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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   59/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η  Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 14η/2013 

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

πρωτ. 52300/30-8-2013 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) Μιχαλόπουλος Κων/νος, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης  και 3) Ριζάς Χρίστος.  

 

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

Παναγιώτης, 2) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Ντίντα Παναγιώτα, 4) Μωρακέας Σπυρίδων 

και 5)  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.    

 

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 : 

 Επανεξέταση μονοδρόμησης οδού στην Τοπική Κοινότητα Πλατέος. 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52784/3-9-2013 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Επανεξέταση μονοδρόμησης στην Τ.Κ. Πλατέος 
 
ΣΧΕΤ.: 1. Η 530/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 2. Η 23556/30-4-2013 αίτηση του κ. Νίκα Αλέξανδρου 
 3. Το 48359/12-8-2013 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας 
 
 Ο Δήμος Καλαμάτας με την 530/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μονοδρόμησε τη δημοτική οδό στην Τοπική Κοινότητα Πλατέος που 
συνδέει την κεντρική πλατεία, που βρίσκεται η εκκλησία, με την οδό προς την Εθνική 
οδό (νοτιοανατολική κατεύθυνση). Η μονοδρόμηση αυτή, με κατεύθυνση προς την 
έξοδο από την κοινότητα, έγινε με την 9/2011 ομόφωνη απόφαση της Τοπικής 
Κοινότητας. 
 Μετά από το 48359/12.8.2013 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Μεσσηνίας, την 23556/30.4.2013 αίτηση του κ. Νίκα Αλέξανδρου, τη σύσκεψη που 
έγινε στην κοινότητα παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Χρ. Ριζά προβήκαμε στις 
30.8.2013 σε αυτοψία στο εν λόγω τμήμα της δημοτικής οδού όπου διαπιστώσαμε: 
1. To μήκος της οδού είναι περίπου 110 μέτρα και το πλάτος της κυμαινόμενο από 

3,30 έως 6,50 μέτρα ενώ σε ένα μεσαίο τμήμα της μήκους 40 μέτρων είναι 
αδύνατη η ταυτόχρονη διέλευση δύο αυτοκινήτων. 

2. Η κυκλοφοριακή κίνηση της οδού είναι περιορισμένη εκτός από λίγες φορές για 
συγκεκριμένους λόγους κατά τη διάρκεια του έτους. 

3. Είναι η μόνη μονοδρόμηση που υπάρχει στην περιοχή της κοινότητας. 
4. Απαιτείται συμπληρωματική κυκλοφοριακή σήμανση για την είσοδο – έξοδο στο 

κέντρο του χωριού. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1. Να επανεξετάσετε τη μονοδρόμηση της οδού που έγινε σύμφωνα με την 
530/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνδέει την πλατεία της 
εκκλησίας με το δρόμο προς την Εθνική Οδό. 

2. Να συμπληρωθεί η κυκλοφοριακή σήμανση για τη διευκόλυνση των 
επισκεπτών για προσέγγιση στο κέντρο του χωριού 

 
                                                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                              ΧΡ. ΡΙΖΑΣ 
Συννημένα: 

1. H 9/2011 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας 
2. Η 530/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
3. Η 23556/30.4.2013 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Νίκα 
4. Το 48359/12.8.2013 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας 
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Το συνημμένο στο παραπάνω εισηγητικό σημείωμα υπ’ αριθμ. πρωτ. 
48359/12.8.2013 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας προς το 
Δήμο Καλαμάτας έχει ως εξής: 
 
 

 
 
Η εισήγηση του κ. Ριζά, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

 
Είχαμε πάρει μία απόφαση, όπως θυμόσαστε κ.κ. συνάδελφοι, πριν κανά  
εξάρι - εφτά μήνες, να μονοδρομηθεί ένα μικρό κομμάτι από την είσοδο που 

