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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  09/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  38/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 9/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 29996/15-7-2016 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Θωμόπουλος Δημήτριος,  4) 

Κατσαράκης Πέτρος, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας Δημήτριος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) 

Ξανθάκη Αθηνά, 9)  Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) Γαϊτάνης 

Φώτιος, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) Λεβέντη Ναταλία. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (οδός Κουμουνδούρου 
κλπ). 

Η με αριθμ. πρωτ. 29895/15-7-2016 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει αναλυτικά ως 
εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το «Μέγαρο Χορού» Καλαμάτας (οδός 

Κουμουνδούρου, κ.λ.π.) 
 
Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης που πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του 
«Μεγάρου Χορού» της Καλαμάτας και στην κατασκευή πεζοδρομίων που είχε αποτέλεσμα τη 
μείωση των αντίστοιχων καταστρωμάτων των οδών, είναι απαραίτητο να γίνουν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου στην ευρύτερη περιοχή να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα οδικής ασφάλειας, αλλά και δυσχερειών στάθμευσης και κυκλοφορίας.  
 
Συγκεκριμένα : 

1. Οδός Ανθέων παράλληλη και βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Αρτέμιδος 
και Αλέξ. Κουμουνδούρου. 

Με την 5/2013 Απόφαση Ποιότητας Ζωής, που εγκρίθηκε η μελέτη της ανάπλασης του 
περιβάλλοντα χώρου του «Μεγάρου Χορού», αποφασίστηκε η μονοδρόμηση της οδού Ανθέων 
που είναι παράλληλη και βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Αρτέμιδος και Αλέξ. 
Κουμουνδούρου, λόγω της κατασκευής πεζοδρομίου και της μείωσης του πλάτους του 
καταστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 5,50μ και 6,00μ.   

Η στάθμευση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. 

Στην διασταύρωση της παραπάνω δημοτικής οδού με την οδό Αρτέμιδος λειτουργεί φωτεινός 
σηματοδότης και λόγω της μονοδρόμησης της και της κατάργησης της κίνησης προς ανατολή 
(Αρτέμιδος), θα πρέπει να εξεταστεί η λειτουργία του και ο πιθανός χρόνος που πια δεν 
χρησιμοποιείται να μεταφερθεί στις άλλες κινήσεις, παρότι δεν δημιουργεί  προβλήματα αφού 
συμβάδιζε με την λειτουργία της οδού Φραντζή. 

2. Οδός Ανθέων παράλληλη και βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Αλέξ. 
Κουμουνδούρου και Ναπολέων Λαπαθιώτη. 

Η οδός Ανθέων που βρίσκεται δίπλα στις γραμμές του τραίνου και μεταξύ των οδών Αλέξ. 
Κουμουνδούρου και Ναπολέων Λαπαθιώτη, πρέπει να συνεχίσει να έχει διπλή κατεύθυνση 
προκειμένου να εξυπηρετεί την έξοδο του χώρου στάθμευσης και να δίνει τη δυνατότητα μέσω 
της Κλαδά στα οχήματα να κινηθούν ανατολικά. Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί θα πρέπει να 
απαγορευτεί η στάθμευση και στις πλευρές της οδού. 

3. Οδός Αλέξανδρου Κουμουνδούρου μεταξύ γραμμών τρένου και Κλαδά. 

Η οδός Αλέξανδρου Κουμουνδούρου μεταξύ των γραμμών του τρένου και της οδού Κλαδά, 
είναι διπλής κατεύθυνσης και έχει στάθμευση και στις δύο πλευρές της.  
 
Με την παραπάνω μονοδρόμηση της οδού Ανθέων, υπάρχει κατακόρυφη αύξηση της κίνησης 
των οχημάτων στην οδό Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, το πλάτος της οποίας κυμαίνεται από 
8,00μ έως 11,00μ όπως αποτυπώνεται και στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Μέσω της οδού Αλεξ. 
Κουμουνδούρου κινούνται και τα οχήματα που επιθυμούν να βρουν θέση στο χώρο 
στάθμευσης που υπάρχει στην περιοχή.  
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Λόγω του περιορισμένου πλάτους της (ελάχιστο περίπου 8,00μ),  δεν υπάρχει η δυνατότητα 
της διπλής κατεύθυνσης των οχημάτων και ταυτόχρονα της στάθμευσης και στις δύο πλευρές 
της, όπως μέχρι σήμερα γίνεται και πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα βοηθήσουν στην ομαλή 
λειτουργία της οδού. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόλοιπο τμήμα της οδού Αλέξ. Κουμουνδούρου είναι μονόδρομος 
προς βορρά, θεωρούμε ότι και το τμήμα μεταξύ Γραμμών και Κλαδά θα πρέπει να 
μονοδρομηθεί με την ίδια κατεύθυνση και να επιτραπεί η στάθμευση και στις δύο πλευρές, 
οπού αυτό επιτρέπεται. 

