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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   63/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 15η/2013 

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

πρωτ. 55925/13-9-2013 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) Μιχαλόπουλος Κων/νος, 4) 

Μωρακέας Σπυρίδων (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 64 απόφαση), 5) Ντίντα 

Παναγιώτα, 6) Ριζάς Χρίστος και 7) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης. 

 

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.    

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Τροποποιήσεις στη γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου. 

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
56191/16-9-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά,  

1) το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας, 
2) το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας και  
3) η Διεύθυνση  Δημοτικής Αστυνομίας,  

εκ των οποίων δεν ανταποκρίθηκε κανείς. 
 
 
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55209/11-9-2013 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στη γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου. 
 
Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας με μέλη της 
Διοίκησης του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας επισημάνθηκε η ανάγκη να τροποποιηθεί το 
μεσημεριανό δρομολόγιο της γραμμής 4 «Πανεπιστήμιο – Κορδίας», ώστε να 
εξυπηρετούνται οι μεταφερόμενοι μαθητές. 
 
Η γραμμή 4 «Πανεπιστήμιο – Κορδίας» του αστικού λεωφορείου στην κατεύθυνση από 
το Πανεπιστήμιο προς τον Κορδία ακολουθεί τη διαδρομή: Καλλιπατείρας (Άγιος 
Κωνσταντίνος) – Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Υπαπαντής – Σταδίου – Νέδοντος 
– Κροντήρη – Αριστομένους – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών – Πλάτωνος – 
Φιλελλήνων – Κρήτης – Λυκούργου – Νέδοντος – Νικ. Πλαστήρα. 
 
Με σκοπό να εξυπηρετούνται οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που κατοικούν στον Κορδία, αλλά και σε περιοχές κοντά στην Οδό 
Νέδοντος και στη μαρίνα, προτείνεται το μεσημεριανό δρομολόγιο στην κατεύθυνση 
από το Πανεπιστήμιο προς τον Κορδία να τροποποιηθεί και να γίνει ως εξής: 
Καλλιπατείρας (Άγιος Κωνσταντίνος) – Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Υπαπαντής – 
Σταδίου – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους –Φραντζή – Κεφάλα – Αρτέμιδος – 
Μακεδονίας – Νέδοντος Τριών Ναυάρχων – Χίου – Λυκούργου – Νέδοντος – Νικ. 
Πλαστήρα. 
 
Επίσης, για την παραλλαγή αυτή, δηλαδή για το τμήμα της διαδρομής που διέρχεται 
μέσω των οδών Φραντζή – Κεφάλα – Αρτέμιδος – Μακεδονίας – Νέδοντος Τριών 
Ναυάρχων – Χίου, προτείνεται να καθοριστούν και να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες 
στάσεις: 

 Κεφάλα 
 4ο Λύκειο 
 ΔΕΗ 
 Νέδοντος (στα γήπεδα μπάσκετ) 
 Τριών Ναυάρχων (πριν τη διασταύρωση με την Χίου) 
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Συνεπώς, μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε: 
 
Α) Τροποποίηση της διαδρομής του μεσημεριανού δρομολογίου της γραμμής 

4 «Πανεπιστήμιο – Κορδίας» του αστικού λεωφορείου, ώστε να 
πραγματοποιείται μέσω των οδών: Καλλιπατείρας (Άγιος Κωνσταντίνος) – 
Παλαιολόγου – Μητρ.  Μελετίου – Υπαπαντής – Σταδίου – Νέδοντος – Κροντήρη 
– Αριστομένους –Φραντζή – Κεφάλα – Αρτέμιδος – Μακεδονίας – Νέδοντος Τριών 
Ναυάρχων – Χίου – Λυκούργου – Νέδοντος – Νικ. Πλαστήρα. 

 
Β) Καθορισμό των ακόλουθων στάσεων για την παραλλαγή της γραμμής 4 

«Πανεπιστήμιο – Κορδίας»: 
 Κεφάλα 
 4ο Λύκειο 
 ΔΕΗ 
 Νέδοντος (στα γήπεδα μπάσκετ) 
 Τριών Ναυάρχων (πριν τη διασταύρωση με την Χίου) 

 
Γ) Υλοποίηση όλων των παραπάνω τροποποιήσεων με κατάλληλη κατακόρυφη και 

οριζόντια σήμανση. 
 
                                                                                                Καλαμάτα  10 - 9 - 2013 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. - 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 

 
 
 
Για το παρόν θέμα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Απ’ ότι άκουσα, τροποποιείται το μεσημεριάτικο δρομολόγιο. Το 
πρωινό δεν χρειάζεται για να παν τα παιδιά σχολείο; 

 
Αυτό μας ήρθε σε σχέση με εισήγηση την οποία μας έκανε το ΚΤΕΛ. Μετά από 
συνάντηση που είχαν οι υπάλληλοι …(δεν ακούγεται).  

Γι’ αυτό το δρομολόγιο υπάρχει θέμα, γι’ αυτό το δρομολόγιο το μεσημεριανό.  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουμε αντίρρηση, απλά έτσι ρωτάω από περιέργεια. 

 
Δεν γνωρίζω κι εγώ λεπτομέρειες αλλά νομίζω ότι  …(δεν ακούγεται)… το 
ΚΤΕΛ βασικά για την εξυπηρέτηση των μαθητών περισσότερο. 

 

 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  
 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΡΙΖΑΣ:  

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

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο : 

i) την τροποποίηση της διαδρομής του μεσημεριανού δρομολογίου της 
γραμμής 4 «Πανεπιστήμιο – Κορδίας» του αστικού λεωφορείου, ώστε να 
πραγματοποιείται μέσω των οδών: Καλλιπατείρας (Άγιος Κωνσταντίνος) 
– Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Υπαπαντής – Σταδίου – Νέδοντος – 
Κροντήρη – Αριστομένους –Φραντζή – Κεφάλα – Αρτέμιδος – 
Μακεδονίας – Νέδοντος Τριών Ναυάρχων – Χίου – Λυκούργου – 
Νέδοντος – Νικ. Πλαστήρα, 

ii) τον καθορισμό, για την παραλλαγή της παραπάνω γραμμής και 
συγκεκριμένα για το τμήμα της διαδρομής που διέρχεται μέσω των οδών 
Φραντζή – Κεφάλα – Αρτέμιδος – Μακεδονίας – Νέδοντος Τριών 
Ναυάρχων – Χίου, των ακόλουθων στάσεων: 
 Κεφάλα 
 4ο Λύκειο 
 ΔΕΗ 
 Νέδοντος (στα γήπεδα μπάσκετ) 
 Τριών Ναυάρχων (πριν τη διασταύρωση με την Χίου) 

iii) την υλοποίηση όλων των παραπάνω τροποποιήσεων με κατάλληλη 
κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, 

 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55209/11-8-2013 πρόταση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου 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 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας  

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος 

  5. Ντίντα Παναγιώτα 
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  6. Ριζάς Χρίστος   

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Οκτωβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


