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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   28/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   263/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 28η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-07-2009 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος,  4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ.  Κοσμόπουλο Βασίλειο.    

 
 
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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Πεζοδρόμηση της οδού Στρατή Μυριβήλη (πάροδος Ναυαρίνου). 

 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν προσκληθεί με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δήμου 18568/31-7-
2009 έγγραφο να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι:  

1) του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας και  
2) του Σωματείου ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμάτας. 

 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’  αριθμ. πρωτ. 18094/27-7-2009 
εισηγητικό σημείωμα του τμήματος μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Υλοποίηση της πεζοδρόμησης στην οδό Στρατή Μυριβήλη (πάροδος Ναυαρίνου)  
ΣΧΕΤ: Η 13143/9-6-08 αίτηση δημοτών 
 
Σε συνέχεια της παραπάνω αίτησης δημοτών της παραλιακής περιοχής της πόλης μας στο 
οικοδομικό τετράγωνο 634 και 634α διενεργήσαμε αυτοψία στις 13-6-2008 και 
διαπιστώσαμε τα εξής: 
1. Ανατολικά και παράλληλα προς την οδό Εθνικού Σταδίου, που συνδέει την οδό 

Ναυαρίνου με το Εθνικό Στάδιο της πόλης μας, υπάρχει η οδός Στρατή Μυριβήλη μέσου 
πλάτους 3,70 μ., μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 634 και 634α (βλ. συνημμένο 
απόσπασμα σχεδίου) που συνδέει την οδό Ναυαρίνου με την πρώτη παράλληλη προς 
αυτή. 

2. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική μελέτη (ΦΕΚ 248 Δ/27-4-89 & ΦΕΚ 448 Δ/15-5-
92) ο κοινόχρηστος αυτός χώρος προβλέπεται για πεζόδρομος. 

3. Κάθετα – ανατολικά σ’  αυτόν και παράλληλα προς την οδό Ναυαρίνου υπάρχει στο Ο.Τ. 
634α κοινόχρηστος δημοτικός χώρος – δρόμος (τμήμα ΑΒ) μικρότερου πλάτους (Βλ. 
συνημμένο σχέδιο) που ενώνει την οδό Στρατή Μυριβήλη με τον επόμενο προς ανατολάς 
κάθετο δρόμο στην οδό Ναυαρίνου. Ο δρόμος αυτός αν και εξυπηρετεί τις  εκατέρωθεν 
ιδιοκτησίες, δεν έχει προβλεφθεί – διασφαλιστεί στο ισχύον σχέδιο πόλης. 

4. Κύρια ο παραπάνω κάθετος δρόμος προς την οδό Ναυαρίνου, εξυπηρετεί τις όμορες 
ιδιοκτησίες και την διέλευση πεζών και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για διέλευση οχημάτων 
πλην αυτών των κατοίκων της περιοχής που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης στις πυλωτές 
των εντεύθεν πολυκατοικιών. Συγχρόνως στην βορειανατολική του θέση υπάρχει 
ιδιωτικός χώρος που αξιοποιείται προσωρινά για χώρους στάθμευσης διευκολύνοντας την 
κυκλοφοριακή κίνηση σε μία δύσκολη περιοχή της πόλης. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμεθα στην Δημαρχιακή Επιτροπή να κάνει δεκτό το 
αίτημα των δημοτών και να αποφασίσει την δρομολόγηση εργασιών για την πεζοδρόμηση 
της οδού Στρατή Μυριβήλη με δεδομένη όμως την δυνατότητα αξιοποίησης των 
υπαρχόντων χώρων στάθμευσης τόσο της πυλωτής της δυτικής πολυκατοικίας όσο και του 
ιδιωτικού οικοπέδου που προαναφέραμε. 
 
Συν/μα : 1) Απόσπασμα σχεδίου 
               2) Αίτηση  Δημοτών 
Κοιν/ση : 1) Τμήμα  Μελετών 
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2) Αντιδήμαρχο κ. Σπίνο Γεώργιο 
 

                                              Καλαμάτα     16 -7-2009 
               ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  
              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»                   
 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την πεζοδρόμηση της οδού Στρατή Μυριβήλη 
(πάροδος οδού Ναυαρίνου) με δεδομένη τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
υπαρχόντων χώρων στάθμευσης τόσο της πυλωτής της δυτικής πολυκατοικίας 
όσο και του ιδιωτικού οικοπέδου σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
σχέδιο. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος   

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


