
Συνεδρίαση :17/2009                                 Πέµπτη 09/07/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  291/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  291/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
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, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6-(vi) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Βέργας . 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις,  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 228/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο 
Τοπικό ∆ιαµέρισµα της Βέργας.  
 
 
Ακολούθως ο λόγος δίνεται στον πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου Βέργας, ο οποίος αναφέρει 
τα εξής: 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Βέργας): 
Σχετικά µε το θέµα αυτό έχω να πω τα εξής: Εµείς ταυτιζόµαστε πληρέστατα υπέρ 

των υποδείξεων της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας για τις κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις όσον αφορά για το δρόµο το κοινοτικό της Ευαγγελιστρίας ο οποίος έχει τεράστιο 
πρόβληµα κυκλοφοριακό. Και θέλω να πω τούτο. Όσον αφορά τα µέτρα γνωρίζετε πολύ καλά 
ότι αυτή τη στιγµή είναι ο πλέον επικίνδυνος δρόµος στην περιοχή και έχει τη µεγαλύτερη 
κίνηση. Καθυστερεί ο εργολάβος να βάλει τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα. Θα πρέπει 
οπωσδήποτε γιατί εδώ και 2 χρόνια που έχουν εγκριθεί και έχουν µετρηθεί, άµεσα να 
τοποθετηθούν τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα.  

Όσον αφορά τώρα έχω µία πρόταση να κάνω για να λυθεί το πρόβληµα του δρόµου αυτού και 
για να µπορούν οι κάτοικοι του οικισµού βεβαίως και οι υπόλοιποι, να διανοιγεί ο δρόµος του 
Αγίου Σπυρίδωνος που συνδέεται µε τον παλιό οικισµό Βέργας. Έχει µείνει ένα µικρό κοµµάτι 
που πρέπει το συντοµότερο να διανοιγεί για να λυθεί το πρόβληµα το κυκλοφοριακό του 
οικισµού και γενικότερα του δρόµου της Ευαγγελιστρίας. Ευχαριστώ πολύ. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και την υπ΄ αριθµ. 228/2009 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, 
και το γεγονός ότι ο αριθµός των παρόντων τη στιγµή της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων 
είναι µεγαλύτερος από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την έκδοση τοπικής κανονιστικής διάταξης «Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο 
Τοπικό ∆ιαµέρισµα Βέργας» προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή, η ασφαλής και 
εύρυθµη κυκλοφορία των χρηστών της εθνικής οδού Καλαµάτας – Κάτω Βέργας 
καθώς και των συµβαλλόµενων σ’  αυτή οδών, µε τους εξής όρους: 
 
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

ΧΕΙΛΑΣ: 



Συνεδρίαση :17/2009                                 Πέµπτη 09/07/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  291/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

Παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, 
όταν θεωρείται απαραίτητο, να λαµβάνει κυκλοφοριακά µέτρα όπως να εκτρέπει 
την κυκλοφορία κλπ. 
 
Απαγορεύει τη διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από δύο (2) τόνους, κατά 
τις ηµέρες Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή και για τις ώρες από 22:00 µ.µ. µέχρι 
05:00 π.µ. για το χρονικό διάστηµα από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου κάθε 
έτους. 
 
Εξαιρούνται των ρυθµίσεων τα οχήµατα άµεσης ανάγκης όπως αυτά αναφέρονται 
στο άρθρο 44 του Κ.Ο.Κ. 

 
 
Β. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 

• Χρωµατισµός οριζόντιας διαγράµµισης καθ’ όλο το µήκος της οδού (όπου το 
πλάτος της είναι επαρκές) και καθορισµός οριογραµµής µε αντανακλαστικά 
µάτια γάτας. 

• Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (stop) σε όλες τις συµβαλλόµενες οδούς, ώστε να 
υπάρχει προτεραιότητα στην ανωτέρω οδό. 

• Τοποθέτηση προβλεπόµενων πινακίδων αναγγελίας κινδύνου στις 
επικίνδυνες στροφές. 

• Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης και στα δύο 
ρεύµατα κυκλοφορίας σε µικρότερη απόσταση µεταξύ τους, από το ύψος του 
υπάρχοντος ελαιοτριβείου µέχρι και εκατό (100) µέτρα από το κατάστηµα 
«ΣΕΛΙΤΣΑ». 

• Σήµανση της υφιστάµενης γέφυρας µετά το ελαιοτριβείο µε κολονάκια και 
αντανακλαστικά στοιχεία. 

• Τοποθέτηση κατόπτρων στις δύο επικίνδυνες στροφές έξω από τα 
καταστήµατα «AROSA» και «ΣΕΛΙΤΣΑ». 

• Τοποθέτηση πινακίδων ορίου ταχύτητας 40Χ/Ω σε εµφανή σηµείο της οδού, 
εξαιτίας της ιδιοµορφίας της περιοχής και της στενότητας του 
οδοστρώµατος. 

• Τοποθέτηση πλαστικών κώνων σε ορισµένα σηµεία µε σκοπό την 
παρεµπόδιση της παράνοµης στάθµευσης. 

• Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων στα επικίνδυνα σηµεία της 
οδού. 

 
Γ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των παραπάνω µέτρων θα διενεργείται από την 

Ελληνική Αστυνοµία, σε συνεργασία µε το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
 
Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διώκονται και τιµωρούνται µε τις 
διατάξεις του Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50Α/02-03-
2007). 
 
Η εφαρµογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων θα γίνει µε την απαραίτητη 
οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, όπως αυτή προβλέπεται από τον κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΓΑΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Χειλάς Ευάγγελος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος   

 3. Γουρδέας Ανδρέας   

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης   

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 12. Λαγανάκος Γεώργιος   

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης    

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 18. Ράλλης Γεώργιος   

 19. Σπίνος Γεώργιος   

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


