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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  176/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης 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, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση κατασκευής ποδηλατόδροµου. 
 
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 της κατασκευής 
ποδηλατόδροµου,  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 133/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση α) της ένταξης του ποδηλατόδροµου στην 
κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης και β) τη χάραξη και υλοποίηση του ποδηλατόδροµου στο 
κέντρο της πόλης. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 

 
Αξίζει να πούµε 2 – 3 πράγµατα αν και θάθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. 
Σκεφτόµουνα κε Πρόεδρε ότι θα ήταν µια καλή ιδέα για να αφήσετε και τόνοµά σας 

και να κάνετε και κάτι έτσι διαφορετικό απ’ όλους τους άλλους προέδρους αρκεί να 
προετοιµαστείτε και να βάλετε στο πρόγραµµά σας πολύ σύντοµα αντί για βιβλία να µοιράσετε 
ποδήλατα στους δηµοτικούς συµβούλους, σε όλους µας, γιατί είναι πολύ κοντά ποια, είµαστε 
πολύ κοντά στο να ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου πραγµατικού ποδηλατόδροµου στην 
πόλη της Καλαµάτας. 
 
Εγώ θα ήθελα να πω 2 – 3 χαρακτηριστικά, έχουµε πει πολλά πράγµατα στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή, είναι εδώ και ο κ. Πατσαρίνος που έχει αναλάβει όλο αυτό το βάρος, έχουµε πει 
αρκετά πράγµατα, και ο κ. ∆ήµαρχος γι’  αυτό, όσον αφορά τη µελέτη εννοείται και το 
κυνήγηµα της γραφειοκρατίας για να προλάβουµε τους χρόνους. Θα πρέπει να τονίσω ότι δεν 
πρέπει να βλέπουµε αυτό το θέµα µόνο αποκλειστικά σαν ποδηλατόδροµο, σαν κατασκευή 
ποδηλατόδροµου και ενός έργου υποδοµής αλλά επιµένω και πρέπει να ξεκινήσω έτσι ότι κι 
αυτό το θέµα είναι σε συνέχεια των παρεµβάσεων και των προτάσεων που κάνει η ∆ηµοτική 
αρχή για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Όπως έχουµε αναφέρει πολλές 
φορές και για τον ποδηλατόδροµο µεµονωµένα αλλά και συνολικά µέσα από την κυκλοφοριακή 
µελέτη που παρουσιάστηκε από τον κ. Ζέκκο και θα συνεχιστεί η ανάλυσή της και οι προτάσεις 
επάνω σ’  αυτή, το ποδήλατο και ιδιαίτερα αυτός ο πρώτος κεντρικός ποδηλατόδροµος δεν 
έχει τον χαρακτήρα του τουριστικού άξονα, έχει τον χαρακτήρα του λειτουργικού άξονα γι’  
αυτό και διασχίζει, θα σας τα πει και ο κ. Πατσαρίνος, τη βασική κατεύθυνση της πόλης που 
είναι βορρά προς νότο και το όραµα, ο στόχος της ∆ηµοτικής αρχής είναι επειδή αυτό ποια 
φαίνεται να είναι εφικτό, η κατασκευή αυτού του κεντρικού ποδηλατόδροµου, ότι ποια να 
µπαίνουµε σιγά – σιγά τα επόµενα χρόνια στην υλοποίηση του δικτύου των ποδηλατόδροµων 
που θα γίνονται στην πόλη της Καλαµάτας που έχουν προταθεί από τον κ. Ζέκκο έτσι ώστε 
ποια να συνενωθούν µε αυτόν τον κεντρικό ποδηλατόδροµο που µπορούµε να πούµε ότι θα 
είµαστε έτοιµοι τους επόµενους µήνες να τον κατασκευάσουµε και να είναι ποια ένα από τα 
βασικά µέτρα για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος έτσι ώστε, 
καταλαβαίνετε τι θέλετε να πω, ο κάθε δηµότης από οποιαδήποτε συνοικία να µπορεί να 
µπαίνει σε µια ασφαλή οδό ποδηλάτου από τη συνοικία του και να κατευθύνεται και να παίρνει 
αυτή την κατασκευή του ποδηλατόδροµου. 
 
∆ύο πράγµατα επιπλέον. Ξαναλέω πάλι και να τονίσω αυτό που είπε ο κ. Μπάκας, ο φίλος ο 
Γιάννης ο Μπάκας, ότι µιλάµε για πραγµατικό ποδηλατόδροµο και σας διαβεβαιώνω αν δείτε 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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και από την τεχνική έκθεση και από τα τεύχη δηµοπράτησης, για ως την ώρα και νοµίζω ότι 
δεν θα µας προλάβει καµία άλλη πόλη, ο ποδηλατόδροµος αυτός θα είναι πρότυπο για όλη την 
Ελλάδα. ∆εν θα έχει καµία σχέση ακόµα και µε τους ποδηλατόδροµους που θεωρητικά 
ζηλεύουµε όσον αφορά τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα και κάποιες άλλες πόλεις που έχουν 
καταφέρει πριν κάποια χρόνια. Επιτρέψτε µου, θα είναι πρότυπος ποδηλατόδροµος που θα 
ζηλεύουν πολλές πόλεις. 
 
Το τρίτο στοιχείο αλλά αυτό θα έρχονται σταδιακά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι δεν πρέπει να 
µείνουµε µόνο στην κατασκευή, θα πρέπει να µείνουµε, να αρχίσουµε από τώρα να 
σχεδιάζουµε την προστασία όχι τόσο πολύ του άξονα και τη συντήρησή του αλλά την 
προστασία του ποδηλάτου έτσι ώστε να µπορέσουµε να το διαφηµίσουµε, να το 
προστατεύσουµε και να το προωθήσουµε στους συνδηµότες µας αλλά αυτό είναι µέσα στους 
στόχους και στις κατευθύνσεις της ∆ηµοτικής αρχής αλλά δεν είναι αυτής της στιγµής. 
 
Και ολοκληρώνω εγώ να πω, θα σας τα πει και ο κ. ∆ήµαρχος τα έχετε ακούσει και από τον 
αρµόδιο Υπουργό, ότι το στοίχηµα ποια για τη ∆ηµοτική αρχή είναι ότι θα πρέπει άµεσα να 
κατασκευασθεί ο συγκεκριµένος αυτός κεντρικός άξονας προϋπολογισµού 1.000.000 περίπου 
ευρώ έτσι ώστε ο στόχος µας είναι και ο σκοπός µας τέλος του 2009, επαναλαµβάνω πάλι κατά 
την ολοκλήρωση του έτους του 2009 να µπορέσουµε ποια να τον δώσουµε προς χρήση στους 
καλαµατιανούς. 
 
Θα έπρεπε να αναφερθούν και κάποια πράγµατα όσον αφορά τη µελέτη από τον κ. Πατσαρίνο, 
κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία θα µπορούσαµε, άξονα, προϋπολογισµό ίσως και τεχνική 
έκθεση. 

 
Ευχαριστώ κε Σπίνο. Ο κ. Πατσαρίνος. 
 

