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ΑΠΟΦΑΣΗ   31/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α   Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28, συνέρχεται στην 6η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 24106/26-4-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  4)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αδαµόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  
 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Αναζίκος Ιωάννης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Αδαµόπουλο Ιωάννη.  

  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις λόγω του έργου της κεντρικής 
πλατείας Καλαµάτας. 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέµατος αυτού έχουν προσκληθεί, µε το υπ΄  
αριθµ. πρωτ. 24687/27-4-2012 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας, να 
συµµετάσχουν προκειµένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέµατος, το 
Τµήµα Τροχαίας Καλαµάτας και η ∆ηµοτική Αστυνοµία, εκ των οποίων ανταποκρίθηκε 
το Τµήµα Τροχαία Καλαµάτας εκπρόσωπος της οποίας παρευρίσκεται στη συνεδρίαση. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 23756/25-4-
2012 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

«ΘΕΜΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις λόγω των έργων της Κεντρικής 
Πλατείας. 

 
Σχετ.:  Η υπ' αριθµόν 20735/18-4-2012 αίτηση. 
 

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο µας γίνεται γνωστό ότι, λόγω των εργασιών 
ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Καλαµάτας, θα πρέπει να αποκλειστεί η 
κυκλοφορία των οχηµάτων στην Οδό Αριστοµένους από την Οδό Κροντήρη έως την 
Οδό Καίσαρη. 

Οι εργασίες στο εν λόγω τµήµα µετά από συνεννόηση που έγινε µε τον κατασκευαστή, 
θα ξεκινήσουν στις 10 / 5 / 2012 και όχι στις 2 / 5 / 2012, όπως αναφέρεται στο 
παραπάνω έγγραφο, αφού µεσολαβούν οι βουλευτικές εκλογές και η πόλη θα δεχτεί 
µεγάλο αριθµό επισκεπτών, µε αποτέλεσµα αυξηµένους κυκλοφοριακούς φόρτους. 

Για την εύρυθµη κυκλοφορία (ιδιαίτερα της αστικής συγκοινωνίας) στη γύρω περιοχή 
κατά τη διάρκεια των παραπάνω εργασιών, οι οποίες πρόκειται να διαρκέσουν περίπου 
ένα µήνα, εισηγούµαστε, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόµενο σχέδιο προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων: 

1. Την αντιδρόµηση της Οδού Σιδηροδροµικού Σταθµού µε κατεύθυνση προς την 
Οδό Φραντζή, µε την τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης (απαγορεύσεις 
στροφών στις Οδούς Μητροπέτροβα, Ιατροπούλου και Φραντζή, µονόδροµοι, 
κ.λπ.). 

2. Τη σήµανση της Οδού Παυσανίου ως αδιέξοδης οδού. 

3. Την απαγόρευση στάθµευσης σε τµήµατα των Οδών Σιδηροδροµικού Σταθµού, 
Φραντζή/ Κεφάλα, Νέδοντος, Παλαµά, Ύδρας, Ξενοφώντος και Αριστοµένους µε 
χρήση και ελαστικών κολωνακίων ή/και κώνων. 

4. Την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων µε την ένδειξη «Ο∆ΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΗ» (τρεις πινακίδες) και «ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ∆ΕΞΙΑ» (δύο πινακίδες). 
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5. Την αλλαγή της διαδροµής της αστικής συγκοινωνίας ώστε αντί της Οδού 
Αριστοµένους να διέρχεται από τις Οδούς Σιδηροδροµικού Σταθµού, Φραντζή/ 
Κεφάλα, Νέδοντος, Παλαµά, Ύδρας, Ξενοφώντος και την χωροθέτηση επί αυτής 
της διαδροµής στάσεων. 

 
 
Συν/να: Η υπ' αριθµόν 20735/18-4-2012 αίτηση και σχέδιο προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. 
 
Κοιν/ση: 1) Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης 
  
 
                                                                                                 Καλαµάτα      25 - 4 – 2012 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,       ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ           (υπογραφή)                             «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
                    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 

 
Κύριοι συνάδελφοι όπως γνωρίζετε έχει αρχίσει το έργο της κεντρικής 
πλατείας. Είµαστε ευχαριστηµένοι ως προς το χρονοδιάγραµµα που 

εκτελούνται οι συγκεκριµένες εργασίες. Έπρεπε από τις 2 του µηνός να είχανε µπει 
στην οδό Αριστοµένους, η οποία όπως γνωρίζετε θα πρέπει να ξηλωθεί προκειµένου να 
περάσουν από κάτω οι αγωγοί οµβρίων υδάτων κ.λπ, αλλά επειδή έρχονται εκλογές το 
Σάββατο είπαµε να το παρατείνουµε λίγο και να πάµε στις 10 του µηνός την εισήγηση 
προκειµένου να απαγορεύσουµε την είσοδο στην Αριστοµένους προκειµένου να 
κατασκευαστεί.  

