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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  36/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  729/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 4η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα 7:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 36/28-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 728 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 731 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης και 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων παραβρίσκεται 
µόνο ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσήλθε 
στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Περιµετρικός δακτύλιος. 
 
Στην αρχή της συζήτησης του θέµατος αυτού ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι 
σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 27780/28-11-2007 έγγραφο του Τµήµατος 
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου 
Καλαµάτας είχαν προσκληθεί στη σηµερινή συνεδρίαση για το θέµα του περιµετρικού 
δακτυλίου  να παραβρεθούν οι παρακάτω:  
 

1) Γενικός Γραµµατέας ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Κατσιγιάνης ∆ηµοσθένης  
2) ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. (Κοινοπραξία ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ) 
3) Τ.Ε.Ε. 
4) Προϊστάµενος ∆/νσης ΠΕΧΩΠΟ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας  
5) Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρει τα εξής:  
 
Ξεκινώντας την εισήγησή µου για τον περιµετρικό θα ήθελα να σηµειώσω καταρχήν ότι θεωρώ 
ότι φτάνουµε στις τελευταίες συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 2007 µε σίγουρα το 
ποιο σοβαρό θέµα που έρχεται σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αφορά τον 
περιµετρικό δρόµο του ∆ήµου Καλαµάτας. Η πρώτη ευχή είναι σίγουρα ότι το 2008 να µην 
έχουµε άλλες κουβέντες και άλλες συζητήσεις πιά αλλά πραγµατικά να δούµε την δέσµευση 
του Υπουργείου και της κοινοπραξίας ότι κοντά το Πάσχα θα ξεκινήσει η κατασκευή σε ένα 
χρονοδιάγραµµα περίπου 40 µηνών και επιτέλους µε το νόµο αυτό που έχει ψηφισθεί από την 
Ελληνική Βουλή να γίνει πραγµατικότητα ο περιµετρικός δρόµος, αυτό το όνειρο πραγµατικά 
για πολλές δεκαετίες.  
 
Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ότι φτάνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα για την από κοινή 
συνεδρίαση µετά από αρκετούς µήνες συζητήσεων µε πολλούς φορείς, διαβουλεύσεις, 
δηµόσιες τοποθετήσεις. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω δηµόσια και το Τεχνικό 
Επιµελητήριο και την Τεχνική Επιτροπή και το Σύλλογο Εργοληπτών και τους Τεχνολόγους 
Μηχανικούς, τις µειοψηφίες επικεφαλείς και τα µέλη, όλους αυτούς που βοήθησαν σ΄ αυτή την 
κουβέντα και να φτάσουµε σήµερα µε τα οποιαδήποτε προβλήµατα αλλά επιτέλους θεωρώ 
σήµερα να καταλήξουµε τι ακριβώς θέλει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάνω σε βελτιώσεις στην 
ήδη υφιστάµενη χάραξη του περιµετρικού δρόµου. 
 
Άλλη µια µικρή παρατήρηση επειδή θα ακουστεί πολλές φορές εδώ, και θα ήθελα να το 
σηµειώσω κι αυτό στην αρχή, και επειδή χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές αυτή η λέξη 
«κλειστός ή ανοιχτός ο δρόµος», και θα ακουστεί και πολλές φορές και σήµερα το βράδυ, θα 
µου επιτρέψετε να πω πολύ γρήγορα και για κάποιους που είναι ή δεν είναι τεχνικοί να το 
κρατήσουν αυτό, ότι κλειστός είναι και ο βυθισµένος δρόµος που δεν βλέπεις τίποτα και είσαι, 
όπως στην Αττική οδό, µέσα σε πρανή σε τοίχους αντιστήριξης. Κλειστός δρόµος όµως µε τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που λέει η σύγχρονη οδοποιία είναι και µε παράδροµους στο ανάγλυφο 
του εδάφους δηλαδή η λεωφόρος Συγγρού. Ανοιχτός δρόµος είναι και ο δρόµος που παντού 
µπαινοβγαίνεις στο δρόµο όπως η νέα είσοδος αλλά ανοικτός δρόµος είναι και αυτός που έχει 
οριστεί από τις τεχνικές επιτροπές από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία µε 2 – 3 
κάθετους, µε φωτεινούς σηµατοδότες, µε χρήσεις γης, µε αποστάσεις οικοδοµισηµότητας και 
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αυτός πάλι ανοιχτός δρόµος δηλαδή που είναι ασφαλής και εξασφαλισµένος όταν τηρείται ο 
νόµος.  
 
