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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  5/2022  

ΑΠΟΦΑΣΗ  11/2022  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνέρχεται, 

μετά την ματαίωση της υπ’ αριθμ. 4 της 25-2-2022 συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, 

στην υπ΄ αριθμ. 5/2022 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, η 

οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και 

της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 10343/18.2.2022 (ΦΕΚ 766/18.2.2022 - τ. Β),   μετά την με αριθμ. πρωτ. 

19397/28-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη, υπ’ αριθμ. πρωτ. 16812/21-2-2022, 

πρόσκληση της ματαιωθείσας συνεδρίασης. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  

5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6)  Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη, 9) Τσαλίκης Δημήτριος και 10) Τσώλης Ηλίας.   

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 2) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 4) Χαχής Ευάγγελος  και 5) Χουσέας Σταύρος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων επί των οδών 
Φαρών 219 και Μεθώνης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 13656/11-02-2022 
σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, 
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, το οποίο, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό, είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου 
προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 

EΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εισόδου – εξόδου υφιστάμενου πρατήριου υγρών καυσίμων, επί των οδών 

Φαρών 219 και Μεθώνης. 

ΣΧΕΤ.: Η υπ. αριθμ. πρωτ. 109385/25-11-2021 αίτηση. 

 

Με το ανωτέρω σχετικό ζητείται από την Υπηρεσία μας η έγκριση τροποποίησης εισόδου εξόδου 

σε υπάρχον πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «ΑΚΜΟΙL E.E.», επί των οδών Φαρών 

219 και Μεθώνης, στο Ο.Τ.26 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. 

Την αρχική αδειοδότηση την είχε δώσει το Τμήμα Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Μεσσηνίας, ενώ 

τώρα σε οδούς εντός του σχεδίου πόλεως αρμόδιος για την έγκριση της εισόδου εξόδου είναι ο 

Δήμος. 

Αναζητήθηκαν στοιχεία για την έγκριση εισόδου - εξόδου από τη Διεύθυνση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και διαπιστώθηκε ότι η αρχική άδεια είχε εκδοθεί το 1982 

(συν. 2) και η διάταξη της εισόδου – εξόδου παραμένει η ίδια μέχρι σήμερα. 

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, στο υπάρχον πρατήριο υγρών καυσίμων πρόκειται να 

προστεθεί δεξαμενή υγραερίου στη θέση που αποτυπώνεται στο σχέδιο και ζητείται 

τροποποίηση μόνο στη θέση και στις διαστάσεις της εξόδου επί της οδού Μεθώνης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 46885/3404 (ΦΕΚ 2927Β 1/11/2012) η ελάχιστη απόσταση 

ασφαλείας της δεξαμενής από κτίρια και χώρους καθορίζεται στα είκοσι (20) μέτρα. Για το λόγω 

αυτό θα κατασκευαστεί πυράντοχο τοιχίο ύψους 1,50μ, με το οποίο επιτυγχάνεται η απόσταση 

(σκαρίφημα τεχνικής έκθεσης). 

Προκειμένου να κατασκευαστεί τμήμα του τοιχίου (α-β) μήκους 5,42μ., θα πρέπει να 

μετακινηθεί η έξοδος της οδού Μεθώνης κατά 2,60μ δυτικότερα. Η μετατόπιση αυτή φέρνει το 

δυτικό όριο της εξόδου δίπλα σε κορμό δέντρου που υπάρχει στο πεζοδρόμιο. 

Για την υλοποίηση της νέας θέσης εξόδου χρειάζεται να γίνει απότμηση και υποβιβασμός της 

στάθμης του πεζοδρομίου με κατασκευή νέων κράσπεδων. Για να γίνει αυτό απαιτείται 

αφαίρεση του επιφανειακού ριζικού συστήματος του δέντρου, σχεδόν μέχρι τον κορμό από την 

ανατολική πλευρά του. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στατικότητας του 

δέντρου εξαιτίας : 

1. Του ιδιαίτερα αναπτυγμένου επιφανειακού ριζικού συστήματος όπως αποδεικνύεται 

από την ανύψωση των πλακών του πεζοδρομίου (φωτογραφία – συν. 3). 
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2. Το είδος του δέντρου (Αροκάρια) που δεν επιτρέπει το αυστηρό κλάδεμα, ώστε με την 

μείωση του ριζικού συστήματος να διατηρηθεί η στατικότητα. 

