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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   060/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 15η/2011 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 57755/29-9-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4)  

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης, 7) 

Μωρακέας Σπυρίδωνας και 8) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης 

Σταμάτης.  

 
 

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 μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Απαγόρευση στάθμευσης για την κυκλοφορία της υπεραστικής συγκοινωνίας 
στην Τοπική Κοινότητα Θουρίας. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μανδηλάρη Ιωάννη ο οποίος 
εισηγούμενος το θέμα αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 57372/2011 σχετική εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάθμευσης για την κυκλοφορία της υπεραστικής συγκοινωνίας. 
 

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές που έρχονται από την Άμφεια με την 
υπεραστική συγκοινωνία με τακτικά δρομολόγια, αλλά και γενικότερα να διευκολυνθεί 
η διέλευση των λεωφορείων μέσα από το κέντρο της Θουρίας, εισηγούμαστε τη λήψη 
μέτρων για την απαγόρευση της στάθμευσης κατά μήκος της διαδρομής του 
λεωφορείου και ειδικότερα στις στροφές με τη χρήση πλαστικών οριοδεικτών 
(κολωνάκια) και κατακόρυφης σήμανσης, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.  

 
Κοιν/ση 1) Αντ/ρχος κ. Α. Καραγιάννης 

   2) Τμήμα Μελετών 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Καλαμάτα  25-9-2011 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

      
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα επί της με αριθμ. 12/2011 απόφασης 
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θουρίας, με την οποία  ομόφωνα εγκρίνεται η 
προαναφερόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας.   
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του 
Ν.3463/06  και των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2011,  
 
 

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

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη μέτρων για την 
απαγόρευση της στάθμευσης στο κέντρο της Θουρίας Δήμου Καλαμάτας 
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κατά μήκος της διαδρομής του λεωφορείου της υπεραστικής συγκοινωνίας 
και ειδικότερα στις στροφές με τη χρήση πλαστικών οριοδεικτών 
(κολωνάκια) και κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα  με την με αριθμ. πρωτ. 
57372/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, και τα επισυναπτόμενα σ΄ αυτή σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές που 
έρχονται από την Άμφεια με την υπεραστική συγκοινωνία με τακτικά 
δρομολόγια, αλλά και γενικότερα να διευκολυνθεί η διέλευση των 
λεωφορείων μέσα από το κέντρο της Θουρίας.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6  Οκτωβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                    