γίνεται από την περιοχή του Αριοχωρίου, που μπαίνει μέσα, γύρω στα 150 μέτρα. 
Δηλαδή να βγαίνεις και όχι να μπαίνεις.  
Δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναστάτωση με την εφαρμογή του μέτρου, μας εστάλη 
επιστολή από κατοίκους, αναγκάστηκα να πάω και εγώ εκεί πέρα, μετά από εντολή του 
Δημάρχου, κάναμε μία ευρεία σύσκεψη, τουλάχιστον είκοσι άτομα ήρθαν στη 
σύσκεψη, σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο, συν πελάτες. Ήταν περίπου στη μέση οι 
απόψεις, το Τοπικό Συμβούλιο ήθελε να πάρει πίσω την απόφαση, την οποία είχαμε 
ψηφίσει εμείς, πλην του Προέδρου.  
Το θέμα πήρε μια έκταση μεγαλύτερη. Έγινε μία αυτοψία από την Τροχαία και είπε ότι 
επειδή είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα, που μπαινοβγαίνουν και μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις, την ημέρα της γιορτής κλπ., κλπ., να το επανεξετάσουμε το θέμα για να 
μπορεί ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει στο χωριό όπως ήταν παλιά, διότι υπάρχουν 
και κάποιες επιχειρήσεις που προσδοκούν, με το που μπαίνεις στο χωριό να 
σταματήσεις σε κάποια καφενεία που έχει και είπε ο κ. Δήμαρχος να το 
επανεξετάσουμε το θέμα.   
Οι συνάδελφοι του κυκλοφοριακού, επειδή η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και ένα 
εξάμηνο, το άφησαν λίγο «ήξεις – αφήξεις». Η πρόταση όμως για εμένα, είναι να 

ΡΙΖΑΣ:  
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προχωρήσουμε, όπως λέει και ο Διοικητής της Τροχαίας, να αρθεί η παλιά απόφαση, 
ανάκληση της παλιάς απόφασης και να ισχύσει ότι ίσχυε παλιά.  

 
Μάλιστα. Ο κ. Μιχαλόπουλος.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κόσμος εκεί πέρα πως το δέχθηκε;  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένα συν δύο άτομα. Τα δύο άτομα 
ήταν υπέρ στο να καταργηθεί, ο Πρόεδρος είχε τις επιφυλάξεις του.  

 
Το 90% του κόσμου το θέλουν.  
Πέντε – έξι που τους βολεύει εκεί χάμω να βολεύονται, μόνο 

αυτοί. Όλοι οι άλλοι το θέλουν.  
 
Κοίταξε, εγώ πήγα εκεί πέρα, είναι μισά, σας είπα. Μισοί θέλουν, μισοί δεν 
θέλουν. Αλλά όμως και αυτοί δεν είναι ότι κόπτονται. Εγώ προτείνω να 

σεβαστούμε της Τροχαίας την άποψη, η οποία έχει και κάποια βαρύτητα και να το 
αφήσουμε το θέμα όπως είχε παλιά, διότι δημιουργείται μία αναστάτωση. Ήταν τόση 
δε η αναστάτωση, αφού συνεχίζεται το θέμα και τα δύο μέλη του Τοπικού Συμβουλίου 
παραιτήθηκαν, διότι δεν μπορούσαν να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς.  Δηλαδή 
είναι ντροπή τώρα εμείς, να επιμένουμε σ’ ένα θέμα που στο κάτω – κάτω της γραφής, 
δεν κατοικούμε εμείς εκεί πέρα και νομίζω ότι να ακουστεί η άποψη του κ. 
Αξιοτόπουλου, που είναι ο Διευθυντής της Τροχαίας και να συμφωνήσουμε έτσι.  

 
Συμφωνούμε, συμφωνούμε με την άποψη της Τροχαίας. Δεν υπάρχει 
αντίρρηση.  

 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ: Και την άποψη της κοινωνίας.  
    
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 
του Ν.3852/2010 και αυτές των άρθρων 79 & 82 του Ν.3463/2006,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 530/2012 
απόφασης αυτού, με την οποία είχε εγκριθεί η μονοδρόμηση οδού στην 
Τοπική Κοινότητα Πλατέος, από την οικία του κ. Γεωργίου Β. Τσιγαρίδη και 
του κ. Νικολάου Ι. Σινάπη έως την οικία του κ. Παναγιώτη Γ. Κλουφέτου και 
το οικόπεδο του κ. Νικολάου Κ. Τσώνη, προκειμένου να χρησιμοποιείται ο 
δρόμος αυτός αποκλειστικά ως έξοδος, και την επαναφορά της κυκλοφορίας 
στην προτεραία πριν τη μονοδρόμηση κατάσταση, σύμφωνα με την πρόταση 
του Αντιδημάρχου Καλαμάτας κ. Ριζά, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  3. Μιχαλόπουλος Κων/νος 

  4. Ριζάς Χρίστος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


