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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   41/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 11η/2013 

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

πρωτ. 35721/21-6-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 

1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης, 3) Ντίντα Παναγιώτα και 4) Ριζάς 

Χρίστος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Γκλεγκλές Ιωάννης, 3) Μωρακέας Σπυρίδων και 4)  Χριστόπουλος 

Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση 

αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη.    

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης που διεξήχθη από κοινού επί 

των 1ου  και  2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω της συνάφειας των θεμάτων 

αυτών, και καταχωρείτε στην με αριθμ. 40/2013 αμέσως προηγούμενη απόφαση του 

Σώματος επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης με τίτλο 

«Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας», ο κ. Πρόεδρος θέτει 

στο Σώμα προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, την πρόταση 

του Αντιδήμαρχου κ. Ριζά Χρίστου για έγκριση της πρότασης Α, και όχι της, 

εναλλακτικά, πρότασης Β, με την οποία όπως είπε δεν συμφωνεί η Δημοτική Αρχή, της 

με αριθμ. πρωτ. 32009/10-6-2013 παρακάτω εισήγησης του Τμήματος Συγκοινωνιών, 

Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του 2ου 

θέματος με τίτλο   : 

Ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Κανάρη και 
Ευριπίδου 

οι οποίες ρυθμίσεις αφορούν στην περιοχή που βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Αγίας 
Βαρβάρας: 
 
 
«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στη διασταύρωση Κανάρη και Ευριπίδου. 
 
 
Μετά την από υπ. αριθμ. πρωτ. 26229/20-5-2013 αίτηση κατοίκων πέριξ του Ιερού 
Ναού της Αγίας Βαρβάρας, η υπηρεσία μας προχώρησε σε αυτοψία και λαμβάνοντας 
υπόψη τα παρακάτω :  
 

1. Την κατεύθυνση των οδών Κανάρη (από νότο προς βορά) και Ευριπίδου (από 
ανατολή προς δύση), με την 490/208 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Την υπάρχουσα θέση του Ναού μέσα στη διασταύρωση των οδών Κανάρη και 
Ευριπίδου. 

3. Τη λειτουργία του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας ως κανονική Ενορία. 

4. Την μερική έλλειψη πεζοδρομίων στη διασταύρωση των παραπάνω οδών και 
κυρίως στη βόρεια πλευρά του Ναού. 

5. Την έλλειψη ορατότητας για τα αυτοκίνητα που κινούνται επί της οδού Κανάρη 
και διασταυρώνονται με αυτά που κινούνται επί της οδού Ευριπίδου, λόγω του 
Ιερού Ναού 

6. Τον επικίνδυνο ελιγμό που υποχρεώνονται να κάνουν τα οχήματα που 
κινούνται επί της οδού Ευριπίδου διασχίζοντας την Κανάρη, αποφεύγοντας το 
Ναό, προκειμένου να συνεχίσουν τη πορεία τους δυτικά. Στη θέση αυτή τα 
κατακόρυφα πρόσθετα πλαστικά στοιχεία της εκκλησίας δυσκολεύουν την 
ορατότητα των οδηγών. 
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7. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε φάση μελέτης η δημιουργία πλατείας γύρω από το 
Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας και ότι η οδός Ευριπίδου από την οδό Φαρών 
έως την οδό Αριστομένους προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη 
πεζόδρομος. 

 
εισηγούμαστε: 
 
Α) 

1. Την μετατροπή της οδού Ευριπίδου μεταξύ των οδών Φαρών και Κανάρη σε 
αδιέξοδο προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή 
κυκλοφορία των πεζών και την άρση της επικινδυνότητας στη διασταύρωση με την 
οδό Κανάρη. 

Η μετατροπή θα υλοποιηθεί με την κατάλληλη σήμανση. 

2. Την στάθμευση των οχημάτων παράλληλα με το κράσπεδο προκειμένου να 
γίνεται ομαλά η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, αλλά και η αναστροφή στο 
τέλος του αδιέξοδου. 

3. Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος επί της οδού Κανάρη 
(συνημμένο σχέδιο) και τη συνέχιση της κίνησης όπως και πριν. 

 
Ή εναλλακτικά : 
 
Β) Με την κατασκευή της πλατείας να συνεχίσει η περιορισμένη κίνηση των οχημάτων 
στην οδό Ευριπίδου (όπως γίνεται μέχρι σήμερα) με το χαρακτηρισμό της σαν ήπιας 
κυκλοφορίας, όπου προτεραιότητα θα έχουν οι πεζοί. 
 
Οι παραπάνω προτάσεις συνοδεύονται με την κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια 
σήμανση. 
 
 
Συν/να:  

1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 26229/20-5-2013 αίτηση των κατοίκων 
2. Σχέδιο  

 
                                                                                                Καλαμάτα      06/06/2013 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
            ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ» 
 
 
 
Το συνημμένο (2) στην παραπάνω εισήγηση σχέδιο έχει σε σμίκρυνση όπως 
ακολουθεί:  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μεταξύ 
των παρόντων μελών της,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης 
ρυθμίσεων της κυκλοφορίας στη διασταύρωση Κανάρη και Ευριπίδου ως 
εξής:   
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1. τη μετατροπή της οδού Ευριπίδου, μεταξύ των οδών Φαρών και Κανάρη, 
σε αδιέξοδο, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και την άρση της 
επικινδυνότητας στη διασταύρωση με την οδό Κανάρη, η οποία 
μετατροπή να υλοποιηθεί με την κατάλληλη σήμανση, 

2.  τη στάθμευση των οχημάτων παράλληλα με το κράσπεδο προκειμένου να 
γίνεται ομαλά η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, αλλά και η 
αναστροφή στο τέλος του αδιέξοδου, 

3. τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος επί της οδού Κανάρη και 
τη συνέχιση της κίνησης όπως και πριν, 

 
σύμφωνα με την σχετική πρόταση που διατυπώνεται στην με αριθμ. πρωτ. 
32009/10-6-2013 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και το 
συνημμένο σ΄ αυτή σχέδιο, τα οποία καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.    
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

  4. Ντίντα Παναγιώτα  

  5. Ριζάς Χρίστος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Ιουλίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