Άρα λοιπόν µε την εισήγηση την υπηρεσιακή, τι προτείνεται κύριοι συνάδελφοι; 
Προτείνεται λοιπόν, εισηγείται η υπηρεσία του τµήµατος Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας πέντε πράγµατα:  

1.  την αντιδρόµηση της οδού Σιδηροδροµικού σταθµού µε κατεύθυνση προς την οδό 
Φραντζή και µε την τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης απαγόρευσης στροφών στις 
οδούς Μητροπέτροβα, Ιατροπούλου και Φραντζή επειδή είναι µονόδροµοι. 

2.  τη σήµανση της οδού Παυσανία ως αδιέξοδης οδού 

3. την απαγόρευση στάθµευσης σε τµήµατα των οδών Σιδηροδροµικού Σταθµού, 
Φραντζή/Κεφάλα, Νέδοντος, Παλαµά, Ύδρας, Ξενοφώντος και Αριστοµένους µε 
χρήση και ελαστικών κολωνακίων ή και κώνων 

4. την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων µε την ένδειξη «Ο∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 
ΚΛΕΙΣΤΗ» τρεις πινακίδες και «ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
∆ΕΞΙΑ» δύο πινακίδες. 

5. την αλλαγή της διαδροµής της αστικής συγκοινωνίας ώστε αντί της οδού 
Αριστοµένους, που κατεβαίνει το αστικό λεωφορείο να διέρχεται από τις οδούς που 
προαναφέραµε, δηλαδή Σιδηροδροµικού Σταθµού, Φραντζή/Κεφάλα, Νέδοντος, 
Παλαµά, Ύδρας, Ξενοφώντος και την χωροθέτηση επ΄ αυτής της διαδροµής των 
στάσεων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Είχε γίνει µία σύσκεψη πριν 15 µέρες περίπου, στην σύσκεψη παρευρίσκετο ο 
εκπρόσωπος της Αστυνοµίας, εκπρόσωπος των αστικών λεωφορείων, εγώ µε τον κ. 
Καραγιάννη και επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες φυσικά, τοποθετηθήκαµε και οµόφωνα 
ελήφθη αυτή η απόφαση να αντιδροµήσουµε την οδό Σιδηροδροµικού Σταθµού ούτως 
ώστε τα λεωφορεία από εδώ την οδό Κεφάλα  να κατεβαίνουν κάτω και να προχωράνε 
και να βγαίνουνε πίσω από την οδό Σιδηροδροµικού Σταθµού, Φραντζή, Κεφάλα κ.λπ 
να βγαίνει στην οδό Ξενοφώντος. Ως προς αυτά λοιπόν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις 
κύριοι συνάδελφοι θα ξεκινήσουν από 10-5-2012 και για ένα διάστηµα 40 ηµερών όσο 
λέει το χρονοδιάγραµµα για την κατασκευή..αυτά έχω να πω, ερωτήσεις, τοποθετήσεις 
κ.λπ. 

 

 Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την Σιδηροδροµικού Σταθµού 
µήπως υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε την αντιδρόµηση; Το έχετε 

µελετήσει; Η τροχαία συµφωνεί; Είναι για σαράντα µέρες µόνο;    

 
Είχε έρθει ο κ. ∆ιοικητής ο κ. Αξιοτόπουλος συµφωνεί και επαυξάνει 
όπως επίσης συµφωνεί και ο εκπρόσωπος των αστικών συγκοινωνιών. 

Θα βάλουµε κολωνάκια και κώνους όπως προανέφερα ούτως ώστε να µην 
διπλοπαρκάρουν στην συγκεκριµένη περιοχή, να µην παρκάρουν καθόλου. Θα είµαστε 
σε µόνιµη επιτήρηση, τουλάχιστον τις πρώτες µέρες µέχρι να εµπεδωθεί το πρώτο 
µέτρο, και από την αστυνοµία και από την δηµοτική αστυνοµία. Πιστεύουµε ότι δεν θα 
έχουµε κανένα πρόβληµα.  

