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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  528/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του µε 
τίτλο : 

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

ΙΙ.Μετατόπιση δύο περιπτέρων λόγω έργων ποδηλατοδρόµου. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι η αλλαγή θέσης ποδηλατόδροµου,  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 389/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό 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). 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την υπ΄ αριθµ. 389/2009 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου και το γεγονός ότι ο αριθµός των παρόντων τη στιγµή της 
ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων είναι µεγαλύτερος από την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του,  
 

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

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 συνηµµένο 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 
φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια (2) και (3),  

για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά καταχωρείται στην υπ’  αριθµ. 389/2009 απόφαση 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
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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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