4. Οδός Κλαδά από Αλέξ. Κουμουνδούρου έως Αρτέμιδος  

Στο τμήμα της οδού Κλαδά από την οδό Αλέξ. Κουμουνδούρου έως την οδό Αρτέμιδος, να 
διατηρηθεί η απαγόρευση στάθμευσης στη δεξιά πλευρά της οδού, προκειμένου να γίνεται 
σωστά η λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη. 

5. Οδός Αρτέμιδος από Κλαδά έως οδό Ανθέων 

Στο τμήμα της οδού Αρτέμιδος από την οδό Κλαδά έως τις γραμμές του τρένου, λόγω της 
λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, 
πλην αυτών που σταθμεύουν στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. 

6. Προτεραιότητες 

Όσο αφορά τις προτεραιότητες, η οδός Κλαδά συνεχίζει να έχει προτεραιότητα έναντι  της 
οδού Αλέξ. Κουμουνδούρου. 
Στις υπόλοιπες διασταυρώσεις των οδών θα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον Κ.Ο.Κ. 
(φωτεινοί σηματοδότες, προτεραιότητα από δεξιά, κ.λ.π.). 
 
Έτσι, εισηγούμαστε: 
 
Α)   τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ανθέων που είναι παράλληλη και βόρεια των 
σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Αρτέμιδος και Αλέξ. Κουμουνδούρου και την απαγόρευση 
της στάθμευσης και στις δύο πλευρές, πλην των θέσεων που υπάρχουν στην ειδικά 
διαμορφωμένη εσοχή. 
Β) τη διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης στο τμήμα της οδού Ανθέων που είναι 
παράλληλη και βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών, μεταξύ Αλέξ. Κουμουνδούρου και 
Ναπολέων Λαπαθιώτη και την απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές. 
Γ) την μονοδρόμηση της οδού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου από τις γραμμές του τραίνου 
έως την οδό Κλαδά. 
Δ) την διατήρηση της απαγόρευση στάθμευσης το τμήμα της οδού Κλαδά από την οδό 
Αλέξ. Κουμουνδούρου έως την οδό Αρτέμιδος, στη δεξιά πλευρά της οδού, προκειμένου να 
γίνεται σωστά η λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη. 
Ε) την απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Αρτέμιδος από την οδό Κλαδά έως 
τις γραμμές του τρένου, λόγω της λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη, , πλην των οχημάτων 
που σταθμεύουν στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. 
ΣΤ) τον καθορισμό της προτεραιότητας στις διασταυρώσεις όπως αναλυτικά 
παρουσιάστηκε παραπάνω, και 
Ζ) την εφαρμογή των παρεμβάσεων (μονοδρομήσεις και καθορισμός προτεραιότητας) 
μέσω της υλοποίησης της κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. 
 
 
Συν/να: Σχέδιο προτάσεων  
 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Tο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,   

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

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί του με 
αριθμ. πρωτ. 29895/15-07-2016 καταχωρούμενου αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Συγκοινωνιών 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας και συγκεκριμένα παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για: 

α)  τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ανθέων που είναι παράλληλη και 
βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Αρτέμιδος και Αλέξ. 
Κουμουνδούρου και την απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές, 
πλην των θέσεων που υπάρχουν στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή, 

β)  τη διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης στο τμήμα της οδού Ανθέων που είναι 
παράλληλη και βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών, μεταξύ Αλέξ. 
Κουμουνδούρου και Ναπολέων Λαπαθιώτη και την απαγόρευση της στάθμευσης 
και στις δύο πλευρές. 

γ) τη μονοδρόμηση της οδού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου από τις γραμμές του 
τραίνου έως την οδό Κλαδά, 

δ) τη διατήρηση της απαγόρευσης στάθμευσης στο τμήμα της οδού Κλαδά από την 
οδό Αλέξ. Κουμουνδούρου έως την οδό Αρτέμιδος, στη δεξιά πλευρά της οδού, 
προκειμένου να γίνεται σωστά η λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη. 

ε) την απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Αρτέμιδος από την οδό Κλαδά 
έως τις γραμμές του τρένου, λόγω της λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη,  πλην 
των οχημάτων που σταθμεύουν στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. 

στ) το καθορισμό της προτεραιότητας στις διασταυρώσεις όπως αναλυτικά 
παρουσιάστηκε παραπάνω, και 

ζ) την εφαρμογή των παρεμβάσεων (μονοδρομήσεις και καθορισμός 
προτεραιότητας) μέσω της υλοποίησης της κατάλληλης κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης. 

 
 
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  3. Κατσαράκης Πέτρος 

  4. Λύρας Παναγιώτης 

  5. Μητσέας Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 
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  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 21 Ιουλίου 2016 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 
 Ο Γραμματέας 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


