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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  38/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η  Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 

10/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 27752/23-6-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4)  Θωμόπουλος   

Δημήτριος, 5) Λεβέντη Ναταλία, 6) Μητσέας Δημήτριος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη 

Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία.  

 

Δεν  παραβρίσκονται, αν και  κλήθηκαν, τα μέλη  κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) 

Ζόμπολος Χρήστος, 3) Κατσαράκης Πέτρος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) Λύρας Παναγιώτης. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση 
ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων. 

Η από 22-06-2017 σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & 
Διοικητικών Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Θέμα: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση 

ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων –διενέργεια  δημοπρασίας. 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου 3852/10 

2) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 13 του ΒΔ 24/9-20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 3 του Ν. 1080/80   

3) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/τ.Α’/30.03.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων 

4) Το από 22-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο υποδεικνύονται οι 

χώροι για την τοποθέτηση των ποδηλάτων  

                                                        Εισηγούμαστε: 

       Την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση 

ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων ) ποδηλάτων που περιγράφονται στο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών.  

      Για την παραχώρηση θα διεξαχθεί δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η 

Οικονομική Επιτροπή.     

       

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

''με εντολή'' 

        O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

   & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

                                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ            

 
 
Το αναφερόμενο στην παραπάνω εισήγηση από 22-6-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός κοινόχρηστων δημοτικών χώρων μίσθωσης  ποδηλάτων στην Καλαμάτα» 

 

Σας γνωρίζουμε, ότι στην πόλη της Καλαμάτας λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό ένα κεντρικό 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ενώ σύντομα θα πλαισιωθεί από έναν ακόμα ποδηλατόδρομο (στην 

περιοχή του ποταμού Νέδοντα) και μαζί θα καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της πόλης. Το περιβάλλον, 

το κλίμα και η τοπογραφία της πόλης, ενδείκνυνται στην περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση του 

ποδηλάτου ως ένα αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς. 
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Σημειώνεται, ότι το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μια μεγάλη μερίδα των 

πολιτών όσο και από τους επισκέπτες της πόλης, που ολοένα αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, 

έχοντας στην διάθεσή τους περισσότερες επιλογές μεταφορικών μέσων. 

Μετά από αίτημα της Δημοτικής Αρχής, για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων στην πόλη για 

τοποθέτηση σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων, η Υπηρεσία μας προχώρησε σε αναζήτηση τέτοιων 

χώρων που να πληρούν κάποια αναγκαία κριτήρια, όπως: 

• κοντά σε περιοχές πολλαπλών δραστηριοτήτων με υψηλή επισκεψιμότητα 

• κοντά σε σημαντικά κτίρια, όπως γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικά κέντρα, κλπ 

• χώροι με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υπάρχον δίκτυο δημόσιων μεταφορών 

• χώροι κοντά σε υφιστάμενους ποδηλατοδρόμους 

 

Οι θέσεις, που η Υπηρεσία μας κρίνει ότι ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια και μπορούν 

να λειτουργήσουν ικανοποιητικά, είναι οι εξής: 

1. νότια της κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, έναντι Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη 

2. πλησίον κεντρικής εισόδου του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων «Τέντας», εξυπηρετώντας 

ταυτόχρονα και τις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Καλαμάτας, λόγω άμεσης γειτνίασης. 

3. στο νότιο τμήμα της οδού 23ης Μαρτίου, έναντι της ομώνυμης πλατείας 

4. στην πλατεία Δημαρχείου έναντι κεντρικού κτιρίου Δημαρχείου 

5. σε κατάλληλο χώρο, στο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, ακριβώς κάτω από την 

οδό Ξενοφώντος 

6. Σε κατάλληλο χώρο, πάνω στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καλαμάτας και πιο συγκεκριμένα στην 

απόληξη της οδού Μαιζώνος με την οδό Ναυαρίνου, μετά από σχετική έγκριση του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου.   

7. Σε χώρο νοτίως της πλατείας Ι.Ν. Αναστάσεως, στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου.  

