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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  09/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  114/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαρτίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 09η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-03-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γουρδέας Ανδρέας,  4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 109 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 107 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 107 απόφαση), 19) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3)  Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Χορήγηση άδειας δηµιουργίας φυσικών εµποδίων προ των πιστωτικών καταστηµάτων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 4959/8-3-2010 εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
“ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας δηµιουργίας φυσικών εµποδίων προ των πιστωτικών 

καταστηµάτων. 
 
Σχετ.: Οι 384/11-1-10, 387/11-1-10, 409/11-1-10, 1117/ 19-1-10, 1729/26-1-10 αιτήσεις και η 

από 12-10-2009 επιστολή. 
 
Με την Αριθµ. 3015/30/6 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 536Β/23-3-2009) µε 
θέµα “Καθορισµός όρων ασφαλείας καταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων”, και ειδικότερα µε το 
άρθρο 2, στα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να υλοποιήσουν τα πιστωτικά ιδρύµατα 
περιλαµβάνονται και “η. Η δηµιουργία φυσικών εµποδίων προ των καταστηµάτων, ιδίως µε την 
αύξηση του ύψους του ρείθρου του πεζοδροµίου, την τοποθέτηση µεταλλικών εµποδίων σε 
σχήµα «Π» και την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στο πεζοδρόµιο, µετά από σχετική άδεια του 
οικείου Ο.Τ.Α.”. 

 
Με βάση την προηγούµενη απόφαση, κατατέθηκαν από κάποια από τα πιστωτικά ιδρύµατα της 
πόλης -και αναµένεται να κατατεθούν και από τα υπόλοιπα- οι προαναφερόµενες αιτήσεις. 
  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και αφού µελετήθηκαν οι αιτήσεις των Τραπεζών και 
πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικές αυτοψίες, εισηγούµαστε: 

1) Στις Τράπεζες που διαθέτουν είσοδο/ έξοδο επί πεζοδρόµου ή πλατείας, να µη δίνεται 
άδεια για τη δηµιουργία φυσικών εµποδίων επί του πεζοδρόµου ή της πλατείας. 

2) Στις Τράπεζες που διαθέτουν είσοδο/ έξοδο επί πεζοδροµίου πλάτους µικρότερου ή ίσου 
του ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 µ. - απαραίτητο πλάτος για τη διέλευση 
δύο αντίθετα κινούµενων πεζών), να µη δίνεται άδεια για τη δηµιουργία φυσικών 
εµποδίων επί του πεζοδροµίου. 

3) Στις Τράπεζες που διαθέτουν είσοδο/ έξοδο επί πεζοδροµίου πλάτους µεγαλύτερου του 
ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 µ.), να δίνεται άδεια δηµιουργίας φυσικών 
εµποδίων παράλληλων µε το πεζοδρόµιο και επί του κρασπέδου αυτού σε µήκος όσο το 
µήκος της εισόδου/ εξόδου του καταστήµατος της Τράπεζας, µετά από αίτηση 
συνοδευόµενη από σχέδιο ή σκαρίφηµα που να φαίνεται ο τύπος του εµποδίου και η 
ακριβής θέση τοποθέτησής του. 

4) Γενικά, να µη δίνεται άδεια δηµιουργίας φυσικών εµποδίων κάθετων στο κράσπεδο του 
πεζοδροµίου, λόγω της δυσχέρειας που επιφέρουν στην κίνηση των πεζών και ιδιαίτερα 
των ΑµεΑ. 

 
Συν/να: 1) Η υπ' Αριθµ. 3015/30/6 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 

536Β/23-3-2009) 
2) Αιτήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων 

 
Κοιν/ση: 1) Αντ/ρχος κ. Γ. Σπίνος  

2) Τµήµα Μελετών 
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                                                                                       Καλαµάτα  22 - 2 - 2010 

                                       ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ MEΛΕΤΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
Κανελλοπούλου Αγγελική 

Πολ. Μηχ. – Συγκοινωνιολόγος 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός µηχανικός 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ” 
 

 
Ακολούθως το λόγο λαµβάνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

 
Κε Σπίνο να δείτε το θέµα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει ένα χώρο 
πίσω, όπου έχει κάνει κάτι κήπους µε τεράστιες µάντρες που δεν µπορεί να τα 

δει η πόλη. Μπορεί και πρέπει να διαµορφώσει το χώρο εκεί ώστε να µπαίνουν τα αυτοκίνητα 
των χρηµαταποστολών και δεν είναι δυνατό αυτό το οποίο ζητεί, δυο – τρεις θέσεις 
έµπροσθεν. Να πηγαίνει πίσω, να µπαίνει µέσα και να κλείνει η πόρτα. Τι τον θέλει αυτό τον 
κήπο που τον έχει αποκλείσει και από την πόλη;  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση ή µη άδειας δηµιουργίας φυσικών εµποδίων προ των 
πιστωτικών καταστηµάτων, ως εξής:  
 
1. Στις Τράπεζες που διαθέτουν είσοδο/ έξοδο επί πεζοδρόµου ή πλατείας, δεν θα 

δίνεται άδεια για τη δηµιουργία φυσικών εµποδίων επί του πεζοδρόµου ή της 
πλατείας. 

 
2. Στις Τράπεζες που διαθέτουν είσοδο/ έξοδο επί πεζοδροµίου πλάτους µικρότερου 

ή ίσου του ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 µ. - απαραίτητο πλάτος για 
τη διέλευση δύο αντίθετα κινούµενων πεζών), δεν θα δίνεται άδεια για τη 
δηµιουργία φυσικών εµποδίων επί του πεζοδροµίου. 

 
3. Στις Τράπεζες που διαθέτουν είσοδο/έξοδο επί πεζοδροµίου πλάτους 

µεγαλύτερου του ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 µ.), θα δίνεται άδεια 
δηµιουργίας φυσικών εµποδίων παράλληλων µε το πεζοδρόµιο και επί του 
κρασπέδου αυτού σε µήκος όσο το µήκος της εισόδου/ εξόδου του 
καταστήµατος της Τράπεζας, µετά από αίτηση συνοδευόµενη από σχέδιο ή 
σκαρίφηµα που να φαίνεται ο τύπος του εµποδίου και η ακριβής θέση 
τοποθέτησής του. 

 
4. Γενικά, δεν θα δίνεται άδεια δηµιουργίας φυσικών εµποδίων κάθετων στο 

κράσπεδο του πεζοδροµίου, λόγω της δυσχέρειας που επιφέρουν στην κίνηση 
των πεζών και ιδιαίτερα των ΑµεΑ, 

 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4959/8-3-2010 εισήγηση του Τµήµατος Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