(Πολιτικός µηχανικός ∆ήµου Καλαµάτας): 
Καλησπέρα. Τα χαρακτηριστικά του ποδηλατόδροµου που θέλουµε να είναι 

αυτοτελής λειτουργικά, ξεχωριστός, διακριτός µε τη δική του κατασκευή και τη δική του 
σήµανση, είναι 3.697 µέτρα, τα µέτρα βγήκανε όπως καταλαβαίνετε προσαρµοσµένα στα 
λεφτά που µπορούµε να έχουµε αυτή τη στιγµή, και το πλάτος του είναι 2 µέτρα. Άρα µιλάµε 
για µία λωρίδα κατασκευής του ποδηλάτου κοντά στα 4 χιλιόµετρα µε 2 µέτρα πλάτος καθαρό. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα ξεκινάει από τη νότια πλευρά της Αγοράς, θα κατεβαίνει από το 
ανατολικό πεζοδρόµιο της Σπάρτης, θα περνάει από την πλατεία Όθωνος, θα συνεχίζει από το 
ανατολικό πεζοδρόµιο της οδού Νέδοντος έως την πλατεία 23ης Μαρτίου. Από κει και κάτω θα 
περνάει στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού Νέδοντος, δηλαδή θα περνάει µπροστά από το 
αναψυκτήριο, απέναντι από το δηµαρχείο, ακριβώς σ’  αυτό το πεζοδρόµιο που έχουµε 
απέναντι, θα κατεβαίνει µέχρι την οδό Κροντήρη, µέχρι εδώ δηλαδή τη διασταύρωση, σχεδόν 
στην οδό Κροντήρη θα περνάει µπροστά από το NOTOS GALLERY και από την πλατεία το 
πεζοδρόµιο το βόρειο και θα κατεβαίνει κατά µήκος του δυτικού πεζοδροµίου της οδού 
Αριστοµένους. Θα έρχεται στην πλατεία, απέναντι δηλαδή από το Πνευµατικό Κέντρο θα 
έρχεται στην πλατεία, θα περνάει στην άκρη της πλατείας, θα διασχίζει όλη την πλατεία, τα 
ψαράκια εκεί κάτω και θα συνεχίζει πάντα στο δυτικό πεζοδρόµιο της Αριστοµένους έως την 
οδό Μακεδονίας, σ’ αυτό το ευρύ πεζοδρόµιο που έχουµε, έως την οδό Μακεδονίας. Στην οδό 
Μακεδονίας θα περνάει απέναντι στο πάρκο και αµέσως µετά θα ακολουθεί την παλιά οδό 
Αριστοµένους, στο δροµάκι δηλαδή αυτό που σήµερα υπάρχει δίπλα στο πάρκο µέχρι την οδό 
Κρήτης. Στην οδό Κρήτης θα περνάει από το βόρειο πεζοδρόµιο της Κρήτης, µπροστά από το 
MULTIRAMA δηλαδή, αυτό το µεγάλο πεζοδρόµιο που έχει και θα κατεβαίνει µετά από τον οδό 
Μιαούλη στο δυτικό πεζοδρόµιο το µεγάλο, απέναντι δηλαδή από του ΛΑΜΠΟΥ, από το µεγάλο 
πεζοδρόµιο απέναντι από του ΛΑΜΠΟΥ, δηλαδή στο πάρκο του Λιµενικού. Συνεχίζει κάτω 
µέχρι το λιµάνι και θα ακολουθεί την οδό Τσαµαδού από το δυτικό πεζοδρόµιο, δηλαδή από το 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ 
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πεζοδρόµιο εκείνο που είναι ακριβώς δίπλα στην αποθήκη τη µεγάλη του λιµενικού. Και έτσι 
φτάνουµε στη Ναυαρίνου. Στη Ναυαρίνου θα ακολουθήσει όλη τη διαδροµή, δίπλα στη βορινή 
πλευρά και δίπλα στο πεζοδρόµιο το νότιο µε τα εξής χαρακτηριστικά. Από τα 10 έως 10,50 
που είναι σήµερα η Ναυαρίνου καθαρό πλάτος σαν οδόστρωµα, η πρόταση είναι να παραµείνει 
στα 8,50 µέτρα οδόστρωµα καθαρό όπου θα είναι µία κίνηση πέρα µία κίνηση δώθε, διπλή 
αλλά µε µία κίνηση και µία θέση στάθµευσης στη νότια πλευρά. Αµέσως µετά θα είναι το 
πεζοδρόµιο που θα είναι το ποδήλατο που θα είναι επέκταση του πεζοδροµίου και µετά θα 
είναι ο πεζόδροµος που υπάρχει σήµερα. Ουσιαστικά στη Ναυαρίνου το πεζοδρόµιο που 
υπάρχει σήµερα και που ξέρουµε όλοι στη νότια πλευρά, ελάχιστα θα επιβαρυνθεί από την 
κατασκευή του ποδηλατόδροµου και θα επιβαρυνθεί στο τέλος της Ναυαρίνου όταν φτάνουµε 
κοντά στο ΒΥΘΟ, κοντά δηλαδή στην Ανάσταση γιατί εκεί µικραίνει το πλάτος του 
οδοστρώµατος και γίνεται γύρω στα 9 µέτρα και θα καταλήγει λίγο πριν την πλατεία της 
Ανάστασης.  
 
Μέχρι εκεί µπορούµε να φτάσουµε τώρα. Προοπτική φυσικά όπως καταλαβαίνετε, ο 
ποδηλατόδροµος να επεκταθεί και προς το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ και να επεκταθεί και προς τις άλλες 
πλευρές, ιδιαίτερα τις λαϊκές συνοικίες έτσι ώστε σιγά – σιγά να κερδίσει τον κόσµο και να 
λειτουργήσει και σαν ένα µέσο να αφήνει ο άλλος το αυτοκίνητο στην περιοχή του. Αυτά όµως 
σε µία άλλη συζήτηση. Αυτή τη στιγµή µιλάµε την απόσταση 3.697 από την Αγορά όπως σας 
είπα στο νότιο µέρος µέχρι την Ανάσταση µέσα από τους δρόµους που σας ανέφερα. 
 
Εγώ δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, θεωρώ ότι γίνεται ένας αγώνας δρόµου να προλάβουµε τη 
χρηµατοδότηση, πιστεύουµε να τα καταφέρουµε µε τη βοήθεια του µελετητικού γραφείου που 
ανέφερε και ο αντιδήµαρχος. Θα δείξει. Το ζητούµενο είναι αυτό το πράγµα που λέγεται 
«ποδηλατόδροµος» να το αγκαλιάσει ο κόσµος, τα πρώτα σηµάδια είναι θετικά, να το 
αγκαλιάσει ο κόσµος και στη συνέχεια σιγά – σιγά να µπορέσουµε να επεκτείνουµε ακτινωτά 
το δίκτυο σε όλη την πόλη. Αυτά από την πλευρά µας σαν υπηρεσία. Σας ευχαριστώ. 

