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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   45/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   389/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28 στην 45η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 3-12-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
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 : 

Ι.Μετατόπιση ποδηλατόδρομου επί της οδού Αριστομένους για το τμήμα 
μεταξύ των οδών Φραντζή και Ξενοφώντος. 

ΙΙ.Μετατόπιση δύο περιπτέρων λόγω έργων ποδηλατόδρομου. 

 
Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  αριθμ. 
πρωτ. 29638/4-12-2009 έγγραφο του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, να 
συμμετάσχει προκειμένου να διατυπώσει της απόψεις της επί του θέματος, το Τμήμα 
Τροχαίας Καλαμάτας. 
 
 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’  αριθμ. πρωτ. 
Δήμου 29518/3-12-2009 εισήγηση του τμήματος μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑΤΑ: 1ο) Μετατόπιση ποδηλατοδρόμου επί της οδού Αριστομένους για το τμήμα 
μεταξύ των οδών Φραντζή και Ξενοφώντος. 
2ο) Μετατόπιση δύο (2) περιπτέρων λόγω έργων ποδηλατοδρόμου. 
 
1) Σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδρομή του ποδηλατοδρόμου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο (απόφαση 176/2009) διέρχεται επί της οδού Αριστομένους, για το τμήμα 
από την οδό Φραντζή έως την οδό Ξενοφώντος, κύρια επί του υπάρχοντος δυτικού 
πεζοδρομίου (βλ. σχέδιο 1). 

Λαμβάνοντας υπ’  όψη: α) την ανάπλαση του ανατολικού πεζοδρομίου για το τμήμα 
αυτό όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί, β) την μελέτη της κεντρικής πλατείας που 
βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσής της, γ) την διαμορφωμένη κυκλοφοριακή 
κατάσταση της οδού Αριστομένους και την τάση για συνεχή υποβάθμιση της κίνησης 
των οχημάτων επί αυτής, δ) τις υπάρχουσες νόμιμες υποδομές λειτουργίες και 
κατασκευές επί του δυτικού πεζοδρομίου (περίπτερα, κάδοι, στύλοι φωτισμού, δένδρα, 
δίκτυα κλπ.), ε) την μεγάλη κίνηση των πεζών επί του εν λόγω δυτικού πεζοδρομίου, 
στ.) την ανάγκη επί του οδοστρώματος να διασφαλιστεί ανατολικά και κατά μήκος μία 
θέση στάθμευσης και μία επαρκής λωρίδα κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων. 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 1) την μετατόπιση κατασκευής του ποδηλατοδρόμου για 
το τμήμα της οδού Αριστομένους από την οδό Φραντζή έως την οδό Ξενοφώντος 
ανατολικότερα όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 2. 

 
2) Λόγω των έργων του ποδηλατοδρόμου αλλά και για άλλους κυκλοφοριακούς λόγους 

(ορατότητα, διευκόλυνση πεζών κ.α.) υπάρχει άμεση ανάγκη μετατόπισης δύο (2) 
περιπτέρων. Αφορά α) το περίπτερο ανατολικά του Λιμενικού Ταμείου στην γωνία 
Μιαούλη και Αναλήψεως και το οποίο δεν χρησιμοποιείται εδώ και αρκετό καιρό και β) 
το περίπτερο στην Βορειοδυτική γωνία των οδών Αριστομένους και Ξενοφώντος. 

Εισηγούμαστε την μετατόπιση των δύο παραπάνω περιπτέρων στις θέσεις που 
φαίνονται στα συνημμένα σχέδια 2 και 3. 

 
Συν/να: Τρία (3) σχέδια 
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Κοιν/ση: 1) Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Σπίνο 

2) Τμήμα Μελετών 
 

 Καλαμάτα 26 – 11 – 2009 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 27/11/09 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω απόφαση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Ι. την τροποποίηση της υπ’  αριθμ. 176/2009 απόφασής του σχετικής με την 
έγκριση κατασκευής ποδηλατόδρομου στην πόλη της Καλαμάτας με την 
μετατόπιση κατασκευής του ποδηλατόδρομου στο τμήμα της οδού 
Αριστομένους από την οδό Φραντζή έως την οδό Ξενοφώντος, ανατολικότερα 
όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο (2),  

ΙΙ. τη μετατόπιση δύο (2) περιπτέρων: α) του περιπτέρου που βρίσκεται  
ανατολικά του Λιμενικού Ταμείου στην γωνία Μιαούλη και Αναλήψεως και το 
οποίο δεν χρησιμοποιείται εδώ και αρκετό καιρό και β) του περιπτέρου που 
βρίσκεται στην βορειοδυτική γωνία των οδών Αριστομένους και Ξενοφώντος,  
στις θέσεις που φαίνεται στα σχετικά σχέδια (2) και (3), 

για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 9 Δεκεμβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                                                                                                             

 

 

 