Ας ξεκινήσουµε τώρα την εισήγηση για το θέµα του περιµετρικού δρόµου. Έχουµε αρκετές 
φορές κατηγορηθεί και ιδιαίτερα ο ∆ήµαρχος ότι αναδεικνύουµε αρκετά και τα ξανανοίγουµε 
και γενικά δεν αφήνουµε τα πράγµατα να κυλούν οµαλά και όπως τα βρήκαµε. ∆εν χρειάζεται 
να αναφέρω παραδείγµατα, το έχουµε κάνει αυτό και πόσο µάλλον στον περιµετρικό που όπως 
είπα είναι το πιο µεγάλο έργο αναπτυξιακό που θα γίνει στην πόλη της Καλαµάτας και να 
θυµίσω ενός προϋπολογισµού 80.000.000 ευρώ κατασκευή και 40.000.000 απαλλοτρίωση συν 
το ΦΠΑ. ∆ηλαδή µιλάµε ότι για την περιοχή της Καλαµάτας θα πέσουν τα επόµενα δύο χρόνια  
σε οδοποιία περίπου τα 150.000.000 ευρώ. Πως ήταν δυνατόν να µην ασχοληθούµε µε αυτό 
το θέµα όταν στις πρώτες συζητήσεις που έγιναν µε την εργολήπτρια εταιρεία και στην επαφή 
που είχαµε επ΄ ευκαιρίας τότε και των πυρόπληκτων προβληµάτων των κοινοτήτων που 
ήρθαν για να βοηθήσουν, όταν ανοίξαµε τα σχέδια και όταν ήρθαµε σε συνεργασία µαζί τους 
για να δούµε πως ακριβώς σε λίγο θα τοποθετηθούν τα εργοτάξια πάνω στα βόρεια της πόλης 
διαπιστώσαµε αρκετά προβλήµατα, προβλήµατα που έπρεπε να τεθούν στο τραπέζι και να 
προλάβουµε όσο µπορούσαµε κάτω από την εγγύηση πάντα που θα το λέω πολλές φορές του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, να διορθώσουµε αρκετά απ΄ αυτά. Πως δηλαδή να µην αναδείξουµε το θέµα ότι 
στον κόµβο του ΚΑΡΕΛΙΑ, είναι το πρώτο κοµµάτι που φαίνεται εκεί, αποδείχθηκε από τη 
σύµβαση της εταιρείας ότι η εταιρεία ήταν υποχρεωµένη να κατασκευάσει µόνον τα πρώτα 
500 µέτρα και τα υπόλοιπα 500 µέτρα δεν ήταν υποχρέωσή της να τα κατασκευάσει. 350. Άρα 
όταν η εταιρεία θα ολοκλήρωνε το έργο της θα υπήρχε ένας κόµβος µη λειτουργικός ή θα 
έπεφτε όλο το βάρος ποια στα τεχνικά και στις απαλλοτριώσεις και µάλλον το σχέδιο πόλης 
είναι εκεί του Ασπροχώµατος αλλά γενικά σε κατασκευή στο ∆ήµο.   
 