 
Ερωτήσεις; Ο κ. Αλευράς. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι καταρχάς δεν θέλω να αντιδικήσω µε τον έµφορτο 
συναισθηµάτων χαράς και ικανοποιήσεως κ. Σπίνο που παρουσίασε έτσι µε έναν 

τρόπο ποµπώδη το έργο και ταυτόχρονα επιχείρησε να εκθέσει το πρόσφατο δηµοτικό 
παρελθόν για τις βαφές όπως είπε των δρόµων. . .  

 
Εγώ το είχα κάνει. 

 
Γνωρίζω τον ηθικό αυτουργό της απόπειρας αυτής. 
Λοιπόν τώρα δεν χωράει αγαπητοί συνάδελφοι καµία αµφιβολία ότι η υλοποίηση 

του ποδηλατόδροµου είναι ένα πολύ σηµαντικό έργο που θα έλεγα ότι εκσυγχρονίζει και τις 
αντιλήψεις µας αλλά και την κυκλοφοριακή µας παιδεία θα έλεγα και την κάνει να συγκλίνει µε 
την Ευρώπη που έχει υιοθετήσει τέτοιου είδους κατασκευές και που µάλιστα έχει προσαρµόσει 
τη νοµοθεσία της η προηγµένη Ευρώπη να στηρίζει τον ποδηλάτη και τον πεζό και να µάχεται 
το αυτοκίνητο µε την έννοια της αποθάρρυνσης της χρήσης του. 
 
Θα ήθελα να ρωτήσω και τον κ. Σπίνο και τον κ. Πατσαρίνο, προφανώς στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή ήρθε ακριβώς αυτή η αναφορά. Έτσι. ∆εν ξέρω, ίσως αυτό δεν αποτελεί στοιχείο 
αντιπαράθεσης είναι προφανές ότι θα στηρίξουµε την προσπάθεια αυτή και θα πρέπει κε Σπίνο 
επειδή θυµάµαι τις κουβέντες του Υπουργού του κ. Στηλιανίδη εδώ στην Καλαµάτα ότι πρέπει 
να τρέξουµε να προκάνουµε µέχρι το ∆εκέµβρη, έτσι δεν είναι, για να µην χαθούν τα χρήµατα. 
Η ∆ηµοτική αρχή έχει πειστεί ότι δεν υπάρχει λειτουργικότερη άλλη διαδροµή απ’  αυτή που 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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εισηγείται; Γιατί έχω καταλάβει ότι φτάνει µέχρι το ΒΥΘΟ επειδή δεν επαρκούν τα χρήµατα. 
Έτσι δεν είναι; Μέχρι την Ανάσταση, ναι. Το ίδιο πράγµα, ναι. Ένα. 
 
∆εύτερον. Θέλω να µου πει ο κ. Σπίνος και ο κ. Πατσαρίνος ποια στοιχεία γιατί έγινε αναφορά 
ότι θα είναι ένας και έτσι πρέπει να είναι, τα ίχνη του ποδηλατόδροµου θα πρέπει να είναι 
διακριτά, θα πρέπει να ορίζονται, θα πρέπει να ξεχωρίζουν από τον άλλο οδόστρωµα κλπ. Ποια 
στοιχεία κατασκευαστικά και άλλα θα τον κάνουν διακριτό και µε ποια συγκεκριµένα υλικά; 
Και επίσης να τελειώσω, άκουσα το ακροτελεύτιο ίχνος του ποδηλατόδροµου που Νίκο εάν 
κατάλαβα καλά αυτό θα είναι, στη Ναυαρίνου εννοώ, κάτω του πεζοδροµίου, θα αφορά το 
οδόστρωµα. 

 
Θα εξηγήσω για το πάνω. 
 

∆ηλαδή θα ήθελα να καταλάβω ότι δεν πρόκειται να περιοριστεί το ούτως ή άλλως 
περιορισµένο οδόστρωµα της Ναυαρίνου. Έτσι δεν είναι;  

 
Όχι, όχι, καθόλου. 
 
Ωραία, να το ξεκαθαρίσουµε. Είναι προφανές ότι έστω και αν στην αντίληψη τη 
δική µας υπήρχε άλλη λειτουργικότερη δίοδος, δεν ξέρω εάν είναι αντικείµενο της 

σηµερινής συζήτησης που µπορεί να επηρεάσει την εισφερόµενη κατεύθυνση του 
ποδηλατόδροµου, είναι βέβαιο ότι εµείς θα στηρίξουµε µετά πάθους την υλοποίησή του. 

 
Νοµίζω σ’  αυτό το κοµµάτι που θάθελα να ρωτήσω εγώ, είναι στη λειτουργικότητα 
που είπε ο κ. Αλευράς, γι’ αυτό και το τόνισα στην εισήγησή µου, κε Αλευρά όποιος 

ποδηλατόδροµος και να ερχόταν, µε την προτεινόµενη χάραξη γι’  αυτό και το ξαναλάω και 
πάλι το τόνισα, δεν θάναι ποτέ λειτουργικός εάν µείνει µόνο αυτός. Οποιαδήποτε χάραξη και 
να ερχόταν και δεν πήγαινε από τη Ναυαρίνου, πήγαινε από την Κρήτης, ή δεν πήγαινε από 
την Κρήτης και πήγαινε από τη Φαρών, που αυτό που µπορώ να σας πω ότι αυτή η χάραξη 
που ήρθε σήµερα από την τεχνική υπηρεσία είναι ύστερα από διαβούλευση που έγινε και µε 
τον κ. Ζέκκο και µε την τεχνική υπηρεσία και τη συνάντηση που είχε γίνει αποκλειστικά για τον 
ποδηλατόδροµο στην επιτροπή των τεχνικών που συµµετέχουν στην πόλη. Ήταν µετά από 
διαβούλευση αυτή η χάραξη. Αλλά και πάλι θα µπορούσαµε να πούµε πολλές άλλες χαράξεις. 
Σας είπα ενδεικτικά Φαρών, άλλο κοµµάτι της Κρήτης. Αυτό είναι το πρώτο στίγµα της 
∆ηµοτικής αρχής για να βάλουµε στη λογική τον κόσµο και θα απαντήσω και σ’  αυτό που 
είπατε, ότι είναι ένας ποδηλατόδροµος διαφορετικός απ’  αυτόν που ήταν βαµµένο κάτω, ότι 
είναι ένας ποδηλατόδροµος κεντρικός, λειτουργικός και ασφαλής. Λειτουργικός όµως που θα 
έχει αποτέλεσµα όσον αφορά την κυκλοφορία θα είναι όταν θα αρχίζει να υπάρχει αυτή η 
διοχέτευσή του και σε άλλους δρόµους. ∆ηλαδή να αρχίζει να βγαίνει και στις συνοικίες, να 
µπορείς και από τη Φαρών µε έναν ποδηλατόδροµο να πιάνεις και να µπορείς να πηγαίνεις 
στον κεντρικό ποδηλατόδροµο, να µπορείς και από την Αθηνών µε έναν ποδηλατόδροµο λέω 
τώρα ενδεικτικά ή από τη Μπουλούκου και να παίρνεις αυτόν τον κεντρικό ποδηλατόδροµο. 
Λειτουργικός δεν θα µπορεί να είναι µόνο αν µείνουµε εδώ. Εδώ ποια εάν µείνουµε µόνο στον 
κεντρικό ποδηλατόδροµο και η δικιά µας ∆ηµοτική αρχή και οποιαδήποτε άλλη ∆ηµοτική αρχή, 
το στοίχηµα του ποδηλάτου έχει χαθεί. Θα µείνει τότε µία τουριστική ατραξιόν. Λειτουργικό θα 
είναι όταν θα πρέπει όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και οι επόµενες ∆ηµοτικές αρχές αυτή την 
προσπάθεια της ∆ηµοτικής αρχής να αρχίσει να την απλώνει σε όλη την πόλη. Εδώ απλώς είναι 
η πρώτη προσπάθεια, η προσπάθεια που δείχνει, το ξαναλέω και πάλι, ότι θα είναι πρότυπος 
και ότι θα είναι ασφαλής και ότι τελικά συµφέρει τον καλαµατιανό από οποιοδήποτε άλλο µέσο 
µεταφοράς ακόµα και από το λεωφορείο να παίρνει το ποδήλατό του. Αλλά δεν θα µείνουµε 
µόνο εδώ.  

