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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   12/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   76/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

12η/2012 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 52599/30-8-2012 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 από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μανδηλάρης Ιωάννης  και 4) 

Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) Αδαµόπουλος 

Ιωάννης, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 4) Μωρακέας 

Σπυρίδων. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.  Αναζίκος Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος αναπληρώνει τα παραπάνω απουσιάζοντα τακτικά 

µέλη της πλειοψηφίας.   

 

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 4ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Καθορισµός ειδικής θέσης στάθµευσης. 

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί, µε το υπ΄  αριθµ. πρωτ. 52723/3-9-2012 έγγραφο 
του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας, να συµµετάσχουν προκειµένου να διατυπώσουν 
της απόψεις τους, το Τµήµα Τροχαίας Καλαµάτας, το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, ο 
Εµπορικός Σύλλογος Καλαµάτας, η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών 
Καλαµάτας και η ∆ηµοτική Αστυνοµία, εκ των οποίων δεν ανταποκρίθηκε κανείς. 
 
 
Η από 3-9-2012 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµα έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ειδικής θέσης στάθµευσης. 
 
Σχετ.: Το υπ’ αρ. 1373/16-2-2012 έγγραφο. 
 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο µας ζητείται να καθορίσουµε ειδική θέση 
στάθµευσης για το όχηµα της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας. 
 
Επειδή, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας δεν προβλέπεται να παραχωρούνται θέσεις για 
αποκλειστική χρήση από συγκεκριµένα οχήµατα, εκτός από οχήµατα ΑµεΑ, 
προτείνεται να καθοριστεί µία θέση στάθµευσης για οχήµατα τροφοδοσίας, η οποία θα 
εξυπηρετήσει όχι µόνο το όχηµα της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας, αλλά και τα 
οχήµατα τροφοδοσίας στη γενικότερη περιοχή. 
 
Έτσι, εισηγούµαστε τον καθορισµό θέσης τροφοδοσίας επί της Οδού Γιαννιτσών (στη 
νότια πλευρά, όπου επιτρέπεται η στάθµευση) µήκους 6,5 µέτρων και σε απόσταση 
περίπου 16 µέτρων από την πινακίδα Ρ-2 (STOP), δηλαδή µετά την είσοδο της 
πολυκατοικίας µε αριθµό 3. 
 
 
Συν/να: Σχέδιο και το υπ’ αρ. 1373/16-2-2012 έγγραφο. 
 
                                                                                             Καλαµάτα      3 - 9 - 2012 
                                ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
                                    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ, - 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

κ.α.α. 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ – ΚΟΥΡΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από διαλογική συζήτηση,  αφού λαµβάνει υπόψη της 
τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 84 του 
Ν.3852/2010, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό µιας θέσης στάθµευσης 
για οχήµατα τροφοδοσίας επί της Οδού Γιαννιτσών (στη νότια πλευρά, όπου 
επιτρέπεται η στάθµευση) µήκους 6,5 µέτρων και σε απόσταση περίπου 16 
µέτρων από την πινακίδα Ρ-2 (STOP), δηλαδή µετά την είσοδο της 
πολυκατοικίας µε αριθµό 3, σύµφωνα µε την από 3-9-2012 εισήγηση του 
Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αναζίκος Ιωάννης  

  3. Καραγιάννης Ανδρέας  

  4. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  5. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 18 Σεπτεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