3. Το μεγάλο ύψος του δέντρου και η αντίστοιχα ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κόμη του. 

4. Το γεγονός ότι το επιφανειακό ριζικό σύστημα αποτελεί βασικό στοιχείο της στήριξης 

των δέντρων. 

Επίσης η ανύψωση των πλακών καθιστά επικίνδυνη και προβληματική τη διέλευση των πεζών 

από το συγκεκριμένο σημείο. Για αυτό η αφαίρεση του δέντρου, λόγω του κινδύνου πτώσης μετά 

την επέμβαση στο ριζικό του σύστημα, είναι απαραίτητη. 

Ταυτόχρονα με την έγκριση της μετατόπισης της εξόδου επί της οδού Μεθώνης, έγινε έλεγχος 

της εισόδου - εξόδου επί της οδού Φαρών, σύμφωνα με το Π.Δ. 1224/1981 περί «όρων και 

προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός 

εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων 

περιοχών». 

Το οικόπεδο στο οποίο λειτουργεί το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι γωνιακό, ενώ η είσοδος – 

έξοδος που έχει εγκριθεί είναι συνδυασμός των υποδειγμάτων 3,6β και 8, σύμφωνα με το άρθρο 

6, παρ. 10 του Π.Δ. 1224/1981, «……είναι δυνατή η διαμόρφωση των προσπελάσεων (διάταξη 

εισόδου – εξόδου ) των πρατηρίων επί γωνιακών οικοπέδων διά συνδυασμού των εγκεκριμένων 

από το παρόν σχεδιαγραμμάτων, τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων με σκοπό την 

επίτευξη καλύτερης λειτουργικότητας και της καλύτερης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υποδείγματα διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο της η 

κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία. 

Συμπληρωματικά θα πρέπει μεταξύ των νησίδων να κατασκευαστούν ράμπες και να 

απομακρυνθούν πινακίδες που εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών. 

Η απομάκρυνση του δέντρου, η αποκατάσταση του πεζοδρομίου, η μετακίνηση της εξόδου επί 

της οδού Μεθώνης, καθώς και οι κατασκευή των ραμπών θα γίνουν από τον αιτούντα, μετά από 

υπόδειξη των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, εισηγούμαστε υπό την προϋπόθεση ότι θα 

προστεθεί η δεξαμενή υγραερίου που φαίνεται στο σχέδιο «είσοδος – έξοδος» : 

1) την έγκριση εισόδου – εξόδου, 

2) τη χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου καθώς και 

την αφαίρεση δέντρου, προκειμένου να μετακινηθεί η έξοδος επί της οδού Μεθώνης, 

για το υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, επί των οδών Φαρών 219 και Μεθώνης, με την 

επωνυμία «ΑΚ ΜΟIL E.E.», στο Ο.Τ.26 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του Π.Δ. 1224/1981 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Η υπ’ αρ. πρ.:109385/25-11-2021 αίτηση 

2. σχέδιο αρχικής άδειας 

3. φωτογραφία πεζοδρομίου 

4. τεχνική έκθεση 

5. σχέδιο «είσοδος – έξοδος» 

6.  

Η Διευθύντρια 

 

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

      ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Τα συνημμένα στο παραπάνω εισηγητικό σημείωμα τεχνική έκθεση,  σχέδιο εισόδου εξόδου 
και σχετική φωτογραφία, έχουν ως εξής: 
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του για  

I. την  έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενο πρατήριο υγρών 
καυσίμων, επί των οδών Φαρών 219 και Μεθώνης, στο Ο.Τ. 26 του 
πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας,  

II. τη χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του 
πεζοδρομίου, καθώς και την αφαίρεση δέντρου, προκειμένου να μετακινηθεί η 
έξοδος επί της οδού Μεθώνης, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα προστεθεί η δεξαμενή υγραερίου, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 13656/11-02-2022 σχετικό εισηγητικό 
σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής 
Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, στην τεχνική έκθεση, καθώς και όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο, τα 
οποία καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