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Όσον αφορά τώρα την τεχνική περιγραφή για του διακριτού, αυτό θα γίνει µε κολωνάκια, θα 
γίνει µε άλλη δαπεδόστρωση αλλά κάποια πράγµατα ποιο ειδικευµένα αξίζει κι αυτά να τα 
πούµε, θα σας τα πει από την τεχνική περιγραφή ο Νίκος ο Πατσαρίνος. 

 
Να πω ακόµα κάποια χαρακτηριστικά και απαντήσεις σ’  αυτά που βάλατε. Η 
µέγιστη κατά µήκος κλήση δεν υπερβαίνει τα 3,5% που σηµαίνει ότι είναι πολύ 

καλές οι συνθήκες για να γίνει ποδηλατόδροµος στην πόλη µας, ιδανικές.  
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τσιµεντόπλακες κίτρινες αυλωτές έτσι ώστε παντού 
το ποδήλατο να έχει το χρώµα το κίτρινο σύµφωνα µε την πρόταση του µελετητή και εκεί που 
διασταυρώνεται µε την άσφαλτο, η άσφαλτος θα χρωµατισθεί κίτρινη, θα έχει δηλαδή ένα 
ελαφρύ στρώµα κίτρινο. Στο µόνο σηµείο που δεν θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά είναι αυτά 
της πλατείας επειδή είναι µάρµαρο και επειδή θεωρούµε ότι πρέπει να το σεβαστούµε, θα 
υπάρχει µόνο σήµανση ξεχωριστή.  
Τώρα, όσον αφορά το ύψος που θα κατασκευαστεί. Παντού είναι είτε πάνω στα πεζοδρόµια, 
είτε φτιάχνουµε τον ποδηλατόδροµο σε ένα ύψος στο ενδιάµεσο. ∆ηλαδή εάν σκεφτείτε ότι 
είναι 17 πόντους το κράσπεδο και φτιάχνεται δίπλα στο πεζοδρόµιο, υπάρχουνε σε λίγα σηµεία 
όπου θα είναι στους 7 – 8 πόντους, θα είναι δηλαδή υπερυψωµένο από την άσφαλτο 7 – 8 
πόντους µε τη δική του σήµανση. Θα είναι µόνο επί της ασφάλτου εκεί όπου πραγµατικά δεν 
µπορούµε να το αποφύγουµε, στις διασταυρώσεις µε τους οδικούς άξονες. Σε όλα τα άλλα 
σηµεία ξεχωρίζει υψοµετρικά. Έτσι. Είτε µε τους 7 – 8 πόντους στο οδικό επίπεδο άρα σε 
ενδιάµεσο µεταξύ κρασπεδορείθρου πεζοδροµίου και ασφάλτου, είτε θα είναι πάνω στο 
πεζοδρόµιο. Και επί της Ναυαρίνου να συµπληρώσω, θα είναι στο ύψος του πεζοδροµίου, εκεί 
που είναι δηλαδή το νότιο πεζοδρόµιο, στο ύψος θα είναι και θα επεκταθεί προς τα βόρεια. 
 
Λοιπόν από τις ερωτήσεις που κάνατε εγώ δεν έχω σηµειώσει κάτι άλλο, όπως είπε και ο 
αντιδήµαρχος, θα έχει τα δικά του κολωνάκια, θα έχει τη δική του σήµανση επί του εδάφους 
εκτός από τα χρώµατα και τα ξεχωριστά υλικά. 
 
Για τη δυνατή καλλίτερη διαδροµή επιλέξαµε ότι αυτή η διαδροµή είναι η ποιο ιδανική 
προκειµένου να λειτουργήσει σαν πρότυπο και να εξυπηρετήσει το κέντρο της πόλης. Από κει 
και πέρα θεωρούµε και εµείς ότι πρέπει να επεκταθεί. Έτσι; Αλλά µε αυτά, το 1.000.000 που 
διαθέτουµε αυτή τη στιγµή, µέχρι εκεί έφτανε το µπόι µας, η δυνατότητά µας. Αυτά. 

 
Ο κ. Κοσµόπουλος. Τοποθέτηση και ερωτήσεις µαζί. 

 
Ήδη από το 2002 στο προεκλογικό µας πρόγραµµα είχαµε µιλήσει για την 
ανάγκη ύπαρξης ποδηλατοδρόµων. Ήδη από τότε είχαµε ορίσει την οδό 

Αριστοµένους σαν τον βασικό άξονα σηµείο διέλευσης του αυτοκινητοδρόµου που θα ενώνει 
το βορρά και το νότο της πόλης. Είναι αυτονόητο λοιπόν κατά συνέπεια όταν έχουµε 
επαναλάβει µάλιστα τη δέσµευσή µας αυτή και την άποψή µας αυτή και το 2006, ότι 
στηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις τη δηµιουργία του ποδηλατοδρόµου και την κατασκευή 
του.  
 
Πλην όµως για να κατασκευαστούν τέτοια έργα καλό θα είναι να υπάρχει και ένας στοιχειώδης 
προγραµµατισµός και µια καλλίτερη οργάνωση. Και θα ξεκινήσω από το κοµµάτι της 
Αριστοµένους το οποίο πεζοδροµήθηκε τώρα. Εµείς και παλαιότερα και εγώ προσωπικά κατ’  
ιδίαν στον κ. ∆ήµαρχο είχα εκφράσει την άποψή µου, την άποψη του συνδυασµού µας ότι θα 
βλέπαµε τον ποδηλατόδροµο να περνάει από την Αριστοµένους και του είχα πει «προχωράµε 
∆ήµαρχε». Καθόµασταν µάλιστα κάτω στο διάδροµο.  
 
