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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  131/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Προσαρµογές και καθορισµός προτεραιότητας στις πρόσφατες µονοδροµήσεις  
δηµοτικών οδών. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι οι µονοδροµήσεις δηµοτικών οδών, η 
πεζοδρόµηση οδού και η οριοθέτηση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων,  εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 59/2010 απόφασή της 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

1) την αποδοχή της 26544/11-11-09 αίτησης των δηµοτών της οδού Πολυδούρη και την 
απόρριψη των υπολοίπων αιτήσεων 29094/30-11-09, 29508/3-12-09, 29769/ 7-12-09  και 
29770/7-12-09, 

2) την προτεραιότητα των οδών όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική εισήγηση, στις 
περιοχές του ∆ήµου στο Κολυµβητήριο, στη ∆υτική Παραλία και στη ∆υτική πόλη και 

3) την τροποποίηση της 490/2008 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε η οδός 
Βύρωνος να αποκτήσει κατεύθυνση νότος – βορράς και η οδός Μαιζώνος βορράς – νότος, 

 

υιοθετώντας την υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 4961/8-3-2010 σχετική εισήγηση του τµήµατος 
µελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Προσαρµογές και καθορισµός προτεραιότητας στις πρόσφατες µονοδροµήσεις 

δηµοτικών οδών. 
 
Σχετ.: Οι 26544/ 11-11-09, 29094/30-11-09, 29769/7-12-09, 29770/7-12-09 και 29508/3-12-

09 αιτήσεις δηµοτών. 
  
Με τις 490/2008 και 290/2009 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου µονοδροµήθηκαν δηµοτικές 
οδοί της πόλης σε σηµαντικές περιοχές (µεταξύ των οδών Β. Κων/νου – Κρήτης – Ακρίτα – 
Φιλλελήνων, ∆υτική Παραλία βόρεια Μαρίνας έως Λυκούργου, δυτική πόλη νότια Αθηνών – 
βόρεια σιδηροδροµικών γραµµών – ανατολικά πρώην Νοσοκοµείου – δυτικά Αρτέµιδος). Επ’ 
αυτών κατατέθηκαν οι παραπάνω αιτήσεις – ενστάσεις των δηµοτών. 
 Συγχρόνως απαιτείται στις περιοχές αυτές να καθορισθούν και οδοί µε προτεραιότητα, έτσι 
ώστε να καταστεί πλήρης η κυκλοφοριακή λειτουργία. 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και αφού µελετήθηκαν οι αιτήσεις των δηµοτών και 
πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικές αυτοψίες, εισηγούµαστε: 

1) Για την 490/2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την κεντρική περιοχή 
µεταξύ των οδών Βασ. Κων/νου, Ακρίτα, Κρήτης, Φιλελλήνων και έχει κατατεθεί η 
29508/3-12-09 αίτηση των δηµοτών. 

α) Προτεραιότητα οδών: Με δεδοµένη την κυκλοφοριακή βαρύτητα των βασικών οδών µε 
κατεύθυνση βορρά – νότου Ακρίτα ,Φαρών, Φιλελλήνων να παραµείνει η προτεραιότητα 
αυτών. Στη συνέχεια ν’ αποκτήσει προτεραιότητα η οδός Πλάτωνος. Στη διασταύρωση των 
οδών Φιλλελήνων και Πλάτωνος, η προτεραιότητα ως έχει, δηλαδή η οδός Πλάτωνος έχει 
προτεραιότητα. Στις υπόλοιπες οδούς ισχύει κατά τον Κ.Ο.Κ. η προτεραιότητα από τα 
δεξιά. 
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β) Θεωρείται ότι το αίτηµα των δηµοτών (αιτ. 29508/3-12-09) για πεζοδρόµηση της 
περιοχής εκατέρωθεν της Αγίας Βαρβάρας δεν πρέπει να γίνει δεκτό σε αυτή τη φάση. 
Πρέπει να λειτουργήσουν οι µονοδροµήσεις και το αίτηµα να απασχολήσει µετά από 
εύλογο χρόνο κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής. Υπενθυµίζεται ότι είναι στην 
ευχέρεια της ∆ηµοτικής αρχής ν’ αποφασίσει πότε κρίνει σκόπιµο και χρήσιµο να 
υλοποιηθούν οι πεζοδροµήσεις και χώροι στάθµευσης που προβλέπονται από την 
πολεοδοµική µελέτη (βλ. Σχέδιο). 

