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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   43/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 11η/2013 

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

πρωτ. 35721/21-6-2013 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, 3) Ντίντα Παναγιώτα και 4) Ριζάς 

Χρίστος.  

 

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

Παναγιώτης, 2) Γκλεγκλές Ιωάννης, 3) Μωρακέας Σπυρίδων και 4)  Χριστόπουλος 

Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση 

αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη.    

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος. 

 

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 : 

Οριοθέτηση – προστασία πεζόδρομου Μυριβήλη. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 34179/18-6-
2013 σχετική πρόταση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης, της 
Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση – προστασία πεζόδρομου Μυριβήλη. 
 
 
 Στη νοτιοανατολική γωνία της οδού Κορώνης με τον πεζόδρομο Μυριβήλη 
υπάρχει οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως  μη  οργανωμένος  χώρος 
στάθμευσης. Η μη ύπαρξη περίφραξης δίνει τη δυνατότητα στα οχήματα που 
σταθμεύουν εκεί να διέρχονται ανεξέλεγκτα από όλο το μήκος του πεζόδρομου, να 
κινούνται σε αυτόν δημιουργώντας κινδύνους για τους πεζούς και σκόνη κατά τη 
θερινή περίοδο. 
  

Μετά από παράπονα κατοίκων του πεζόδρομου και προκειμένου να 
προφυλάξουμε τη λειτουργία του ως πεζόδρομου : 
 
εισηγούμαστε: 
 

  την τοποθέτηση εμποδίων (μεταλλικά εμπόδια τύπου «π») σε όλο το μήκος του 
οικοπέδου που εφάπτεται με τον πεζόδρομο, οριοθετώντας και προστατεύοντας 
από την ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων. Η είσοδος έξοδος στο οικόπεδο μπορεί να 
γίνεται από την οδό Κορώνης. 

 
 
Συν/να:  

1. Σχέδιο 
 
 
                                                                                                Καλαμάτα  17/06/2013 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
Τεχν.Πολ.Μηχανικός 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
(υπογραφή) 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
 
 
 
 
 
Το συνημμένο στην παραπάνω εισήγηση σχέδιο έχει ως εξής: 
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Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. Μπρεδήμας αναφέρει ότι η άποψη της παράταξής 
του επί του θέματος αυτού είναι ¨Λευκό¨. 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο,  για την οριοθέτηση – προστασία του 
πεζόδρομου Μυριβήλη στην Καλαμάτα από την ανεξέλεγκτη κίνηση 
οχημάτων, την τοποθέτηση εμποδίων (μεταλλικά εμπόδια τύπου «π») σε 
όλο το μήκος του οικοπέδου που εφάπτεται με τον πεζόδρομο,  με είσοδο -  
έξοδο του οικοπέδου από την οδό Κορώνης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 34179/18-6-2013 πρόταση 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 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

  4. Ντίντα Παναγιώτα  

  5. Ριζάς Χρίστος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 2 Ιουλίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