Θα ήθελα να πω το εξής: Ότι είναι δεδοµένο ότι στην πράξη δεν υπάρχει πιθανότητα να 
λειτουργήσει ο ποδηλατόδροµος στο κοµµάτι από το ΠΑΝΘΕΟΝ και να κατεβεί τη Νέδοντος, 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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να στρίψει στην Κροντήρη και να πιάσει την κεντρική πλατεία. Όλοι µα όλοι θα παίρνουν την 
Αριστοµένους, θα ανεβαίνουν επάνω, θα διέρχονται τη Γερµανού και στο ύψος της πλατείας 
Όθωνος θα µπαίνουν στον ποδηλατόδροµο για να πάνε στην Αγορά. ∆εν υπάρχει πιθανότητα. 
Και δεν υπάρχει πιθανότητα για πολλούς λόγους τακτικούς. Ο άλλος κάνει τη βόλτα του µε το 
ποδήλατό του θα θέλει να δει και λίγο κόσµο, θα θέλει να δει τα καταστήµατα, θα θέλει να 
σταµατήσει στα καταστήµατα µε το ποδηλατάκι του και να δει τι δυνατότητες έχει να ψωνίσει. 
Είναι δεδοµένο λοιπόν ότι έτσι θα λειτουργήσει. ∆υστυχώς η πρόβλεψη µιας καλλίτερης 
κατασκευής και διαρρύθµισης της οδού Αριστοµένους στο κοµµάτι αυτό δεν επετεύχθη. Εµείς 
πιστεύουµε ότι έστω και τώρα µπορεί στο κέντρο, έστω και µε µια απλή διαγράµµιση να 
λειτουργήσει µία µορφή ποδηλατοδρόµου. ∆εν θα υπάρχουν µεγάλες ταχύτητες και πιστεύω 
ότι θα γίνει κατανοητό αυτό από τον κόσµο πράγµα που σηµαίνει, γιατί το λέµε αυτό, διότι 
βλέπουµε ότι και να πάρει κάποιος το ποδήλατο, να περάσει δύο διασταυρώσεις κάθετα, να 
φτάσει στη συνέχεια στη Κροντήρη και πριν στρίψει στον ΟΤΕ να περάσει όλο αυτό το 
σύστηµα των διασταυρώσεων για να µπει στην κεντρική πλατεία, θα τον ταλαιπωρεί ιδιαίτερα, 
δεν θα είναι ευχάριστο και κατά συνέπεια δεν πρόκειται στην πράξη να λειτουργήσει ποτέ. 
Είναι λοιπόν 350 – 400 µέτρα πεταµένα χρήµατα. 
 
Πάµε παρακάτω. Πάµε στην πλατεία. Εµείς πιστεύουµε ακράδαντα, δεν θα το αναλύσουµε 
τώρα, ότι η προτεραιότητα της πόλης δεν είναι η ανάπλαση της πλατείας. Η προτεραιότητα της 
πόλης και µε τα λεφτά κε ∆ήµαρχε που υπάρχουν, είναι το παραλιακό µέτωπο. Από εκεί 
προσδοκά η πόλη χρήµατα, από εκεί προσδοκά την ελκυστικότητά της και όχι από την 
κεντρική πλατεία. Το παραλιακό της µέτωπο το οποίο είναι σε αισχρή κατάσταση, είναι η 
προτεραιότητα της πόλης. Όλα λοιπόν τα χρήµατα πρέπει να δοθούν εκεί. Και να αφήσουµε 
στο µέλλον, εµείς είµαστε υπέρ της ριζικής λύσης στην κεντρική πλατεία και να το αφήσουµε 
για το µέλλον κε ∆ήµαρχε, δε συµφωνούµε απόλυτα. Μας θυµίζει την πλατεία Συντάγµατος η 
οποία επί 3 δηµαρχοντίες άλλαζε όψη. Να µη δεσµευθεί µ’  αυτόν τον τρόπο και ο ∆ήµος 
Καλαµάτας γιατί αυτό προβλέπω να γίνεται. 
 
Τέλος πάντων. Θεωρούµε λοιπόν ότι είναι δεδοµένη η απόφασή σας να φτιαχτεί, να γίνει η 
ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Ξεκινάµε απ΄ αυτό, ότι είναι δεδοµένο. Απλώς αναφέραµε 
τη διαφορετική προσέγγιση που θα είχαµε. Και ερωτώ εγώ. ∆ηλαδή άλλος εργολάβος θα 
κατασκευάσει τον ποδηλατόδροµο ο οποίος µάλιστα δεν περνάει και στην άκρη και εκτός της 
πλατείας αλλά στο µέσον, και άλλος εργολάβος θα φτιάξει την ανάπλαση της πλατείας; Και δεν 
θα κάνει ο ένας αβαρίες στον άλλον και ζηµιές; Και γιατί στα πλαίσια της ανάπλασης της 
πλατείας δεν µπορεί στο εύρος της πλατείας να υπάρξει στην πλακόστρωσή της µία πρόβλεψη 
για τη δηµιουργία του ποδηλατοδρόµου στα πλαίσια της ανάπλασης όπως είπα προηγουµένως  
µε τα αντίστοιχα ανάλογα υλικά; Άλλα 350 µέτρα το όφελος. Εφόσον λοιπόν είναι 
αποφασισµένη να γίνει η ανάπλαση, ας γίνει η ανάπλαση και αυτός που θα αναλάβει την 
ανάπλαση θα αναλάβει στα πλαίσιά της να διαµορφώσει και τον ποδηλατόδροµο. Είναι πάρα 
πολύ απλό. Άλλα 350. 
 
Νοµίζω κε ∆ήµαρχε ότι τεχνικά, όπως εσείς φιλολογικά µπορείτε να µε διορθώσετε, τεχνικά 
µπορώ να έχω µία άποψη καλλίτερη από σας. 

 
∆εκαπέντε χρόνια στα δηµόσια έργα και µη το ξαναλέτε αυτό απαξιωτικά. 

 
∆εν το λέω απαξιωτικά. Ξέρω το τεχνικό κοµµάτι καλλίτερα κε ∆ήµαρχε. 
 

∆εκαπέντε έτη στα δηµόσια έργα. 
 
Επιµένω. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
700 µέτρα. Όταν µου λέτε ότι «κάνω τα 3.500 χλµ - εκεί θέλω να φτάσω - 
επειδή δεν έχω χρήµατα για να επεκτείνω περαιτέρω τον ποδηλατόδροµο», 

εγώ λέω µε δεδοµένες αυτές τις δυνατότητες που µου δίνονται από την πράξη, να κάνω άλλα 
700 µέτρα στη συνέχεια παρακάτω. Έτσι; Αυτό λέω. Και να δούµε αυτή τη δυνατότητα και 
αυτό το λέω και για τη Ναυαρίνου, δεν ξέρω τι προβλέψεις υπάρχουν για εκεί δηλαδή 
αναπλάσεων. ∆ιευκρινίζω ότι εάν πάλι δεν προβλέπεται αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχει µία 
λύση, η παράκλησή µου είναι να βρεθεί µία µορφή αυτός που θα κάνει την ανάπλαση της 
πλατείας να φτιάξει ο ίδιος και τη διαµόρφωση του ποδηλατοδρόµου που σηµαίνει ότι να 
βρεθεί να γίνει µία συζήτηση - επαφή µε το Υπουργείο εάν το Υπουργείο δέχεται στα πλαίσια 
της µελέτης η οποία θα παρουσιαστεί για την ανάπλαση της πλατείας, ένα κοµµάτι των 
χρηµάτων τα οποία έχει στη διάθεση, να πάνε εκεί ακριβώς για να διαµορφωθεί ο 
ποδηλατόδροµος στα πλαίσια της πλατείας. 

