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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2011 

 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   038/2011 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η 

μεσημβρινή, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, 11η/2011, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39858/20-7-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου.  

 

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) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4) 

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

 

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

Βασίλειος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 
 

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 : 

Καθαίρεση πέτρινων πεζουλιών από την είσοδο της πλατείας της Τοπικής 
Κοινότητας Λαδά, προς διευκόλυνση των οχημάτων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 

- στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 19064/27-4-2011 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τοπικής 
Κοινότητας Λαδά με το οποίο προτείνεται το γκρέμισμα τεσσάρων (4) πεζουλιών 
στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λαδά, λόγω ελλείψεως πάρκινγκ και 
γυρίσματος αυτοκινήτων, οι εργασίες θα γίνουν με προσωπική εργασία 

- στην υπ’ αριθμ. 38773/14-6-2011 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Ύστερα από: 

 α) την υπ. αρ. πρωτ. 19064/27-4-2011 αίτηση του προέδρου της τοπικής 
κοινότητας Λαδά και 

 β) την από 4/7/2011 αυτοψία που διενήργησε ο Μάλαμας Χαράλαμπος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο κεντρικός δρόμος σε όλο το μήκος, που 
διασχίζει τον οικισμό έχει μικρό πλάτος και δεν υπάρχει πλάτωμα για αναστροφή 
των αυτοκινήτων και επειδή μοναδικό σημείο αναστροφής δύναται να υπάρξει 
μόνο στο χώρο, που βρίσκεται η πλατεία στην είσοδο της οποίας όμως σήμερα 
υπάρχουν τέσσερα (4) πέτρινα πεζούλια. 
 
     ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
 
 Την καθαίρεση των ανωτέρω πέτρινων πεζουλιών για διευκόλυνση των 
οχημάτων. 
 
 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Αρχ/νας Μηχ/κός 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
ΚΟΙΝ. Τ.Υ. 

  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι αντί των πέτρινων 
πεζουλιών θα τοποθετηθούν σε κάποια σημεία της πλατείας παγκάκια. 
 
 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω εισήγηση καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 19064/27-4-2011 
έγγραφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Λαδά, 
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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 τη λήψη απόφασης για την καθαίρεση 
τεσσάρων (4) πέτρινων πεζουλιών στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας 
Λαδά, για τη διευκόλυνση των οχημάτων αφού αποτελεί το μοναδικό σημείο 
για την αναστροφή αυτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38773/14-6-2011 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 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. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Ιουλίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
                                                                                      

 


