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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  08/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  33/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α  Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 8/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 23437/29-5-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

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

Πρόεδρος  του  Συμβουλίου,  2)  Αντωνόπουλος  Αθανάσιος, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Ζόμπολος 

Χρήστος,  5) Κατσαράκης Πέτρος, 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) Θωμόπουλος   Δημήτριος, 3) Λεβέντη Ναταλία, 4) Λύρας Παναγιώτης 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 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Σοφούλη για «Επαγγελματικό Εργαστήρι 
Σιδηρο-αλουμινοκατασκευών». 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στο από 16-05-2017 σχετικό εισηγητικό 
σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Σοφούλη, στο Ο.Τ. 1259, και εντός 

σχεδίου πόλης, για «Επαγγελματικό Εργαστήρι Σιδηρο-αλουμινοκατασκευών» 
ιδιοκτησίας Βαλσαμάκη Δημητρίου. 

 
Σχετ.:  Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6364/10-02-2017 αίτηση. 
 
 

Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 63977/5113/06-12-2012 έγγραφο μας και βάση της 103/2012 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, χορηγήθηκε έγκριση 
εισόδου - εξόδου οχημάτων επί της οδού Σοφούλη, για την εγκατάσταση «Επαγγελματικό 
Εργαστήρι Σιδηρο-αλουμινοκατασκευών» ιδιοκτησίας Βαλσαμάκη Δημητρίου, σύμφωνα με το 
σχέδιο και την τεχνική έκθεση που είχαν υποβληθεί και τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2006. 

 
Με την υπ. αριθμ πρωτ. 6364/10-02-2017 ο κος Βαλσαμάκης Δημήτριος, αιτήθηκε 

επικαιροποίηση της έγκριση εισόδου - εξόδου για την παραπάνω εγκατάσταση, λόγω 
τροποποίηση των στοιχείων δόμησης του οικοπέδου (κάλυψη, δόμηση και όγκος). 

 
Η τροποποίηση των στοιχείων δόμησης και συγκεκριμένα η μείωση των διαστάσεων 

του υπό ανέγερση κτιρίου, δεν αλλάζουν προς το δυσμενέστερο την από 2012 εγκεκριμένη 
είσοδο – έξοδο. 
 

Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 : «Η έγκριση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24, ισχύει για 
μία τριετία και για το είδος εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την 
έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου – 
εξόδου οχημάτων, δίδεται, μετά από αίτηση, εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον 
δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν 
αλλάξει. Η αίτηση για παράταση, πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης 
ή της εισόδου –εξόδου οχημάτων. 
Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα 
αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου – εξόδου οχημάτων ή νέα 
έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού» 

 
Βάση των παραπάνω θα πρέπει να δοθεί νέα έγκριση εισόδου – εξόδου για την 

εγκατάσταση «Επαγγελματικό Εργαστήρι Σιδηρο-αλουμινοκατασκευών» ιδιοκτησίας 
Βαλσαμάκη Δημητρίου. 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 : «Για όλες τις 

εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη 
εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία, στην οποία συμβάλλει το 
δημοτικό−κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την 
ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής». 
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Ο έλεγχος του συνημμένου σχεδίου αφορά αποκλειστικά στην είσοδο-έξοδο, η οποία 
δεν επηρεάζει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού Σοφούλη, καθώς και την ορατότητα των 
οχημάτων. 
 

Επίσης, το γεγονός ότι η οδός αυτή φαίνεται στο σχέδιο ως πεζόδρομος, που όμως δεν 
έχει υλοποιηθεί, δε μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην έγκριση της εισόδου-εξόδου, όμως η 
υλοποίηση του πεζόδρομου και ο κανονισμός λειτουργίας, που θα πρέπει να εγκριθεί όταν 
αυτός υλοποιηθεί, θα θέσουν τους κανόνες κυκλοφορίας στον πεζόδρομο. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, 
εισηγούμαστε την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Σοφούλη, στο Ο.Τ. 1259, 
και εντός σχεδίου πόλης, για την εγκατάσταση «Επαγγελματικό Εργαστήρι Σιδηρο-
αλουμινοκατασκευών» ιδιοκτησίας Βαλσαμάκη Δημητρίου, σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν 
υποβληθεί, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2006. 
 
Συν/να:  
1) Τοπογραφικό διάγραμμα και η υπ' αριθμ. πρωτ. 6364/10-02-2017 αίτηση. 
2) Η 103/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας. 
 

    
Ο Συντάκτης Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής 

 
ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
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, 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     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του επί του από 16-5-2017 καταχωρούμενου στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής  εισηγητικού  σημειώματος  του   Τμήματος  Συγκοινωνιών   Κυκλοφορίας & 
Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου  Καλαμάτας  που  
αφορά στην έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων,  επί  της  οδού Σοφούλη,  στο 
Ο.Τ.  1259,   και   εντός  σχεδίου  πόλης,  για    «Επαγγελματικό   Εργαστήρι   
Σιδηρο-αλουμινοκατασκευών», ιδιοκτησίας Βαλσαμάκη Δημητρίου. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος 
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  3. Ζόμπολος Χρήστος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Κοκκίνη Ευαγγελία 

  6. Μητσέας Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 6 Ιουνίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


