο χρονικό 
διάστηµα η οδός Λακωνικής θα είναι κλειστή  
   
 Ο τρόπος της κατακόρυφης  και οριζόντιας σήµανσης αναφέρεται αναλυτικά 
στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα 
 
 

                   Η εισηγήτρια                                                      Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
                                                                                                    
                      Αφαλέα Νίκη                                           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
             Τοπογράφος Μηχανικός                                       Πολιτικός Μηχανικός»                                
       

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 

Υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει µέσα στο καλοκαίρι;  
 

Όλες οι παρεµβάσεις σε ποτάµια γίνονται καλοκαίρι. 
 
Νερά περιµένουµε περί το Νοέµβρη, δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουµε 
τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, θα το ψηφίσουµε αν και νοµίζουµε ότι θα 

φέρει κάποια προβλήµατα, ας ελπίσουµε τα λιγότερα δυνατά. Ενηµέρωσα την εισηγήτρια – 
µηχανικό ότι υπάρχει ένα κενό για το πώς θα κυκλοφορούν οι κάτοικοι στο τετράγωνο,  
ανάµεσα στα δύο σπασίµατα. Η µηχανικός µου είπε ότι εκεί θα είναι διπλής κατεύθυνσης ο 
δρόµος. Φοβούµαι ότι µπορεί να έχουµε ατυχήµατα. Όταν θα έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πρέπει να έχει διευκρινισθεί πως θα γίνεται η κίνηση των κατοίκων στο 
συγκεκριµένο σηµείο. 

 
Να τεθεί υπόψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και να γίνει εάν χρειάζεται η 
απαιτούµενη διευκρίνιση.  

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει της 
τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν.3463/06 (Νέος ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας) και τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, για 
όσο χρονικό διάστηµα θα είναι κλειστή η οδός Λακωνικής λόγω εκτέλεσης έργων, 
σύµφωνα µε την υπ’  αριθµ. πρωτ. 12782/5-6-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής.   
 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 24 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 


