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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  6/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  18/2019  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται,  μετά την 

ματαίωση της υπ’ αριθμ. 5 της 9-4-2019 συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, στην υπ΄ 

αριθμ. 6/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 14623/10-4-2019 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου, με θέματα στη ημερήσια διάταξη τα ίδια με αυτά της υπ’ αριθμ. 5/9-4-2019 

ματαιωθείσας συνεδρίασης. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3)  Αντωνόπουλος 

Αθανάσιος, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Θωμόπουλος  Δημήτριος, 6) Κοκκίνη  Ευαγγελία, 7) 

Μητσέας  Δημήτριος, 8) Μπιτσάνης  Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη 2) 

Ζόμπολος Χρήστος, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4) Λεβέντη Ναταλία και 5) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο οχημάτων επί της οδού Φιλελλήνων 
για τη λειτουργία «Πλυντηρίου αυτοκινήτων». 

 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 13521/29-3-2019 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας – Σήμανσης, Διοικητικής 
Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το 
οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτό 
συνημμένα,  και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο οχημάτων επί της οδού Φιλελλήνων 

για τη λειτουργία «Πλυντηρίου αυτοκινήτων». 

 

Σχετ.:  (α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10833/18-3-2019 αίτηση της κα Πουλογιάννη Βασιλικής 

 (β) Η αρ.340/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

 

 

 Με την αρ.340/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (β σχετ.) εγκρίθηκε η 

απότμηση του κρασπέδου και η διαμόρφωση του πεζοδρομίου επί της οδού Φιλελλήνων (Ο.Τ. 84) για 

τη δημιουργία ράμπας εισόδου - εξόδου οχημάτων προκειμένου να λειτουργήσει πλυντήριο 

αυτοκινήτων σύμφωνα με το συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα. Η έγκριση 

χορηγήθηκε στον τότε ιδιοκτήτη της επιχείρησης κ. Τζανετάκο Πάντο.  

 

 Με την αρ. 157/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεσης οχημάτων επί της οδού Φιλελλήνων για «Πλυντήριο αυτοκινήτων» με την επωνυμία 

LABIKO Α.Ε., ιδιοκτησίας Τζανετάκου Πάντου.   

 

Στην παραπάνω αίτηση (α σχετ.) αναφέρεται ότι η εν λόγω επιχείρηση «πλυντηρίου 

αυτοκινήτων» μεταβιβάστηκε σε νέα ιδιοκτήτρια την κα Πουλογιάννη Βασιλική και ζητείται η 

επιβεβαίωση της ισχύος των εγκεκριμένων και υλοποιημένων διαμορφώσεων του πεζοδρομίου επί 

της οδού Φιλελλήνων για την εξυπηρέτηση της εισόδου - εξόδου οχημάτων. 

 

 Τα πλυντήρια αυτοκινήτων πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη είσοδο – έξοδο και ελέγχονται 

σύμφωνα με το Π.Δ. 455/76 (ΦΕΚ Α' 169/5-7-1976) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 

λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων 

αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο 

απαιτουμένων αδειών». 

 

Στο σχέδιο που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω (α) σχετικό είναι 

αποτυπωμένη η υλοποιημένη ξεχωριστή είσοδος και έξοδος των οχημάτων επί της οδού Φιλελλήνων, 

πλάτους τουλάχιστον 4μ. έκαστη. 
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-

έξοδο οχημάτων επί της οδού Φιλελλήνων για τη λειτουργία «Πλυντηρίου αυτοκινήτων», ιδιοκτησίας 

Πουλογιάννη Βασιλικής. 

 

Ο συντάξας   Η προϊσταμένη          Ο Δ/της Τ.Υ. 

                      Βασίλειος Τζαμουράνης  

          Πολιτικός Μηχανικός 

Παν. Ζάννης   Αν. Κυριακοπούλου   α.α. 

Πολ. Μηχ. Τ.Ε.   Πολιτικός Μηχανικός      Παν. Νασόπουλος 

        Αρχιτέκτων Μηχανικός   

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Διάγραμμα κάλυψης 

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10833/18-3-2019 αίτηση της κα Πουλογιάννη Βασιλικής 

 
 

 

Το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Καλαμάτας  μετά  από  διαλογική  συζήτηση, 
αφού λαμβάνει υπόψη του το παραπάνω υπηρεσιακό σημείωμα, την υπ’ αριθμ. 430/2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκαν 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των οποίων της 
έγκρισης των θεμάτων που αφορούν σε παρεμβάσεις, όπως η είσοδος – έξοδος οχημάτων και 
η απότμηση πεζοδρομίων, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65, 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 επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13521/29-3-2019 εισηγητικού σημειώματος 
του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας – Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & 
Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη σύμφωνη  γνώμη του για την απότμηση πεζοδρομίου για την  είσοδο – 
έξοδο  οχημάτων,  επί της οδού Φιλελλήνων, για τη λειτουργία «Πλυντηρίου 
αυτοκινήτων». 
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης) 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Θωμόπουλος  Δημήτριος 
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  5. Κοκκίνη  Ευαγγελία 

  6. Μητσέας  Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 15 Απριλίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 