 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Θα υπάρχουνε κάποια ποδήλατα, σε διάφορα σημεία της πόλης  για ενοικίαση, 
για να φύγουμε, για να γίνει μία αποδέσμευση από τα αυτοκίνητα και να 

κυκλοφορούμε με τα ποδήλατα.  
Εγώ θα σας πω τα σημεία που θα γίνουν, ο χώρος που θα υπάρχουν αυτά τα ποδήλατα.  
Είναι νότια της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, έναντι Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη.  
2η στάση πλησίον κεντρικής εισόδου του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Τέντα, 
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Καλαμάτας 
λόγω άμεσης γειτνίασης.  
3ο στο νότιο τμήμα της οδού 23ης Μαρτίου έναντι της ομώνυμης πλατείας.  
4ο στην πλατεία Δημαρχείου έναντι κεντρικού κτιρίου Δημαρχείου. 
5ο σε κατάλληλο χώρο στο δημοτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, ακριβώς κάτω από 
την οδό Ξενοφώντος. 
6ο σε κατάλληλο χώρο  πάνω από την χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας και ποιό συγκεκριμένα 
στην απόληξη της οδού Μαιζώνος με την οδό Ναυαρίνου μετά από σχετική έγκριση του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 
7ο σημείο σε χώρο νοτίως της πλατείας Ιερού Ναού Αναστάσεως στο νότιο πεζοδρόμιο της 
Ναυαρίνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουμε κάποιες ερωτήσεις;  
Ο κύριος Μπιτσάνης. 
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Είναι τα υποψήφια σημεία αυτά; Πόσα είναι από αυτά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επτά. 
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Είναι όλα υποψήφια, πόσα θα επιλεγούν; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά. 
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Και τα επτά; Εντάξει, νόμιζα ότι θα έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ αυτών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι αυτά είναι τα συγκεκριμένα, δεν είναι υποψήφια. Είναι στάνταρ. 
 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Να ρωτήσω πόσα ποδήλατα, πόσα είναι περίπου, έτσι ενημερωτικά. 

 
Κοίταξε λογικά είναι γύρω στα 200 ποδήλατα, αν δεν απατώμαι η δωρεά, οπότε 
θα μοιραστούν, ναι. 

 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Πως θα λειτουργήσει αυτό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τσιπάκι. Με κάρτα. 

 
Είναι πολύ ωραία, εντάξει και τα σημεία είναι πολύ καλά, γιατί βλέπετε πως τα 
χρησιμοποιούσανε τα σημεία. Δεν έχει σημασία σε όλες τις πόλεις δεν είναι όπου 

έχει ποδηλατόδρομο.  
Συμφωνώ σε αυτά και είναι πολύ ωραίο, καιρός ήτανε να γίνει, εκείνο που θα ήθελα να πω, 
επειδή παρατηρείται ότι δένονται τα ποδήλατα σε στύλους, σε κολώνες, σε δέντρα, θα πρέπει 
να γίνουν περισσότερες θέσεις που να μπορεί να ασφαλίσει κάποιος το ποδήλατό του. Δηλαδή, 
όταν έρχονται στην παραλία, βλέπω ότι τα δένουνε είτε στα παράθυρά μας, είτε  … Εκεί 
χρειάζεται, από Πανελλήνιο μέχρι Ανάσταση, δηλαδή κοντά στο Πανελλήνιο, δεν θα πάει 
εύκολα ο άλλος να το δέσει στον αντιβραχίονα που είναι κάπου 10 θέσεις για να βγει να πάει 
στην Ναυαρίνου, γι' αυτό θα πρέπει στην Ναυαρίνου εκεί από Πανελλήνιο μέχρι Ανάσταση να 
έχει περισσότερες θέσεις, μέχρι του Κοιλάκου ας πούμε, να υπάρχουν έστω 1, 2 θέσεις για 
ποδήλατα και πριν από Αθανασίου και πίσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις;  
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Το αντίτιμο πόσο θα είναι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακόμα δεν είναι γνωστό αυτό. Θα είναι μέσω κάρτας η πληρωμή.  
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Ωραία, εντάξει. 

 
Ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία υπέρ.  

Υπέρ και ο κύριος Γαϊτάνης υπέρ.  
 

 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων των 
άρθρων 65, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΞΑΝΘΑΚΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι     ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της από 
22-06-2017, καταχωρούμενης αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  
εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. 
Ηλιόπουλου Αθανασίου και συγκεκριμένα παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την 
παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την 
τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων, όπως οι χώροι αυτοί 
περιγράφονται στο από 22-6-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας το οποίο επίσης 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος 

  3. Θωμόπουλος   Δημήτριος 

  4. Λεβέντη Ναταλία 

  5. Μητσέας Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 29 Ιουνίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


