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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   2/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   4/2015 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 2η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4983/6-2-2015 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 5) Μάκαρης 

Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 6)  Μαρινάκης Σαράντος και 7) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κα Ντίντα Παναγιώτα.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας, ο οποίος συµµετέχει  στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας την κα  

Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Αλούπης Παναγιώτης.  

 

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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πλατεία της Σπερχογείας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μαρινάκης, αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 
4094/30-1-2015 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:  Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πλατεία της Σπερχογείας 

Σχετ.: To υπ' αριθµόν 40396/16-7-2014 έγγραφο. 

 

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο το Τοπικό Συµβούλιο Σπερχογείας ζητά: 

α) από την οδό Κολοκοτρώνη όταν κάποιος µπαίνει στην πλατεία να πηγαίνει 
υποχρεωτικά δεξιά, 

β) στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας να µη σταθµεύουν οχήµατα ώστε να γίνεται η 
στροφή και  

γ) να µονοδροµηθεί µε κατεύθυνση προς νότο ο δυτικός δρόµος της πλατείας. 
 
Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία, όπου και η διαπιστώθηκε η ανάγκη υλοποίησης των παραπάνω 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, µε σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας γύρω από την πλατεία, 
όπως φαίνεται και στο επόµενο σχήµα. 
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Συνεπώς, εισηγούµαστε: 

Α) Υποχρεωτική πορεία δεξιά για όποιον κινείται στην Οδό Κολοκοτρώνη µε κατεύθυνση 
προς την πλατεία. 

Β) Μονοδρόµηση του δυτικού δρόµου της πλατείας µε κατεύθυνση προς νότο. 

Γ) Απαγόρευση στάσης/στάθµευσης στη δυτική πλευρά του παραπάνω δρόµου, καθώς 
και στη βορειοδυτική στροφή της πλατείας. 

∆) Υλοποίηση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων µε κατάλληλη κατακόρυφη και 
οριζόντια σήµανση. 

 
 
Συν/να: 1) Το υπ' αριθµόν 40396/16-7-2014 έγγραφο. 

 
 

                                                                                     Καλαµάτα  30 - 1 – 2015 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ.- 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

Β. ΚΥΒΕΛΟΥ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 

 

Συνεχίζοντας ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι επίσης στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση 
ήταν και η υπ’ αριθµ. 2/2015 οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Σπερχογείας, η οποία αναφέρει τα εξής  

«Συµφωνεί µε την εισήγηση του προέδρου, για την άµεση παρέµβαση των υπηρεσιών 
του ∆ήµου ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ρυθµίσεις (όπως αυτές αναφέρονται στην 
εισήγηση) στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Σπερχογείας και επί της οδού 
Σταύρου Κωστόπουλου, προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.»   

 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέµατος, έχει ως εξής : 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Πως ήταν προηγουµένως δηλαδή; 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ανάκατα. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: ∆ηλαδή όπου ήθελε πήγαινε ο καθένας. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ∆εν υπήρχε ρύθµιση. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν υπήρχε καµία ρύθµιση.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Τώρα δηλαδή υπάρχει µια κυκλική ρύθµιση.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ουσιαστικά ναι και φαίνεται στην εισήγηση και στον χάρτη.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Στο σκαρίφηµα που φαίνεται εκεί, στο τµήµα του χάρτη έχει… 

 
Ο χάρτης είναι προσδιορισµένος, είναι σωστά ή είναι ανάποδα; ∆ηλαδή είναι ο 
βοράς προς τα επάνω; 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σωστά, έτσι ακριβώς είναι. 
 
Και συνεχίζει ο κ. Καραγιάννης παρουσιάζοντας σε φωτογραφία την περιοχή και τις 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, αναφέροντας τα εξής : 
 
Όταν προσεγγίζεις την πλατεία της Σπερχογείας ερχόµενος από το νοσοκοµείο, από την είσοδο 
του νοσοκοµείου, πηγαίνεις εδώ στο κάτω σηµείο που είναι οι σκάρες αριστερά. Την πλατεία 
την αγγίζεις µετά δεξιά. Είναι τα δένδρα, η εκκλησία βρίσκεται δεξιά εδώ πάνω και υπάρχει µια 
ροή µε τα βελάκια τα οποία βλέπεις, σύµφωνα µε την εισήγηση. 
 
Νοµίζω ότι ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο µέσα στη µικρή γειτονιά αυτή και την όµορφη. 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 και 65 του Ν. 
3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006,  
 

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

 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην 
πλατεία της Σπερχογείας, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 4094/30-1-2015 
εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής : 

1. υποχρεωτική πορεία δεξιά για όποιον κινείται στην οδό Κολοκοτρώνη µε 
κατεύθυνση προς την πλατεία, 

2. µονοδρόµηση του δυτικού δρόµου της πλατείας µε κατεύθυνση προς νότο, 

3. απαγόρευση στάσης/στάθµευσης στη δυτική πλευρά του παραπάνω δρόµου, 
καθώς και στη βορειοδυτική στροφή της πλατείας. 

Η υλοποίηση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων θα πραγµατοποιηθεί µε 
κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση. 
 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  
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  4. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  5. Κουτίβας Ηλίας  

  6. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος  

  7. Μαρινάκης Σαράντος  

  8. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 19 Φεβρουαρίου 2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


