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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   23/2012 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η  Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

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

5η/2012 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 18242/2-4-2012 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) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Δικαιουλάκος Βασίλειος,  4)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6)  Μωρακέας Σπυρίδων.  

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος 
Ιωάννης και 2) Νιάρχος Αναστάσιος. 
 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Αναζίκος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 19 απόφαση), ο 

οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη.  

  

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 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός προτεραιοτήτων σε διασταυρώσεις οδών και μέτρα για την 
ασφαλέστερη πρόσβαση στο Δημοτικό Σχολείο Λεϊκων. 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  
αριθμ. πρωτ. 18457/3-4-2012 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, να 
συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέματος, το 
Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και η Δημοτική Αστυνομία, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση και δεν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 
21877/995/21-3-2012 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
& Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός προτεραιοτήτων σε διασταυρώσεις οδών και μέτρα για την 

ασφαλέστερη πρόσβαση στο δημοτικό σχολείο Λεΐκων. 
 
 
Σχετ.: Τα υπ' αριθμόν 12372/9-6-2010, 15595/7-4-2011, 21877/10-5-2011 έγγραφα. 
 
 
Με τα παραπάνω σχετικό έγγραφο ζητείται η αλλαγή της προτεραιότητας στη 
διασταύρωση των οδών Καζαντζάκη και Βρεττάκου, η απαγόρευση κυκλοφορίας 
οχημάτων άνω του 1,5 τον. στο δρόμο προς Λιόφυτα και η ρύθμιση του 
κυκλοφοριακού στο δημοτικό σχολείο Λεΐκων.  
 
Σχετικά με το πρώτο αίτημα, μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στην περιοχή, 
προτείνεται εκτός από την αλλαγή της προτεραιότητας στη διασταύρωση των οδών 
Καζαντζάκη και Βρεττάκου (προτεραιότητα στην οδό Καζαντζάκη), να καθοριστεί η 
προτεραιότητα στις διασταυρώσεις των οδών Καζαντζάκη και Ρίτσου (προτεραιότητα 
στην οδό Ρίτσου), Καζαντζάκη και Παλαμά (προτεραιότητα στην οδό Καζαντζάκη) και 
Καζαντζάκη και Ανθέων (προτεραιότητα στην οδό Καζαντζάκη). Η υλοποίηση της 
προτεραιότητας θα γίνει με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης. 
 
Αναφορικά με το δεύτερο αίτημα, δεν προκύπτει από τον Κ.Ο.Κ. η δυνατότητα 
απαγόρευσης κάποιων κατηγοριών οχημάτων στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 
κάποιο γεωμετρικό πρόβλημα (π.χ. στενότητα οδοστρώματος ή σήραγγας) ή κάποιο 
στατικό πρόβλημα (π.χ. γέφυρα με μειωμένη αντοχή), έτσι το αίτημα αυτό δε μπορεί 
να ικανοποιηθεί. 
 
Ως προς το τρίτο αίτημα, μετά από αυτοψία που πραγματοποιήσαμε, αλλά και με βάση 
την κείμενη νομοθεσία, προτείνεται να απαγορευθεί η στάθμευση επί της οδού Λεΐκων 
για δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν της διασταύρωσης του δρόμου που οδηγεί στο 
δημοτικό σχολείο Λεΐκων και επιπροσθέτως να τοποθετηθούν δύο σειρές μειωτών 
ταχύτητας (σαμαράκια) σε απόσταση περίπου εβδομήντα (70) μέτρων στην οδό που 
οδηγεί στο σχολείο. Η υλοποίηση της απαγόρευσης στάθμευσης θα γίνει με κατάλληλη 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ η μείωση της ταχύτητας θα επιτευχθεί με την 
τοποθέτηση των μειωτών ταχύτητας και της κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης. 
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Έτσι, με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε: 
 
α) τον καθορισμό προτεραιότητας στη διασταύρωση των οδών Καζαντζάκη και 

Βρεττάκου (προτεραιότητα στην οδό Καζαντζάκη), Καζαντζάκη και Ρίτσου 
(προτεραιότητα στην οδό Ρίτσου), Καζαντζάκη και Παλαμά (προτεραιότητα στην 
οδό Καζαντζάκη) και Καζαντζάκη και Ανθέων (προτεραιότητα στην οδό 
Καζαντζάκη), με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, 

β) την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Λεΐκων για δέκα (10) μέτρα 
εκατέρωθεν της διασταύρωσης του δρόμου που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο 
Λεΐκων, με κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, και  

γ) την τοποθέτηση δύο σειρών μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) σε απόσταση 
περίπου εβδομήντα (70) μέτρων στην οδό που οδηγεί στο σχολείο, με 
παράλληλη τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης. 

 
 
Συν/να: 1) Τα υπ' αριθμόν 12372/9-6-2010, 15595/7-4-2011, 21877/10-5-2011 

έγγραφα. 
 
 
Κοιν/ση: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 2) Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
 3) Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης 
 
                                                                                     Καλαμάτα      15 - 3 – 2011 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ                «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
 
       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
                       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος επί των 
κυκλοφοριακών θεμάτων κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος αναφέρει ότι κατόπιν προτάσεως 
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λεΐκων καθορίστηκαν εκ νέου οι 
προτεραιότητες στην οδό Καζαντζάκη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφαση του  Τοπικού Συμβουλίου 
Λεΐκων με την οποία διατυπώνει θετική γνώμη επί της παραπάνω εισήγησης, καθώς 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 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
I. τον καθορισμό προτεραιοτήτων στις διασταυρώσεις των οδών:  

α) Καζαντζάκη και Βρεττάκου, με προτεραιότητα στην οδό Καζαντζάκη,  
β) Καζαντζάκη και Ρίτσου, με προτεραιότητα στην οδό Ρίτσου,  
γ) Καζαντζάκη και Παλαμά, με προτεραιότητα στην οδό Καζαντζάκη και  
δ) Καζαντζάκη και Ανθέων, με προτεραιότητα στην οδό Καζαντζάκη, 
 με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, 
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II. την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Λεΐκων για δέκα (10) μέτρα 
εκατέρωθεν της διασταύρωσης του δρόμου που οδηγεί στο δημοτικό 
σχολείο Λεΐκων, με κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, και  

III. την τοποθέτηση δύο σειρών μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) σε 
απόσταση περίπου εβδομήντα (70) μέτρων στην οδό που οδηγεί στο 
σχολείο, με παράλληλη τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης. 

 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21877/995/21-3-2012 εισηγητικό 
σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο 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 

Χρήστος Ριζάς   1. Αναζίκος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος   

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 24 Απριλίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
                                                                              


