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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   226/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 23η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-07-2009 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης 

Αργύριος, 5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

 
 
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  εκτός  ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής διάταξης ¨Προσωρινή παράκαμψη της 
κυκλοφορίας της οδού Αρτέμιδος στις σιδηροδρομικές γραμμές για την 

κατασκευή της διάβασης¨. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 2-7-2009 εισήγηση του 
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας κ. Τζαμουράνη, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Προσωρινή παράκαμψη της κυκλοφορίας της οδού Αρτέμιδος στις 
             σιδηροδρομικές γραμμές για την κατασκευή της διάβασης. 
 
       Κατά την  συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, την 30.6.2009, με 
εκπροσώπους του ΟΣΕ και του εργολάβου που εκτελεί τα έργα αναβάθμισης της 
σιδηροδρομικής γραμμής Τριπόλεως – Καλαμάτας αποφασίσθηκε η βελτίωση των 
διαβάσεων της σιδηροδρομικής γραμμής εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας σε 
συνεργασία με τον ΟΣΕ και τον Δήμο Καλαμάτας. 

      Ειδικότερα αποφασίσθηκε η κατασκευή των διαβάσεων στην οδό Αρτέμιδος και στην 
οδό Ασπρόχωμα – Μεσσήνη με ελαστικές πλάκες, ενώ οι υπόλοιπες ισόπεδες διαβάσεις να 
βελτιωθούν με ασφαλτόμιγμα. Σε ότι αφορά την  διάβαση της οδού Αρτέμιδος προτάθηκε η 
κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών να γίνει το τριήμερο 18,19 και 20.7.2009, ενώ η 
αντίστοιχη της οδού Ασπρόχωμα – Μεσσήνη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Αναφορικά με 
τις υπόλοιπες διαβάσεις που θα βελτιωθούν με ασφαλτοτάπητα, θα γίνουν εντός του 
τρέχοντος μηνός σε ημερομηνία που θα ορισθεί ύστερα από συνεννόηση του ΟΣΕ και του 
Δήμου Καλαμάτας ο οποίος και θα διαθέσει το συνεργείο και το υλικό της ασφαλτόστρωσης. 

    Ο Δήμος Καλαμάτας θα αναλάβει να αποκλείσει την κυκλοφορία οχημάτων στην διάβαση 
της Αρτέμιδος παρακάμπτοντας την κυκλοφορία παραπλεύρως, όπως φαίνεται στο 
επισυναπτόμενο απόσπασμα. 
 
    Εισηγούμεθα για την έγκριση της παρέμβασης και την προσωρινή παράκαμψη της 
κυκλοφορίας.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ»  

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:     
 
Έγινε σύσκεψη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και έρχεται το συνεργείο εδώ 18, 19 & 
20 Ιουλίου. Θα κλείσει η Αρτέμιδος και θα γίνουν παρακάμψεις, θα υπάρξει πρόβλημα και 
μαζί με την Αστυνομία θα κάνομε κάθε προσπάθεια ώστε το πρόβλημα να είναι το 
μικρότερο δυνατό, αλλά αυτό κάποτε πρέπει να λήξει και για να λήξει πρέπει να κλείσει η 
Αρτέμιδος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Δεν είναι και η καλύτερη χρονική στιγμή για την παρέμβαση, γιατί είναι 
Σαββατοκύριακο, είναι το Φεστιβάλ Χορού.   

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τώρα έρχεται το συνεργείο ύστερα από δεκαετιών παράπονα από τον κόσμο, 
στο Ασπρόχωμα θα πάει το Σεπτέμβρη και τώρα εκτός από τον κόμβο της 

Αρτέμιδος θα γίνουν και άλλοι δύο κόμβοι, στον Άγιο Δημήτριο και στην Αγία Σωτήρα. 
Να ξέρετε ότι από τον σιδηροδρομικό σταθμό και κάτω δεν θα γίνει καμία παρέμβαση από 
την εταιρεία. Επομένως στην Βασ. Κων/νου, στην Ξενοφώντος και στη Λυκούργου οι όποιες 
παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται από το Δήμο. Να το ξεκαθαρίσομε αυτό. 
Λοιπόν υπομονή για το τριήμερο. Η εταιρεία υποσχέθηκε ότι δεν θα είναι τριήμερο, θα είναι 
δύο ημέρες και κάτι, θα δουλεύουν μέρα – νύκτα.   
 
     
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσωρινή παράκαμψη της κυκλοφορίας 
της οδού Αρτέμιδος στις σιδηροδρομικές γραμμές για την κατασκευή της 
διάβασης, η οποία  θα γίνει το τριήμερο από 18 έως 20 Ιουλίου 2009, σύμφωνα 
με την από 2-7-2009 εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας κ. Τζαμουράνη η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος   

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 14 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  