 
Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να τονίσω ότι το τελευταίο διάστηµα 
γίνονται πολλά ατυχήµατα, παρεµπιπτόντως ανοίγω µία 

παρένθεση, στην οδό Λακωνικής. Πραγµατικά έχει αποδειχθεί ότι η οδός Λακωνικής 
έχει γίνει µία καρµανιόλα. Τα θανατηφόρα ατυχήµατα στο δρόµο αυτό αυξάνονται 
επιθετικά. Θα ήθελα η ∆ηµοτική Αρχή να το δει αυτό το θέµα. Υπάρχουν κάποιες 
λακκούβες που δεν έχουνε κλείσει, δεν έχουνε τακτοποιηθεί, µε αποτέλεσµα κάποιοι 
οδηγοί για να αποφεύγουν τις λακκούβες βγαίνουν στο αντίθετο ρεύµα. Τώρα 
πρόσφατα είχαµε και το θάνατο ενός βορειοηπειρώτη απ’ ότι διάβασα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήτανε έξω αυτό, ήτανε στη βίλα Καρέλια. 

 
Σηµασία έχει όµως ότι πρέπει να το δούµε όλοι µας αυτό το θέµα 
και εσείς σαν υπηρεσία, να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. 

 
 Χαίροµαι που το ακούω, έτσι είναι. Πρέπει να πούµε ότι ο 
συγκεκριµένος δρόµος έχει υποστεί διάφορες αλλοιώσεις, γιατί όπως 

ξέρετε, γιατί πριν δύο µήνες περίπου η ∆ηµοτική Αρχή δια µέσου της ∆ΕΥΑΚ 
τοποθέτησε έναν αγωγό. Ξήλωσε τον παλιό τον αγωγό έναν επικίνδυνο αγωγό και 
έβαλε έναν καινούριο αγωγό µε προπυλένιο έφυγε ο παλιός από αµίαντο, προκειµένου 
υδρευθεί όλη η περιοχή των Γιαννιτσανίκων. Πραγµατικά υπάρχουνε λακκούβες όµως 
δεν έχουµε ακόµη προχωρήσει στην τελική ασφαλτόστρωση. Θα προχωρήσουµε µε τις 
εργολαβίες τις οποίες τώρα ξεκινήσαµε δηλαδή η µία ήδη έχει δηµοπρατηθεί και θα 
µπει εργολάβος σε 5-10 µέρες ή µε αυτή την εργολαβία η οποία ήδη δηµοπρατήθηκε ή 
µε την εργολαβία για την Καλαµάτα, ασφαλτοστρώσεις Καλαµάτας, είναι στο 
πρόγραµµα από την οδό Αύρας µέχρι το παλιό το Ινστιτούτο της Ελαίας εκεί να 
ασφαλτοστρωθεί, να µπει νέος τάπητας. Και λύσαµε το πρόβληµα το µεγάλο µε τον 
αµίαντο όπως ξέρετε, ήταν ένα µεγάλο θέµα αυτό.  
 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

∆ΙΑΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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 Εµείς έχουµε τοποθετηθεί επανειληµµένα για την ανάπλαση της κεντρικής 
πλατείας , ¨λευκό¨.    

 
Η παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι η εξής: 
Επειδή η οδός Σιδηροδροµικού Σταθµού είναι στενή, 

το πλάτος του οδοστρώµατος είναι περιορισµένο να προσέξετε λίγο αυτό που είπατε 
µε την τοποθέτηση των κώνων για τις σταθµεύσεις στην συγκεκριµένη οδό. Θα ήθελα 
να πω για την στροφή, όσον αφορά εκεί που τελειώνει η Σιδηροδροµικού Σταθµού και 
στην συµβολή µε την οδό Φραντζή να τοποθετηθούν κώνοι. Ίσως και σταθεροί να 
καρφωθούν επί του οδοστρώµατος για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, γιατί αν παρκάρει 
κάποιος στην γωνία εκεί δεν µπορεί να στρίψει το λεωφορείο και θα δηµιουργείται 
πρόβληµα δηλαδή λίγο την στροφή εκείνη εκεί να δούµε.  

Να σας θέσω υπ’ όψιν και το εξής: ∆εν ξέρω τώρα, αν µπορούν µεγάλα οχήµατα να 
διέρχονται την συγκεκριµένη οδό; Ίσως, µήπως ήταν απαραίτητο να βάλετε µία 
σήµανση, µία πινακίδα να διέρχονται ας πούµε οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων.  

 
Το είχαµε πει αυτό και είπαµε ότι θα µπει µία πινακίδα δεν ξέρω τώρα αν 
έχει αναφερθεί σε αυτές τις τρεις πινακίδες που λέει.  

