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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 10η/2013 

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

πρωτ. 31447/7-6-2013 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 και 3) Ριζάς Χρίστος.  

 

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

Παναγιώτης, 2) Γκλεγκλές Ιωάννης, 3) Μωρακέας Σπυρίδων, 4)  Ντίντα Παναγιώτα και 

5) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Δικαιουλάκος Βασίλειος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Χριστόπουλο 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 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Απαγόρευση στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31839/10-6-2013 
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να 
καταθέσουν τις απόψεις του σχετικά, το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και η Διεύθυνση  
Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν.  
 
Το εν λόγω θέμα αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η λήψη απόφασης σχετικά  
αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 79 και 82 
του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, 
την έκδοση  δημοτικής κανονιστικής απόφασης επί κυκλοφοριακών θεμάτων εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας ενημερώνει το Σώμα επί της με 
αριθμ. πρωτ. 31227/6-6-2013  σχετικής εισήγησης του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
Μετά την από αναφορές κατοίκων της ευρύτερης περιοχή της οδού Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου, η υπηρεσία μας προχώρησε σε αυτοψία και λαμβάνοντας υπόψη τα 
παρακάτω :  
 

1. Την διπλή κατεύθυνση της οδού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μεταξύ των Ο.Τ. 
1308 και 1292. 

2. Το μικρό πλάτος της παραπάνω οδού, το οποίο επαρκεί μόνο για την κίνηση 
οχημάτων και όχι για στάθμευση. 

3. Την έλλειψη ορατότητας για τα αυτοκίνητα που κινούνται επί της οδού όταν 
υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα. 

 
εισηγούμαστε: 

1. Την απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
μεταξύ των Ο.Τ. 1308 και 1292, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. 
2. Η απαγόρευση στάθμευσης θα υλοποιηθεί με την κατάλληλη σήμανση. 

 
Συν/να:  

1. Σχέδιο                                                                     
Καλαμάτα      06/06/2013 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                 α.α. 

(6-6-2013) 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ» 

Το συνημμένο στην παραπάνω εισήγηση σχετικό σχέδιο έχει ως εξής:  
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Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Καραγιάννης λέει τα εξής: 

 
Το σχέδιο είναι αυτό, είναι εισήγηση της υπηρεσίας, το οποίο εμείς 
το προτείνουμε να το ψηφίσετε και θα πάει και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να πάρουμε απόφαση. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
τα προαναφερόμενα,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης 
απαγόρευσης στάθμευσης στο τμήμα της οδού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 
μεταξύ των Ο.Τ. 1308 και 1292, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό σχέδιο που 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, η οποία απαγόρευση να 
υλοποιηθεί με την κατάλληλη σήμανση,  
σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 31227/6-6-2013  εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτή.    
 
 
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. Δικαιουλάκος Βασίλειος 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

  4. Ριζάς Χρίστος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Ιουνίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