γ) Πρέπει να τροποποιηθεί η 490/2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε η οδός 
Βύρωνος να αποκτήσει κατεύθυνση νότος – βορράς και η οδός Μαιζώνος βορράς – νότος. 
΄Όπως προτείνεται από την Συγκοινωνιολόγο του ∆ήµου, και µε τη σύµφωνη γνώµη του 
µελετητικού γραφείου για την Κυκλοφοριακή Μελέτη, η αλλαγή αυτή στην παραπάνω 
απόφαση είναι αναγκαία προκειµένου να πραγµατοποιούνται δεξιόστροφες περιπορείες 
στις οδούς προτεραιότητας, µε αποτέλεσµα τη µείωση των εµπλοκών αριστερής στροφής, 
άρα και τη µείωση της πιθανότητας ατυχηµάτων στις διασταυρώσεις. Επίσης, 
υπενθυµίζεται ότι για τη δηµιουργία µονοδρόµων η συνήθης επιστηµονική πρακτική είναι οι 
µονόδροµοι να έχουν εναλλάξ κατεύθυνση, γεγονός το οποίο σε περίπτωση “κλεισίµατος” 
τµήµατος της νησίδας της οδού Ακρίτα δεν τηρείται µε την 490/2008 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως αυτή έχει σήµερα. 

2) Για την 290/2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

α) Για την περιοχή της δυτικής παραλίας µεταξύ των οδών Λυκούργου, Νέδοντος,  βόρεια 
της Μαρίνας και δυτικά του λιµανιού, έχουν κατατεθεί οι 29094/30-11-09,  29769/7-12-09 
και 29770/7-12-09 αιτήσεις αρκετών δηµοτών και της επιχείρησης «Ατλάντικ» που ζητούν 
να παραµείνει η κυκλοφοριακή ρύθµιση όπως παλαιότερα. Γίνεται εισήγηση για την 
απόρριψη των αιτήσεων επειδή έρχονται σε αντίθεση µε τη βασική ανάγκη µονοδρόµησης 
οδών στην πόλη και τη θέσπιση προτεραιότητας των οδών Σαλαµίνος (∆-Α) και 
Ευαγγελιστρίας (Α-∆) έναντι όλων των υπολοίπων της περιοχής (βλ. σχέδιο). 

β) Για την περιοχή της δυτικής πόλης µεταξύ των οδών Αθηνών, Αγ. ∆ηµητρίου, 
Σιδηροδροµικών γραµµών και Αρτέµιδος, έχει κατατεθεί η 26544/11-11-09 αίτηση δηµοτών 
της οδού Πολυδούρη. Μετά από αυτοψίες που διενεργήθηκαν στην περιοχή δεν υπάρχει 
αντίρρηση για την αποδοχή του αιτήµατος ν’ αλλάξει φορά η οδός Πολυδούρη και να 
µονοδροµηθεί από βορρά προς νότο. Για την περιοχή αυτή θεωρείται ότι προτεραιότητα 
πρέπει να έχουν µετά την οδό Παµίσου οι δρόµοι µε κατεύθυνση δύση – ανατολή δηλαδή 
οι 1η, 2η, και 3η πάροδοι Παµίσου έναντι των υπολοίπων (βλ. σχέδιο). 

 
Συνολικά σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε: 

1) την αποδοχή της 26544/11-11-09 αίτησης των δηµοτών της οδού Πολυδούρη και την 
απόρριψη των υπολοίπων αιτήσεων 29094/30-11-09, 29508/3-12-09, 29769/ 7-12-09  
και 29770/7-12-09, 

2) την προτεραιότητα των οδών όπως αναλυτικά προαναφέρονται στις περιοχές του 
∆ήµου στο Κολυµβητήριο, στη ∆υτική Παραλία και στη ∆υτική πόλη και 

3) την τροποποίηση της 490/2008 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε η οδός 
Βύρωνος να αποκτήσει κατεύθυνση νότος – βορράς και η οδός Μαιζώνος βορράς – 
νότος. 

 
Συν/να: Τέσσερα (4) σχέδια περιοχών της πόλης 
Κοιν/ση:1)  Αντ/ρχος κ. Γ. Σπίνος  

2)  Τµήµα Μελετών 
                                                                                       Καλαµάτα  3 - 3 - 2010 
        ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜEΛΕΤΩΝ                                      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                       3/3/2010 
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), καθώς και την υπ΄ αριθµ. 59/2010 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου,  
 

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

1. Την αποδοχή της υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 26544/11-11-09 αίτησης των 
δηµοτών της οδού Πολυδούρη και την απόρριψη των υπολοίπων αιτήσεων µε 
αριθµ. πρωτ. 29094/30-11-09, 29508/3-12-09, 29769/7-12-09  και 29770/7-
12-09, 

2. Την προτεραιότητα των οδών όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στις περιοχές του ∆ήµου στο 
Κολυµβητήριο, στη ∆υτική Παραλία και στη ∆υτική πόλη και 

3. Την τροποποίηση της 490/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε η 
οδός Βύρωνος να αποκτήσει κατεύθυνση νότος – βορράς και η οδός Μαιζώνος 
βορράς – νότος. 

  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  
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 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 12 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