 
Το ένας είναι ΘΗΣΕΑΣ, το άλλο είναι Γ’ ΚΠΣ. Πως είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν 
αυτό το πράγµα; 

 
∆ηλαδή δεν µπορεί να συνχρηµατοδοτηθεί ένα έργο; ∆εν µπορεί να 
συνχρηµατοδοτηθεί από δύο διαφορετικούς φορείς κε ∆ήµαρχε; 

 
Όχι. 

 
Εντάξει, τέλος πάντων. 
 

Να ολοκληρώσει. Κε Κοσµόπουλε ολοκληρώσατε; 
 
Θα δεις ότι στην κατασκευή θα υπάρχουν προβλήµατα. Εδώ θα είµαστε. 
Έτσι; Θα δεις ότι στην κατασκευή θα υπάρχουν προβλήµατα. 

 
Θα φτιάχνονται µαζί. 

 
Με δύο διαφορετικούς εργολάβους. Ωραία. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
∆εν µπορούµε να προδικάσουµε τον εργολάβο. 
 

Αφήστε να ολοκληρώσει κε Σπίνο. 
 
Τι θέλω να πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι µπορούν να εξοικονοµηθούν 700 
µέτρα και να επεκταθεί ο ποδηλατόδροµος έτη περαιτέρω, να φτάσει στην 

Αύρας. Αυτή είναι η λογική. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό µπορούµε να το πετύχουµε. Στα πλαίσια 
της πλατείας στην κατασκευή του να φτιαχτεί εκείνο το κοµµάτι και το άλλο να φτιαχτεί, να 
φτάσουµε στην Αύρας.  
 
Τέλος πάντων ότι και να γίνει έχετε την στήριξή µας σε όποια επιλογή και να γίνει για τον 
ποδηλατόδροµο. Προτάσεις καταθέτουµε αξιοποιώντας την όποια εµπειρία κατασκευαστική 
υπάρχει από τις δυσκολίες που έχουν αναπτυχθεί κατά την κατασκευή έργων στις οποίες 
εµπλέκονται πέραν του ενός εργολάβου. Εξηγώ ότι αυτή ήταν άλλωστε και η λογική της 
δηµιουργίας των κοινοπραξιών όταν δηµιουργήθηκαν, για να υπάρχει ένας υπεύθυνος απέναντι 
στον φορέα κατασκευής και όχι πέραν του ενός γιατί και στην πράξη και στην κεντρική 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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πλατεία θα το δείτε σε λίγο, έχουµε µετακινήσεις στύλων, έχουµε µετακινήσεις φωτισµού, µα 
είναι σειρά πραγµάτων τα οποία θα πρέπει να γίνουν και τα οποία δεν µπορεί να κάνει ο ένας 
την µετακίνηση του φωτισµού. Κε ∆ήµαρχε είναι ο φωτισµός ο οποίος είναι µέσα από το 
παρτέρι, πρέπει να µετακινηθεί διαφορετικά δεν µπορεί να το κρατήσει, να περνάει ο 
ποδηλατόδροµος. Θα δείτε ότι και σε άλλα σηµεία υπάρχουν από µετακίνηση δένδρων µέχρι 
πολλά επιµέρους στοιχεία. Τέλος πάντων. Γι’  αυτό θεωρώ ότι η ύπαρξη ενός κατασκευαστή 
είναι ο καλλίτερος δυνατός τρόπος. 
 
Όπως είπα στηρίζουµε τη διαδικασία και πιστεύουµε ότι µε τη λειτουργία της Αριστοµένους και 
µε τον τρόπο που είπα της διαχείρισης της κεντρικής πλατείας, µπορεί να επεκταθεί ο 
ποδηλατόδροµος 700 µέτρα περαιτέρω. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ικαιουλάκο ορίστε.  

 
Εγώ κύριοι συνάδελφοι ξέρετε ότι είµαι πάντα υπέρ του ποδήλατου και στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές και στον τοπικό 

τύπο. Εκτιµώ όµως ότι θα πρέπει όπως είπαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι να υπάρχει ένας 
ολοκληρωµένος σχεδιασµός άσχετα πότε θα γίνει όλο το σχέδιο αλλά από την άλλη µεριά η 
ένστασή µου είναι ότι θα έπρεπε από τη στιγµή που υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα 
στο κέντρο της πόλης, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η επιλογή του άξονα αλλά έπρεπε π.χ. το 1 
χλµ να είναι η οδός Αθηνών, ένα άλλο χιλιόµετρο να είναι από την ανατολική περιοχή προς το 
κέντρο. ∆ηλαδή τι θέλω να πω, θα υπήρχαν τρεις άξονες ποδηλατόδροµων µέσα σε ένα ενιαίο 
δίκτυο που µακροπρόθεσµα θα ολοκληρωθεί αλλά η αρχή να ξεκίναγε µ’  αυτόν τον τρόπο έτσι 
ώστε οι κάτοικοι της οδού Αθηνών από του Τσώλη και κάτω να µπορούν να παίρνουν το 
ποδήλατό τους να µπαίνουν στο κέντρο. Βλέπετε ότι υπάρχει σοβαρό έντονο πρόβληµα, 
κοµφούζιο γίνεται. Επίσης ένας αντίστοιχος ποδηλατόδροµος από την ανατολική περιοχή προς 
το κέντρο της πόλης όπως επίσης και από το νότιο, από το Νησάκι. Αλλά όλα αυτά όµως χωρίς 
να είµαι ειδικός συγκοινωνιολόγος, εντάσσονται σε ένα γενικότερο σωστό επιστηµονικό 
σχεδιασµό, βιοκλιµατικό σχεδιασµό στην πόλη που µακροπρόθεσµα θα ολοκληρωθεί. 
 
Φυσικά εγώ στηρίζω, θα ψηφίσω την πρόταση που έφερε η ∆ηµοτική αρχή και οτιδήποτε έχει 
σχέση µε το ποδήλατο. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Κε Νταγιόπουλε. 