Πώς να µην αναδείξουµε το θέµα ότι το ίδιο πράγµα συνέβαινε στον κόµβο του Νέδοντα, τον 
άλλο βασικό κόµβο. Εκεί φανερώθηκε από τα σχέδια που είδαµε ότι η εταιρεία είναι 
υποχρεωµένη να κατασκευάσει πάλι τα πρώτα 300 – 400 µέτρα και µετέπειτα άφηνε τη βασική 
είσοδο της πόλης όπως θα προέκυπτε από τον κόµβο της Αρτέµιδος στους επισκέπτες και 
στους δηµότες της πόλης να µπαίνουν µέσα από τον υφιστάµενο δρόµο που είναι τώρα δεξιά 
της κοίτης του Νέδοντα που θα έπρεπε πάλι ο ∆ήµος να µπει, το καταλαβαίνετε όλοι, σε µία 
διαδικασία δεν ξέρω πόσο χρονοβόρα, για να µπορέσει να κάνει αυτές τις διαπλατύνσεις. Και 
να θυµίσω εδώ µόνο και µόνο να πω τη λέξη οριοθέτηση ρέµατος και περιοχή NATURA, πόσα 
σοβαρά προβλήµατα αυτά θα δηµιουργούσαν όταν πάλι να επισηµάνω η απόληξη ενός 
βασικού άξονα θα κατέληγε σε ένα πολύ µικρό πλάτος υφιστάµενου δρόµου.  
 
Πώς να µην αναδείξουµε το θέµα ότι αποδείχθηκε πάλι παρ΄ όλες τις διαβεβαιώσεις ότι καθ΄ 
όλο το µήκος του περιµετρικού δεν υπήρχαν παράδροµοι. Παράδροµοι που θα βοηθούσαν 
στην επικοινωνία και στις ζηµιές που έπαθαν εκεί οι ιδιοκτήτες.  
 
Πώς να µην αναδείξουµε πάλι το θέµα ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τον προς µελέτη δρόµο 
που υπάρχει τώρα για την περιοχή της Μάνης και δεν υπήρχε πρόβλεψη κόµβου, αυτό που 
λένε και οι τεχνικοί το κούµπωµα µε τον περιµετρικό. Άρα κάτι που τώρα είναι προς µελέτη, θα 
ερχόταν µε τον περιµετρικό και το ένα δεν θα ταυτιζόταν µε τον άλλο.  
 
