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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  292/2009  

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-(vii) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή παράκαµψη της 
κυκλοφορίας της οδού Αρτέµιδος στις σιδηροδροµικές γραµµές για την κατασκευή 

της διάβασης. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η απόφαση των κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων,  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 226/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της προσωρινής παράκαµψης 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 ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 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 ∆ήµου Καλαµάτας σε συνεργασία µε τον 
ΟΣΕ και τον ∆ήµο 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 ∆ήµου 
Καλαµάτας ο οποίος και θα διαθέσει το συνεργείο και το υλικό της ασφαλτόστρωσης. 

    Ο ∆ήµος 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 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ»  
 

 

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
 
Στην εργολαβία δεν συµπεριλαµβάνεται τίποτα από τον σιδηροδροµικό σταθµό 
και κάτω να έχετε υπόψη σας. Πρέπει µάλλον κε Σπίνο να πάµε να κλείσοµε τις 

γραµµές στη Ξενοφώντος, στη Βασ. Κων/νου, κάτω στη Λυκούργου και να τελειώνουµε. Και 
άµα θέλουν ας τις εκσυγχρονίσουν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ΄ 
αριθµ. 226/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και την παραπάνω αναφερόµενη 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 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), 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 τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που εισηγείται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του 
∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 226/2009 απόφασή της κατόπιν της από 2-7-
2009 εισήγησης του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Τζαµουράνη η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριµένα εγκρίνει την προσωρινή παράκαµψη της κυκλοφορίας της οδού 
Αρτέµιδος στις σιδηροδροµικές γραµµές, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο 
απόσπασµα σχετικού σχεδίου, κατά το τριήµερο από 18 έως 20 Ιουλίου 2009, 
προκειµένου να γίνουν εργασίες βελτίωσης των διαβάσεων των σιδηροδροµικών 
γραµµών. 
 

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. 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 
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 18. Ράλλης Γεώργιος  

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