 
Κε Πρόεδρε από τη 1η Ιουλίου αν δεν απατώµαι απαγορεύεται το κάπνισµα 
σε δηµόσιους χώρους. Τι σχέση έχει αυτό; Γελάς κε Ηλιόπουλε. Επειδή είµαι 

δικυκλιστής και θάχετε παρατηρήσει πολλές φορές ότι τα µηχανήµατα όλα µπαίνουν µπροστά 
από τα αυτοκίνητα, κανένας δεν έχει αναρωτηθεί γιατί µπαίνουν µπροστά. Για να µην τρώνε 
την εξάτµιση. Εύχοµαι λοιπόν οι ποδηλατόδροµοι να µην ταΐζουν τους ποδηλάτες καυσαέριο 
και να έχουν ληφθεί µέχρι τότε τα απαραίτητα µέτρα που πραγµατικά να είναι οικολογικοί οι 
ποδηλατόδροµοι, να είναι χρήσιµοι και ωφέλιµοι για τους πολίτες και τους χρήστες των 
ποδηλάτων. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε εµάς η άποψή µας είναι ότι η διαδροµή είναι σωστή και όχι 
η Αριστοµένους για τον εξής λόγο. Πιστεύουµε ότι το κοµµάτι αυτό της 

Αριστοµένους που έχει γίνει η ανάπλαση, θα πρέπει πλέον να γίνει ολοκληρωµένος 
πεζόδροµος. Άλλωστε αυτό προβλέπεται και από το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. Τώρα το να 
µην γίνεται η παράκαµψη από τη Σπάρτης, δεν νοµίζω ότι διευκολύνει τίποτα ούτε θα έχει 
πλέον την αµιγή χρήση το κοµµάτι αυτό της Αριστοµένους.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Ήθελα να πω στον κ. Κοσµόπουλο το εξής: Βασίλη υπάρχει περίπτωση η εργολαβία της 
πλατείας να κωλύσει και η µελέτη του ποδηλατόδροµου να προχωράει. Άρα λοιπόν ένα 
κοµµάτι της πλατείας µπορεί να φτάσουν στο Συµβούλιο Επικρατείας οι εργολάβοι και να 
καθυστερήσει 2 – 3 χρόνια και το άλλο κοµµάτι να έχει ολοκληρωθεί. Οπότε θα έχουµε έναν 
πεζόδροµο ο οποίος θα είναι κοµµένος στα 2. Άρα λοιπόν εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει 
ολοκληρωµένος, βέβαια αυτά που είπε ο κ. Κοσµόπουλος για την επέκτασή του είναι πάρα 
πολύ θετικά, αλλά δεν πρέπει να κάνουµε τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει το έργο να γίνει 
ολοκληρωµένο από έναν εργολάβο και ότι δυστυχώς ο νόµος περί δηµοσίων έργων µπορεί 
κάποιο από τα 2 έργα να κωλύσει και να βρεθούµε στο δίληµµα ότι κάναµε κάτι µισό. Έστω και 
µε µειωµένο ποδηλατόδροµο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει γρήγορα γιατί το έχει ανάγκη η πόλη. 
 
Εµείς βέβαια όπως το είχαµε ψηφίσει στη ∆ηµαρχιακή, το ίδιο και τώρα. 

 
Ευχαριστώ. Κε Κλείδωνα ορίστε. 
 
∆υο κουβέντες θέλω να πω σε ότι αφορά τη φιλοσοφία του ποδηλατόδροµου. 
Άκουσα ότι είναι να αποτρέψουµε τα αυτοκίνητα να µπουν στο κέντρο της 

πόλης. Ο σχεδιασµός αυτός του ποδηλατόδροµου όπως είπε και ο κ. Σπίνος είναι αρχικός, είναι 
µια βασική αρχή ως προς τον ποδηλατόδροµο διότι η αποτροπή των αυτοκινήτων θα γίνει 
µόνο, είναι απ’  αυτό που είπε ο κ. ∆ικαιουλάκος, αν γίνει ακτινωτά, δηλαδή να ‘ρθουν από τα 
Λέικα, από την Αθηνών, από τη Λακωνικής, από τον Άγιο Κωνσταντίνο, µόνο τότε θα 
αποτρέψουµε τα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν µε τα λεφτά που έχουµε ας φτιάξουµε τον πρώτο 
ποδηλατόδροµο αλλά πρέπει όµως να προβλέψουµε οπωσδήποτε να γίνουν ποδηλατόδροµοι 
από τις συνοικίες, µόνο τότε θα αποτραπούν τα αυτοκίνητα να µπουν στο κέντρο της πόλης. 
Είναι ποδηλατόδροµος κατά τη γνώµη µου αναψυχής αυτός και όχι ποδηλατόδροµος χρηστικός 
για τους επαγγελµατίες. Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Λοιπόν θα είµαι σύντοµος αγαπητοί συνάδελφοι και θα προσπαθήσω να εισφέρω 
στη συζήτηση. Να πω από την αρχή ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι πήραν το 

λόγο, άλλος λίγο άλλο πολύ εισέφεραν θετικά και θα είµαι και συγκεκριµένος όσον αφορά στη 
συνεισφορά.  
 
Λοιπόν ο ποδηλατόδροµος είναι µία πρόκληση µε δυσκολίες µεγάλες.  
Τα χρήµατα είναι λίγα, είναι 15.000.000 ευρώ, ο διαγωνισµός είναι πολύ µεγάλος µε τους 
δηµάρχους της Αττικής, δεν υπάρχουν ποδηλατόδροµοι στην Αττική, όχι πλέγµα 
ποδηλατοδρόµων, δεν υπάρχουν ποδηλατόδροµοι. Πρώτον λοιπόν τα χρήµατα είναι λίγα.  
 
∆εύτερον. Ο χρόνος έχει χαθεί. Γραφειοκρατικά είµαστε έξω από τον χρόνο. ∆ηλαδή δεν 
µπορούµε να µιλάµε µε όρους 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και µε λογικές της ενδιάµεσης 
διαχειριστικής αρχής. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γίνεται µία υπερπροσπάθεια για να 
κατορθώσουµε αυτό το οποίο συζητούµε εδώ. Και εγώ πιστεύω ότι θα το κατορθώσουµε. Και 
θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια όχι τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ο οποίος αγωνίζεται και κάνει τη 
δουλειά του στον υπερθετικό βαθµό, ούτε τον κυκλοφοριολόγο τον κ. Ζέκκο αλλά τον 
µηχανικό µας εδώ τον Νίκο τον Πατσαρίνο ο οποίος προσπαθεί µε όλες του τις δυνάµεις γι’  
αυτό που ονοµάσαµε κεντρικό ποδηλατόδροµο, αυτός που από την κατασκευή του θα 
βοηθήσει στην αποδοχή από τους πολίτες και στην ανάπτυξη στη συνέχεια κε ∆ικαιουλάκο 
γιατί έτσι πρέπει να είναι, ενός πλέγµατος ποδηλατοδρόµων στην πόλη. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Το πρώτο είναι λοιπόν τα λίγα χρήµατα, το δεύτερο είναι ότι έχουµε χάσει τους χρόνους και 
τρέχουµε να τους προλάβουµε, όχι µε δική µας ευθύνη, ότι ζήτησε ο Υπουργός, µου τα 
ετοίµασε ο Νίκος, ο κ. Πατσαρίνος και τα πήγα ιδιοχείρως και τα παρέδωσα και πήρα αριθµό 
πρωτοκόλλου. ∆ουλεύοµε γι’  αυτό και τώρα κάνει πάλι η υπηρεσία µία υπερπροσπάθεια, µου 
έδωσαν µία προθεσµία, σε 15 ηµέρες να πάω σχεδόν πλήρη τον φάκελο στην Αθήνα και αυτό 
θα γίνει µε την άοκνη προσπάθεια της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών.  
 
