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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   52/2012 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 9η/2012 

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

πρωτ. 34110/7-6-2012 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) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

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

Δημήτριος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 

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

συνεδρίασης.  

 
 



Συνεδρίαση :  09/2012 Δευτέρα 11 / 6 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   52/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2

…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας σε πεζοδρόμους.  

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης, αναφέρεται στο από 5/6/2012 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας σε πεζόδρομους. 
 
Με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ. – Ν. 2696/1999, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007), ως πεζόδρομος στο άρθρο 2 ορίζεται «Οδός η 
οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο – έξοδο οχημάτων 
προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για 
οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης.». 
Σε επόμενο άρθρο του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 16, παράγραφος 4) αναφέρεται: «Ο οδηγός δεν 
επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη προς την 
κατεύθυνσή του κυκλοφορία, καθώς και σε πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, 
νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νησίδες ή ειδικά ερείσματα, τα οποία 
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απολύτου 
ανάγκης ή όταν ειδικές ρυθμίσεις το επιτρέπουν.». 
Με προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν καθοριστεί πεζόδρομοι 
και έχουν υλοποιηθεί με την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, αλλά δεν έχει 
καθοριστεί κατεύθυνση κυκλοφορίας για τα οχήματα που μπορούν να εισέρχονται 
στους πεζόδρομους. 
Ειδικότερα, έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από 
συνάντηση αντίθετα κινούμενων οχημάτων στο πεζοδρομημένο τμήμα της Οδού 
Αριστομένους, αλλά και στην πεζοδρομημένη Οδό Στρατή Μυριβήλη (ανατολικά της 
Οδού Εθνικού Σταδίου). Στην Οδό Στρατή Μυριβήλη τα προβλήματα δημιουργούνται 
από την αδυναμία εξυπηρέτησης δύο αντίθετα κινούμενων οχημάτων λόγω του 
πλάτους της, ενώ στην Οδό Αριστομένους λόγω του πλάτους αλλά και της ύπαρξης 
του αστικού εξοπλισμού (δέντρα, παγκάκια, κ.λπ.). 
 
Με σκοπό την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, εισηγούμαστε, με την 
τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης: 
1) Τον καθορισμό της κατεύθυνσης κυκλοφορίας του πεζοδρομημένου τμήματος της 

Οδού Αριστομένους προς νότο, δηλαδή προς την Οδό Κροντήρη. 
2) Τον καθορισμό της κατεύθυνσης κυκλοφορίας της πεζοδρομημένης Οδού Στρατή 

Μυριβήλη προς νότο, δηλαδή προς την Οδό Ναυαρίνου. 
 
 
Κοιν/ση: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

2) Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
3) Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης 

 
                                                                                      Καλαμάτα      5 - 6 - 2012 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ               «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
 
                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
           ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό κατεύθυνσης 
κυκλοφορίας των πεζοδρομημένων οδών 1) Αριστομένους και 2) Στρατή 
Μυριβήλη, προς νότο, και την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, 
σύμφωνα με την από 5/6/2012 εισήγηση 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 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                           