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: Να αποφύγουµε δηλαδή την διέλευση… 

 
Να µην µπαίνουν δηλαδή στην οδό Κροντήρη, το είχε πει και ο κ. 
Αξιοτόπουλος.     

 
 Να υπάρχει µία κατάλληλη σήµανση για να το 
γνωρίζουν.  

 
 Ήδη από την οδό Κροντήρη δεν θα στρίβουν, σωστό. Σε ότι αφορά τα 
κολωνάκια και αυτό έχει αιτηθεί θα βάλουµε…..  

 
Να πω και κάτι µιας και το ανέφερε ο κ. 
∆ικαιουλάκος για την Λακωνικής.  

Εµείς µιας και το θέσατε θα κάνουµε µια αυτοψία σαν υπηρεσία να εντοπίσουµε τα 
σηµεία τα οποία που όντως έχει φθορές το οδόστρωµα και θα κάνουµε και µία 
αναφορά προς τις τεχνικές υπηρεσίες να δείτε που όντως υπάρχει πρόβληµα να το 
διορθώσετε. Όσον αφορά για τα τροχαία, τα τρία από αυτά που γίνανε, το ένα από τα 
τρία το ένα θανατηφόρα και τα άλλα δύο µε τραυµατισµό κάποιου ατόµου, ήτανε και 
τα τρία λόγω της κυκλοφοριακής ταχύτητας των οδηγών. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι 
ο δρόµος είναι εντάξει και ότι δεν πρέπει να διορθωθούν κάποια προβλήµατα που 
υπάρχουν. Είναι και εκείνα τα γεφυράκια τα οποία όταν τρέχεις δεν έχεις ορατότητα αν 
έρχεται από το αντίθετο ρεύµα, δηλαδή είναι η κλίση του οδοστρώµατος τέτοια που 
δεν έχεις ορατότητα φτάνεις στο γεφυράκι µε µεγάλη ταχύτητα βρίσκουνε αυτοκίνητο 
µπροστά και κάποιον να κάνει µια προσπέραση κ.λπ και δεν προλαβαίνει να µαζευτεί να 
µπει µέσα και γι αυτό έχουµε και ατυχήµατα. 

 
Θέλω να σας πω κατηγορηµατικά ότι δεν υπάρχουν λακκούβες στην 
συγκεκριµένη περιοχή ανοικτές αυτή τη στιγµή που µιλάµε. 

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: Εµείς θα το κοιτάξουµε. 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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∆εν υπάρχουν, βεβαίως το οδόστρωµα έχει φθαρθεί και είπαµε ότι 
έχουµε προγραµµατίσει µόλις ξεκινήσουνε οι εργολαβίες να το κάνουµε, 

αλλά λακκούβες δεν υπάρχουνε, τις έχουµε κλείσει. 
 
Εξαναγκάζοµαι να δώσω συνέχεια στα όσα λέτε για τη 
Λακωνικής, διότι 15 του µηνός παραπέµποµαι κατηγορούµενος  

ως υπεύθυνος της καθηµερινότητας διότι στην είσοδο της διασποράς …….,  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παλιό θέµα ε;  
 
Ένα λεπτό θα πάω και στο άλλο, δεν είναι παλιό του 2010, 
λόγω καθιζήσεως, λέει, στην προσπάθειά µου να αποφύγω 