Και το τρίτο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής. Ότι εάν είχε εκχωρηθεί η ευρύτερη ζώνη 
του λιµένος της Καλαµάτας στο ∆ήµο, θα συζητάγαµε σήµερα διαφορετικά. Είναι βέβαιο ότι 
δεν θα χωροθετείτο ο ποδηλατόδροµος επί του πεζοδροµίου της Ναυαρίνου αλλά θα πήγαινε 
κάτω ακριβώς, θα είχε µία άλλη διαδροµή η οποία θα βοηθούσε και στην ψυχαγωγική και στην 
αθλητική επιδίωξη και στις τουριστικές επιδιώξεις µας γιατί µία πόλη που θέλει να λέγεται 
τουριστική δεν µπορεί να µην έχει ποδηλατόδροµο. Έτσι γνωρίζετε και τα σχετικά ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. 
 
Το τέταρτο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής. Εάν δεν απορροφήσοµε τα χρήµατα τα 
οποία προβλέπονται στον ορατό χρόνο, δηλαδή χθες, µε συγχωρείτε για το άτοπον, ο ∆ήµος 
Καλαµάτας πρέπει να πληρώσει τα χρήµατα διότι µέχρι 31/12 πρέπει να έχοµε απορροφήσει το 
σηµαντικότερο µέρος των χρηµάτων, δηλαδή το 75%. Είναι λοιπόν τα πράγµατα δύσκολα, 
πρέπει να τρέξοµε, υπάρχει ρίσκο, υπάρχει µία πρόκληση αλλά πρέπει να την αναλάβουµε και 
νοµίζω ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η τεχνική υπηρεσία, θα κατορθώσουν αυτό το οποίο 
επιδιώκουν. 
 
Λοιπόν υπάρχει µία µελέτη, στη συνέχεια θα υπάρξει και η πράξη εφαρµογής. Υπάρχει ζήτηµα 
µε αυτό το οποίο λέτε, η Αριστοµένους πρέπει να περπατήσει και να µπει στη Γερµανού και να 
έχει προτεραιότητα έναντι της 23ης Μαρτίου. Τους πεζοδρόµους της πόλης πρέπει να τους 
δούµε και για το ποδήλατο όπου αυτό είναι δυνατόν και δεν χάλασε ο κόσµος να έχοµε και το 
ένα, να έχοµε και το άλλο σε συνδυασµό και µε την ανακατασκευή του πεζοδροµίου της οδού 
Ναυαρίνου. Σκεφτείτε ότι µε το συγκεκριµένο έργο θα δούµε και το τµήµα της Αριστοµένους 
που έχει αποµείνει από τη Μακεδονίας και κάτω, θα γίνει µία ανάπλαση ουσιαστικά για έναν 
πεζόδροµο και για έναν ποδηλατόδροµο όπου θα δώσει κίνηση και θα βοηθήσει τη λειτουργία 
του πάρκου, αυτό είναι µία πραγµατικότητα, στην εφαρµογή λοιπόν όλα αυτά θα τα δούµε κε 
Κοσµόπουλε διότι έχουν λογική αυτά τα οποία είπατε όσον αφορά στην Αριστοµένους. Από 
την Ανάσταση και πέρα, σωστά γίνεται ολοκληρωµένο µέχρι εκεί, από την Ανάσταση και πέρα 
υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα που πρέπει να δούµε. Νότια ο ποδηλατόδροµος ή βόρεια ο 
ποδηλατόδροµος; Καταργούµε τις θέσεις στάθµευσης ή πάµε βόρεια που σηµαίνει ευρύτατη 
µετακίνηση στις κολώνες του ηλεκτροφωτισµού που σχεδόν φτάνουν µέχρι το ρείθρο; Αυτά 
πρέπει να µελετηθούν ώστε να έχοµε το καλλίτερο δυνατόν αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε τις 
δυνατότητες τις κυκλοφοριακές τις οποίες έχει η πόλη. 

 
Τουριστικό ποδηλατόδροµο. . . (συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Λοιπόν κοιτάξτε, νότια ή βόρεια. Το σύνθηµα είναι, κοιτάξτε, ότι ο 
ποδηλατόδροµος αυτός πρέπει να συσχετισθεί και µε τη Βέργα όπου έχοµε το 

γνωστό πρόβληµα µε το σχέδιο πόλης. Προβλέπεται ποδηλατόδροµος από το σχεδιασµό από 
το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ µέχρι τις Κιτριές. Αυτά τα ξέρετε οι παλαιότεροι που έχετε ασχοληθεί. Ας 
ξεκινήσοµε. Στην πράξη εφαρµογής θα λύσοµε προβλήµατα τα οποία είπατε. 
 
Ασφαλώς, κλείνοντας, όταν δεν µπορείς περίπου να µπερδέψεις ΣΑΤΑ µε δηµοτικούς πόρους 
για τη χρηµατοδότηση έργων, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι και σε λογιστικό και σε επίπεδο 
ελέγχου, εντάξει, από κει και πέρα δεν είναι δυνατόν ένα έργο στην κεντρική πλατεία ως προς 
τον ποδηλατόδροµο να πληρώνεται από χρήµατα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ως 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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προς την πλατεία να πληρώνεται από τις οριζόντιες δράσεις του ΘΗΣΕΑ. ∆εν µπορούν να 
κουµπώσουν αυτά τα δύο. Εκείνο όµως το οποίο πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει ένα κοινό 
βήµα ώστε να έχοµε τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσµατα και για το ποδήλατο επί της πλατείας, 
η χωροθέτησή του επί της πλατείας, υπάρχουν κάποια ερωτηµατικά. Αλλά πιστεύω όλα αυτά 
αξίζει να τα δούµε στην πορεία για να πετύχοµε αυτό το µεγάλο έργο που πρέπει να έχει 
τέτοια ποιότητα κατασκευής που να λειτουργεί ως παράδειγµα και οι πολίτες να ζητούν και 
άλλους ποδηλατόδροµους. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την υπ΄ αριθµ. 133/2009 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου,  
 

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

Εγκρίνει:  

α) την ένταξη του ποδηλατόδροµου στην κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης  της 
Καλαµάτας και  

β) τη χάραξη και υλοποίηση του ποδηλατόδροµου, πλάτους 2 µέτρων, ο οποίος θα 
ξεκινά από τη νότια πλευρά της ∆ηµοτικής αγοράς, θα διέρχεται από το 
ανατολικό πεζοδρόµιο της οδού Σπάρτης, την πλατεία Όθωνος, το ανατολικό 
πεζοδρόµιο της οδού Νέδοντος έως την πλατεία 23ης  Μαρτίου, το δυτικό 
πεζοδρόµιο της οδού Νέδοντος  έως την οδό Κροντήρη, το δυτικό πεζοδρόµιο 
της οδού Αριστοµένους και την πλατεία Αριστοµένους έως την Μακεδονίας, 
κατά µήκος και δίπλα της οδού Αριστοµένους ανατολικά του Πάρκου, στο 
βόρειο πεζοδρόµιο της οδού Κρήτης, το δυτικό πεζοδρόµιο των οδών Μιαούλη  
και Τσαµαδού και στο νότιο πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου, και θα καταλήγει 
στο ύψος της εκκλησίας της Ανάστασης, 

όπως τα εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 133/2009 απόφασή 
της και φαίνονται στο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης 
αυτής. 
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  
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 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 27 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 