Πώς να µην δούµε το πρόβληµα ότι στον κόµβο της Αρτέµιδος όπως πολύ σωστά παρατήρησε 
σε κάποια από τα κείµενά του ο κ. Μαρλαντής ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ ότι ο επισκέπτης και 
οι δηµότες της Καλαµάτας µε την κατασκευή που πρότεινε η προµελέτη ήταν σαν να είµαστε 
ποντικοί µέσα στα έγκατα της γης για να µπαίνουµε στον κεντρικό ιστό της πόλης µας. Και πως 
το ποιο έτσι ελληνικού στοιχείου χαρακτήρα που είδαµε, στα µισά του δρόµου τα 2/3 του 
δρόµου να είναι κλειστός και το 1/3 να είναι ανοιχτός µε όλα τα προβλήµατα που θα υπήρχαν 
στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.  
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Όλα αυτά τα πράγµατα που ήταν αυτά που διαπιστώσαµε εµείς, και δεν θέλω να αναφέρω 
αυτά που είχαν διαπιστωθεί και την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή και από το ΤΕΕ και από τους 
διάφορους φορείς και από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση παλαιότερα που µίλαγαν κατά πόσο 
αυτός ο περιµετρικός θα πρέπει να είναι ένα λειτουργικό στοιχείο της πόλης ή απλώς ένα 
πέρασµα, και κατά πόσο συµφέρει αισθητικά την πόλη ο επισκέπτης να είναι µέσα σε ένα 
τούνελ, σε ένα σωλήνα στα βόρεια της πόλης και να µην βλέπει καθόλου µα καθόλου την πόλη 
της Καλαµάτας πηγαίνοντας προς τη Μάνη. Αυτό το αφήνουµε απέξω γιατί δεχόµαστε ότι είχε 
προχωρήσει η µελέτη και η κατεύθυνση του ΥΠΕΧΩ∆Ε αλλά όµως επιτρέψτε µου να πω και γι΄ 
αυτό το συζητήσαµε και µε τους φορείς και το συζητάµε και ερχόµαστε και στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, για τα παραπάνω έχουµε τη διαβεβαίωση καταρχήν από το Υπουργείο αλλά και 
από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι µπορούµε να τα προλάβουµε και να τα διορθώσουµε. 
Οπότε πάνω σ΄ αυτές τις παρατηρήσεις εµείς µε πρωτοπόρο, µε πρωτοστάτη αυτόν τον 
∆ήµαρχο ξεκίνησε η διαδικασία κουβέντας µε το Υπουργείο αλλά και µε την κατασκευάστρια 
εταιρεία ΜΩΡΕΑ, µπήκαµε σε αυτή τη διαδικασία, δηµοσιοποιήσαµε αυτά τα προβλήµατα, 
καλέσαµε φορείς, καλέσαµε την εταιρεία, έγιναν όλες αυτές οι διευκρινιστικές ερωτήσεις 
δόθηκαν οι απαντήσεις. Εγώ θεωρώ πολύ σοβαρό και σηµαντικό όλες αυτές τις ανακοινώσεις 
που έγιναν από τεχνικούς και από τεχνικούς συµβούλους και από ανθρώπους που λειτουργούν 
µέσα στην πόλη και δεν είναι κάποιοι µελετητές που είναι στην Αθήνα και απλώς σχεδιάζουν 
επί χάρτου και ερχόµαστε σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρουµε κάποιες αποφάσεις, να 
προτείνουµε ποια, να πιέσουµε, να διεκδικήσουµε στα πλαίσια επισηµαίνω που µπορούµε και 
µας έχει δώσει το περιθώριο το Υπουργείο να µπορέσουµε να έχουµε όσο το δυνατόν 
καλλίτερο δρόµο. Είναι δεδοµένο για όλους µας και δεν χρειάζεται, εγώ θα το πω σήµερα για 
άλλη µια φορά, ότι πρώτη προτεραιότητά µας είναι να ολοκληρωθεί ο δρόµος, δεύτερη 
προτεραιότητά µας είναι να µη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισµό που έχει πει το 
Υπουργείο ότι θα πέσει την περιοχή της πόλης της Καλαµάτας, δεν θα γίνει δηλαδή καµία 
έκπτωση όσον αφορά τον προϋπολογισµό. Αλλά όταν θα έχουµε αυτά τα δύο δεδοµένα τότε 
ποια θα µπορέσουµε να κουβεντιάσουµε και στα χρονικά περιθώρια που µας επιτρέπει το 
Υπουργείο να γίνουν κάποιες σοβαρές βελτιώσεις. Εµείς σαν ∆ηµοτική αρχή έχουµε 10 σηµεία. 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό ακολουθούν τοποθετήσεις µελών του  Σώµατος και εκπροσώπων Φορέων, 
στο τέλος των οποίων ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την πρόταση της ∆ηµοτικής 
Αρχής όπως αυτή διαµορφώθηκε µε τις παρατηρήσεις των κ.κ. Κοσµόπουλου και Μπάκα Ιωάν.  
 
ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ”  και οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης “ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ”. 
 
ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης “ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ”,  
η οποία καταθέτει δική της πρόταση για τα χαρακτηριστικά του Περιµετρικού δακτυλίου της 
πόλης που έχει ως εξής:  

1.- Ο περιµετρικός δακτύλιος της πόλης, ως τµήµα του Εθνικού αυτοκινητόδροµου, πρέπει να 
είναι συµβατός µε τις σύγχρονες προδιαγραφές της επιστήµης και της τέχνης, ήτοι κλειστός 
δρόµος.  

