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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   80/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

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

17η/2013 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 66526/6-11-2013 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) Ντίντα Παναγιώτα, 3) Ριζάς Χρίστος, 4) Χριστόπουλος 

Ιωάννης  και 5) Μιχαλόπουλος Κων/νος. 

 

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

Παναγιώτης, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης και 3) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 

 

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

συνεδρίασης.  
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…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα όπως ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) ταξί στον Αλμυρό. 

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 66723/7-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά το Τμήμα 
Τροχαίας Καλαμάτας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμάτας  και το Τμήμα Αδειών 
& Ελέγχων της Διεύθυνσης Οικονομικών, από τους οποίους ανταποκρίθηκε μόνο ο 
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμάτας και παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Παπαδέας Γεώργιος 
  
 
Η με αριθμ. πρωτ. 66391/5-11-2013 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) ταξί στον Αλμυρό. 
 
 
Σχετ.:  Το υπ' αριθμόν 57775/25-9-2011 έγγραφο. 
 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο το Σωματείο «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ» μεταξύ 
άλλων ζητεί τον καθορισμό νέου χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) ταξί εντός των 
ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας. 
 
Πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε συνεργασία και με παρουσία μελών του προεδρείου 
του Σωματείου, και εξετάστηκαν όλες οι δυνατές θέσεις για χωροθέτηση της πιάτσας 
(κοντά στο ίδρυμα Παναγιώταρου στην Μαντίνεια, κοντά στο ΚΕΠ της Βέργας και 
κοντά στο Πάρκο του Αλμυρού). 
 
Όπως διαπιστώθηκε και στην αυτοψία, οι θέσεις στη Μαντίνεια και την Βέργα δεν είναι 
κατάλληλες για καθορισμό πιάτσας ταξί, τόσο λόγω των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών των οδών, όσο και λόγω της δυσχέρειας στη λειτουργία της πιάτσας 
από τους αυτοκινητιστές. 
 
Συνεπώς, η πιο κατάλληλη θέση για καθορισμό πιάτσας ταξί κρίθηκε ότι είναι αυτή 
απέναντι από το Πάρκο Αλμυρού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και στο επόμενο 
σχέδιο, αφού δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς στάσης των οχημάτων σε διαμορφωμένο 
χώρο, αλλά και ασφαλούς αναστροφής σε περίπτωση που οι πελάτες θέλουν να 
μετακινηθούν προς την Καλαμάτα. 
 
Επισημαίνεται ότι η οδός έχει καταταγεί στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο με το 
ΦΕΚ Β’ 293/1995 (Επαρχιακός Δρόμος με αριθμό 1: «Καλαμάτα – Αλμυρός – Κάμπος 
– Καρδαμύλη – Αγ. Νίκων προς Αρεόπολη»), συνεπώς η τελική Απόφαση θα εκδοθεί 
από την αρμόδια Διεύθυνση Τροχαίας ή Αστυνομική Διεύθυνση. 
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Η πιάτσα προτείνεται να χωροθετηθεί στην πλευρά της οδού απέναντι από την είσοδο 
του Πάρκου Αλμυρού και μετά τη διάβαση πεζών με τις διαστάσεις που φαίνονται στο 
σχέδιο (μήκος 18,50 μέτρα χωρητικότητα 4 θέσεις ταξί) με φορά προς την Μαντίνεια. 
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Έτσι, με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε: 
 
α) τον καθορισμό χώρου στάσης ή στάθμευσης ταξί στον Αλμυρό, με τις 

διαστάσεις που φαίνονται στο προηγούμενο σχέδιο (μήκος 18,50 μέτρα) με φορά 
προς την Μαντίνεια, 

β) την κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (πινακίδα Ρ-70 και 
διαγράμμιση) του παραπάνω χώρου. 

 
 
Συν/να:  1) Το υπ' αριθμόν 57775/25-9-2013 έγγραφο 
 
                                                                                           Καλαμάτα      5 - 11 - 2013 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ      
             ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ» 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 73 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 ΕΙ   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: 
  
Α.    τον καθορισμό χώρου στάσης ή στάθμευσης ταξί στον Αλμυρό  (μήκος 

18,50 μ.) με φορά προς την Μαντίνεια, 

Β. την κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (πινακίδα Ρ-70 και 
διαγράμμιση) του παραπάνω χώρου,  

 
όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της με αριθμ. πρωτ. 66391/5-11-2013 
εισήγησης του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που καταχωρούνται 
αναλυτικά 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. Καραγιάννης Ανδρέας 

  2. Ντίντα Παναγιώτα 

  3. Ριζάς Χρίστος   

  4. Χριστόπουλος Ιωάννης 

  5. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Νοεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