έπεσα 37 µέτρα µακριά, µε όριο ταχύτος 20 χιλιοµέτρων, προσοχή εκτελούνται έργα 
και η δικαιοσύνη µε παραπέµπει κατηγορούµενο λες και ο Θεός δεν έδωσε ούτε µάτια 
ούτε να δει αν αυτός έτρεχε µε 120 χιλιόµετρα; Να πάει ο ίδιος κατηγορούµενος γιατί 
έφαγε τα µούτρα του. Λοιπόν θα τα πούµε στις 15 του µηνός. 
Πάω στη Λακωνικής. Στη Λακωνικής µετά από συνεχείς κλήσεις στον εργολάβο, ο 
οποίος αδιαφορούσε, εξαναγκάστηκα να πάω στον κ. Αξιοτόπουλο, ο οποίος τον πήρε 
τηλέφωνο στην Αθήνα και του είπε ότι από αύριο έχεις 1.500 € πρόστιµο την ηµέρα 
και ήρθε όλη την νύχτα και προχώρησε την επόµενη µέρα για να φτιάξει την 
Λακωνικής την οποία είχε εγκαταλείψει. Η υπηρεσία της ∆ΕΥΚ είχε στείλει σηµειώµατα 
στο κ. εργολάβο ο οποίος αδιαφορούσε. Μόλις λοιπόν άκουσε 1.500 € από τον κ. 
Αξιοτόπουλο τότε συνετίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Από κει πέρα ότι εκκρεµότητες είναι 
µέσα στα πλαίσια εκτελέσεως των έργων και όπως αντιλαµβάνεστε δεν µπορεί ένα 
έργο εκτελούµενο να γίνει τέλειο. Σηµαίνει δηλαδή ότι όταν φάει τα µούτρα του, το 
λέω χοντρά, κάποιος, ο Θεός έδωσε και µάτια και πρέπει να σέβεται και τους κανόνες 
κυκλοφορίας. ∆εν µπορεί να τρέχεις µε 120 χιλιόµετρα και µετά να σου φταίει ο 
∆ήµος. Ούτε η δικαιοσύνη ασκεί δίωξη για τον π.χ. λόγο. Για να µην επιρρίπτουµε 
συνέχεια, γιατί ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου. 

 
 Είπα νωρίτερα ότι το ατύχηµα ήτανε στην στροφή προς Ελαιοχώρι, δεν 
ήτανε µέσα στον αστικό ιστό. 

 
(Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας) Σας 
έχουµε στείλει και την απόφαση του τοπικού συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας και µια και είπε κάτι περί τροχαίων ο κ. ∆ικαιουλάκος εγώ θα 
ήθελα να πω κάτι. Είναι µια ευκαιρία τώρα και το Σώµα εδώ να στείλει µήνυµα προς 
τους κατοίκους. Βεβαίως όπου το οδόστρωµα δεν είναι καλό πρέπει να βελτιωθεί, όµως 
πρέπει και από αυτό το συµβούλιο για µια ακόµη φορά όπως κάνει η τροχαία, όπως 
κάνουν και άλλοι φορείς, να φύγει ένα µήνυµα προς τους πολίτες ότι υπάρχουν όρια 
στις κατοικηµένες περιοχές τα οποία πρέπει να ακολουθούν. ∆εν πρέπει να οδηγούν 
υπό την επήρεια µέθης και αλκοόλ και εν πάση περιπτώσει να ευαισθητοποιηθούν και 
εκείνοι για να σώζουν τη δική τους ζωή και των συµπολιτών µας.  
 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθµ. 33/2012 απόφαση του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας µε την οποία διατυπώνεται θετική 
γνώµη επί του θέµατος ¨Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις λόγω του έργου της 
κεντρικής πλατείας Καλαµάτας¨, τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του 
Ν.3852/2010, καθώς και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Νιάρχου, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ:  
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κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την εύρυθµη κυκλοφορία (ιδιαίτερα 
της αστικής συγκοινωνίας), τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις λόγω του έργου της κεντρικής πλατείας Καλαµάτας, οι οποίες 
έχουν ως εξής:  
 

1. Την αντιδρόµηση της Οδού Σιδηροδροµικού Σταθµού µε κατεύθυνση προς 
την Οδό Φραντζή, µε την τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης 
(απαγορεύσεις στροφών στις Οδούς Μητροπέτροβα, Ιατροπούλου και 
Φραντζή, µονόδροµοι, κ.λπ.). 

2. Τη σήµανση της Οδού Παυσανίου ως αδιέξοδης οδού. 

3. Την απαγόρευση στάθµευσης σε τµήµατα των Οδών Σιδηροδροµικού 
Σταθµού, Φραντζή/ Κεφάλα, Νέδοντος, Παλαµά, Ύδρας, Ξενοφώντος και 
Αριστοµένους µε χρήση και ελαστικών κολωνακίων ή/και κώνων. 

4. Την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων µε την ένδειξη «Ο∆ΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΗ» (τρεις πινακίδες) και «ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ∆ΕΞΙΑ» (δύο πινακίδες). 

5. Την αλλαγή της διαδροµής της αστικής συγκοινωνίας ώστε αντί της Οδού 
Αριστοµένους να διέρχεται από τις Οδούς Σιδηροδροµικού Σταθµού, 
Φραντζή/ Κεφάλα, Νέδοντος, Παλαµά, Ύδρας, Ξενοφώντος και την 
χωροθέτηση επί αυτής της διαδροµής στάσεων. 

 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 23756/25-4-2012 εισήγηση 
του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αναζίκος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  
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  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Μαΐου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                       


