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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  01/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  04/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 1/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 2854/22-1-2016 πρόσκληση του Αναπληρωτή της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη του Συμβουλίου. 

 

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

Αθανάσιος, Αναπληρωτής της Προέδρου ως Προεδρεύων του Σώματος, 2) Αθανασοπούλου 

Αικατερίνη, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Ζόμπολος Χρήστος, 5) Κατσαράκης Πέτρος 6) Μπιτσάνης 

Νικόλαος, 7) Ξανθάκη Αθηνά και 8) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Φοίφα Τασία, 2) Θωμόπουλος 

Δημήτριος, 3)  Κοκκίνη Ευαγγελία, 4) Λεβέντη Ναταλία, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας 

Δημήτριος και 7) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας κ.κ. Καραγιάννης και 

Μαρινάκης προκειμένου να βοηθήσουν το έργο του Συμβουλίου και να παράσχουν τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις εάν απαιτηθεί. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
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…………………………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια εισάγεται από τον Αναπληρωτή της Προέδρου για συζήτηση το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο, με τίτλο: 

  Μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος (έναντι ΚΤΕΛ) σε 
νέα θέση. 

Εισηγούμενος το θέμα ο Αναπληρωτής της Προέδρου κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3028/22-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η 
οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ: «Μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος (έναντι 
ΚΤΕΛ) σε νέα θέση». 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Με την αριθ. 183/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, 
χωροθετήθηκαν οι θέσεις των περιπτέρων του Δήμου Καλαμάτας. Μεταξύ αυτών είναι και το 
περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος, έναντι των εγκαταστάσεων του υπεραστικού 
ΚΤΕΛ Μεσσηνίας. 

Με την αριθ. 60/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, 
εγκρίθηκε η αριθ. 73/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο 
«Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος, από οδό Σπάρτης (κόμβος περιφερειακής 
οδού) έως οδό Λεΐκων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου 
και χώρων στάθμευσης». Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής προβλέπεται η μετατόπιση του 
περιπτέρου σε νέα θέση, ευρισκόμενη περί τα 30 μέτρα βορειότερα της υφιστάμενης. 

Σύμφωνα με το άρθ. 76 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 20 του Ν.Δ. 1044/71, δηλαδή για λόγους ασφάλειας, 
κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως δημόσιων, δημοτικών και λοιπών 
έργων. Η μετατόπιση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη της 
οικίας δημοτικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής Αρχής, 
η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των 
πεζών και των οχημάτων. 

 Κατόπιν αυτών η υπηρεσία μας, με το αριθ. 61100/18-12-2015 έγγραφό της ζήτησε τη 
γνώμη του τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας σχετικά με την 
καταλληλότητα της νέας θέσης, όπως αυτή προβλέπεται στη μελέτη του έργου της 
ανάπλασης. Η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνία με το αριθ. 1012/15/37-α/19-12-2015 
έγγραφό της, μας κάνει γνωστό ότι συνηγορεί υπέρ της μετατόπισης, καθώς από την 
τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα θέση δεν παρεμποδίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και 
οχημάτων. 

Κατόπιν αυτών, 

εισηγούμαστε: 
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Τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος, έναντι του 
υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, από τη θέση που βρίσκεται σήμερα σε νέα θέση, περίπου 30 
μέτρα βορειότερα. Η ακριβής αποτύπωση της θέσης εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, 
που αποτελεί απόσπασμα της μελέτης 73/2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η μετατόπιση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της ανάπλασης 
της περιοχής. 

 
 Με εντολή Δημάρχου 

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 
Βεργόπουλος Δημήτριος 

 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΦΩΝΗ: Εγώ μια ερώτηση να κάνω; Αν έχουμε τη γνώμη του επαγγελματία.  

 
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, να σου πω κάτι; Είναι 30 μέτρα παραπάνω, δεν 
νομίζω να έχει πρόβλημα. Αυτό το περίπτερο έτσι κι αλλιώς εξυπηρετεί μόνο 

το ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ θα μου πεις έχει και μαγαζί μέσα.  
Άρα, εφόσον εμποδίζει την ανάπλαση της περιοχής πρέπει να μεταφερθεί με τη σύμφωνη 
γνώμη και της Τροχαίας,  
 
ΦΩΝΗ: 30 μέτρα είναι ρε παιδιά….. 

 
30 μέτρα πιο πάνω.  
Ψηφοφορία.  

Πλειοψηφία «Υπέρ». 
«Υπέρ».  
 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,  καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65, 
73,  83  &  84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,   

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

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί του με 
αριθμ. πρωτ. 3028/22-01-2016 καταχωρούμενου στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στη μετατόπιση του περιπτέρου που 
βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος, έναντι του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, από τη 
θέση που βρίσκεται σήμερα σε νέα θέση, περίπου 30 μέτρα βορειότερα.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος    1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος 

  3. Ζόμπολος Χρήστος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  6. Ξανθάκη Αθηνά 

  7. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 3 Φεβρουαρίου 2016 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Α.Α. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
  

Ο Γραμματέας 
 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 
 