2.- Ο περιµετρικός δακτύλιο, όπως προβλέπεται από την κυρωθείσα σύµβαση, έχει χαραχθεί σε 
όρυγµα, που το βάθος του ποικίλει ανάλογα µε το ανάγλυφο της περιοχής διέλευσης 
(βυθιζόµενος δρόµος).  

3.- ∆ηµιουργία ανισόπεδου κόµβου στα Λαίικα, λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της περιοχής.  
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4.- Ανισόπεδο κόµβος στη Σπάρτης. Ο κόµβος αυτός θα αποτελεί την είσοδο – έξοδο του 
ανατολικού τµήµατος της πόλης. Σύµφωνα µε το ισχύον Σχέδιο Πόλης, η επέκταση της 
οδού Παλαιολόγου, µέσω της Αγίας Παρασκευής, θα καταλήγει στον ανισόπεδο κόµβο της 
οδού Σπάρτης, διευκολύνοντας σηµαντικά την κυκλοφοριακή ροή της ανατολικής πόλης.  

5.- ∆ηµιουργία παράπλευρων δρόµων, µόνο στα σηµεία όπου δια πιστώνεται αδυναµία 
αποκατάστασης της λειτουργίας της περιοχής (οι ιδιοκτησίες που εφάπτονται του 
περιµετρικού, εξυπηρετούνται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, που όµως, όπου τέµνεται 
από τον περιµετρικό, προβλέπεται η κατασκευή ανισοπέδου διάβασης άνω ή κάτω). 

6.- Μέριµνα και φροντίδα για την απορροή των οµβρίων υδάτων.  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του:  

1. Τη σύµβαση παραχώρησης Ν. 3559/14.5.2007 του Εθνικού δρόµου  Κορίνθος – 
Τρίπολη - Καλαµάτα  και  τη  σχετική  απόφαση  του  Μ.Π.Ε  για  το  ίδιο  έργο από το 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Μεσσηνίας 

2. Την αναγκαιότητα ο Περιφερειακός να  µην  λειτουργεί µόνο ως διάβαση, αλλά να 
εξυπηρετεί  λειτουργικά το Πολεοδοµικό  Συγκρότηµα  της  Καλαµάτας  και  τις  
ανάγκες του 

3. Τις  απόψεις  του  Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε  κ. Γ. Σουφλιά, όπως  αυτές  διατυπώθηκαν  στη 
σύσκεψη  που συγκάλεσε  µε  την  παρουσία  των Βουλευτών, του Νοµάρχη, του 
∆ηµάρχου και του Προέδρου  ΤΕΕ/Ν.Ε  Μεσσηνίας 

4. Τις απόψεις τοπικών θεσµικών οργάνων, όπως αυτές διατυπώθηκαν  σε  κείµενα  
(επιτροπή  Τεχνικών  ∆ήµου Καλαµάτας,  ΤΕΕ/Ν.Ε Μεσσηνίας, Σύλλογος Εργοληπτών 
Ν. Μεσσηνίας,  ΕΕΤΕΜ/Παράρτηµα Τµήµατος  Μεσσηνίας 

5. Τις απόψεις,  τις θέσεις,  τις ενστάσεις  και  τις προσφυγές  πολιτών                                             
και  

6. Τις απόψεις του παραχωρησιούχου, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν στις συνεδριάσεις της 
Τεχνικής Επιτροπής  του  ∆ήµου  Καλαµάτας 

καθώς και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης σχετικά µε την κατασκευή του περιµετρικού 
δακτυλίου, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής, όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε τις παρατηρήσεις των κ.κ. Κοσµόπουλου και Μπάκα Ιωάν. και 
αναλυτικά όπως παρακάτω:  

 

Α΄    
 
Θεωρεί  ότι:  

1.  Ο Περιµετρικός ∆ακτύλιος ως τµήµα του αυτοκινητόδροµου  επιβάλλεται  
να  είναι κλειστός  µε όλες  τις  προϋποθέσεις   και  τους  όρους - δρόµου  
µε αυτά   τα   χαρακτηριστικά 

2.  Επιβάλλεται  να  κατασκευασθούν  παράπλευροι  οδοί  σε όλο  το  µήκος 
του περιµετρικού, µε  στόχο  την  εξασφάλιση  της  οµαλής   λειτουργίας  
και  επικοινωνίας  των  περιοχών  και  αξιοποίηση  των  περιουσιών  και 
στις δυο  πλευρές  (αναντι – κατάντι) 
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3.  Ο  Περιµετρικός   πρέπει  να  ακολουθεί  κατά  βάση το  ανάγλυφο του 
εδάφους (επιφανειακός) και  να βυθίζεται,   όπου αυτό είναι  τεχνικά  
αναγκαίο 

4.  Ως  προς  τους  κόµβους, είναι αναγκαίο να προστεθεί  ανισόπεδος  
κόµβος στην  οδό  Λεϊκων, (χµ θέση 27.699) για την εξυπηρέτηση της 
περιοχής, που είναι εξαιρετικά αναπτυσσόµενη 

5.  Είναι καλύτερα ο κόµβος  της  οδού  Σπάρτης, (χµ. θέση 30.450), να  
κατασκευασθεί  ως  ισόπεδος. 

6.  Πρέπει η  πρόσβαση  στην  οδό  Αρτέµιδος  να  επανεξετασθεί  µε τρόπο 
τεχνικά  ηπιότερο  και  να χωροθετηθεί,   όπου  τεχνικά  είναι  ορθό  
(περιοχές Αγιάννα ή Νέδοντα), µε την προϋπόθεση ότι δε θα 
τροποποιήσει το Σχέδιο Πόλης και δε θα γίνει αιτία καθυστέρησης του 
έργου.  

7. Επιβάλλεται  να κατασκευασθούν  οι  συνδετήριοι δρόµοι του  
Περιµετρικού µε  το οδικό δίκτυο  της πόλης,   παράλληλα  µε  το  έργο  
και  την  ένταξή  τους  στη  σύµβαση.  Να γίνουν οι επιπλέον αναγκαίες  
απαλλοτριώσεις για  τους  παράδροµους  και τους συνδετήριους  δρόµους 

8.  Είναι αναγκαίο να  υπάρξει   πρόβλεψη  σύνδεσης  του  Περιµετρικού  µε 
την 1η επαρχιακή οδό  προς Μάνη  και να  προταχθούν  στην  κατασκευή  
τα 600µ. όπου συµπίπτει  ο  Περιµετρικός  µε  τη  Β. Γεωργίου. 

9.  Απαιτείται  να  υπάρξει  η  φροντίδα  για  την  τεχνικά ορθή απορροή των 
οµβρίων, εκατέρωθεν του Περιµετρικού. 

10. Πρέπει ο ∆ήµος Καλαµάτας δια του συντασσόµενου Γ.Π.Σ. της πόλης να 
καθορίσει τις επιθυµητές χρήσεις γης στην περιοχή. 

 
 
Β΄ 
 
Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  σε  κάθε περίπτωση,  θεωρεί τον Περιµετρικό  

δρόµο  ως µέγιστο έργο,  ζωτικής  σηµασίας για  την  πόλη,  που  επιβάλλεται όµως  
να  ολοκληρωθεί  στο  ορισµένο  χρονοδιάγραµµα   

Ο κύριος   του  έργου,  το ΥΠΕΧΩ∆Ε,  έχει την αρµοδιότητα  της αξιολόγησης  
της απόφασης αυτής,  προς   την   κατεύθυνση  βελτίωσης  της λειτουργικότητας  
του έργου  και εξυπηρέτησης των  αναγκών  της  Καλαµάτας,  στα πλαίσια  πάντοτε  
της σύµβασης παραχώρησης. 

 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Σπανός Αντώνιος 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 23. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 3 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


