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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  73/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

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

19/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 55148/1-12-2017 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) Ζόμπολος Χρήστος, 4) 

Θωμόπουλος Δημήτριος, 5) Κατσαράκης Πέτρος, 6) Λεβέντη Ναταλία, 7) Μητσέας Δημήτριος, 

8) Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά, 10) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 11) Ψυλάκη  

Μαρία.  

 

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

Φώτιος, 3) Κοκκίνη Ευαγγελία και 4) Λύρας Παναγιώτης. 

 
 

 

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 εισόδου – εξόδου οχημάτων και απότμηση πεζοδρομίου για τη λειτουργία 
«Καταστήματος τροφίμων», επί της οδού Βασ. Γεωργίου. 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στο από 28-11-2017 σχετικό 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 και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων και απότμηση πεζοδρομίου επί την οδού Βασ. 
Γεωργίου 72  

 
Σχετ.:  Η υπ' αριθμ. πρωτ. 35564/10-08-2017 αίτηση. 
 
 

Με την παραπάνω αίτηση ζητείται η έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για τη 
λειτουργία καταστήματος τροφίμων, με την επωνυμία «Ten Brinke Hellas», επί των οδών Βασ. 
Γεωργίου 72 και Λακωνικής, στο Ο.Τ. 1406, σε περιοχή του οδικού δικτύου του Δήμου και 
εντός σχεδίου πόλης, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει υποβληθεί και με βάση τις διατάξεις του 
Π.Δ. 455/1976. 
 

Ο έλεγχος των συνημμένων σχεδίων αφορά αποκλειστικά την είσοδο-έξοδο. Λόγω των 
πολλών θέσεων στάθμευσης που θα διαθέτει η παραπάνω επιχείρηση, η είσοδος – έξοδος θα 
ελεγχθεί και θα εγκριθεί 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». 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 455/76 «οι σταθμοί μεγάλου μεγέθους έχωσι κεχωρισμένην είσοδον 

και έξοδον των οχημάτων, πλάτους τουλάχιστον 3.00 μ. εκάστης. Οσάκις η είσοδος και έξοδος ευρίσκονται 

παραπλεύρως, το συνολικόν πλάτος τούτων είναι 7.00 μ. τουλάχιστον. Λωρίς διαχωριστική της εισόδου-

εξόδου επιβάλλεται κατά την κρίσιν της υπηρεσίας διά την ασφαλή διέλευσιν των πεζών έμπροσθεν 

σταθμών, εις ους το πλάτος εισόδου-εξόδου είναι μεγαλύτερον των 8.00 μ.»  

Για το λόγο αυτό και επειδή σε κοντινή απόσταση λειτουργεί σχολική μονάδα, 
ενδιάμεσα της εισόδου – εξόδου θα πρέπει να δημιουργηθεί τραπεζοειδή νησίδα, η οποία θα 
μειώνει το μεγάλο μήκος της εισόδου - εξόδου και θα δίνει ασφάλεια στη διέλευση των πεζών. 

Στη σχέδιο που υποβλήθηκε στην υπηρεσία είναι αποτυπωμένη η είσοδος – έξοδος  
(συνολικού μήκους 9,52μ), με απότμηση πεζοδρομίου και ενδιάμεσα τραπεζοειδή νησίδα 
(πλευρών 4,70μ και 1,42μ. αντίστοιχα). Η τραπεζοειδή νησίδα θα οριοθετείται στις δύο 
πλευρές της από κράσπεδα, όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

Η είσοδο – έξοδος βρίσκεται σε απόσταση 30μ από το σηματοδότη της οδού Βασ. 
Γεωργίου με την οδό Λακωνικής και είναι σύμφωνη με την ελάχιστη απόσταση (30μ) που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1στ) του Π.Δ. 455/76. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, 

εισηγούμαστε την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων και την απότμηση του πεζοδρομίου, για 
τη λειτουργία καταστήματος τροφίμων, με την επωνυμία «Ten Brinke Hellas», επί των οδών 
Βασ. Γεωργίου 72 και Λακωνικής, στο Ο.Τ. 1406, σε περιοχή του οδικού δικτύου του Δήμου 
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και εντός σχεδίου πόλης, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει υποβληθεί και με βάση τις διατάξεις 
του Π.Δ. 455/1976. 
 
Συν/να:  
Τοπογραφικό διάγραμμα, αιτιολογική έκθεση και η υπ' αριθμ. πρωτ. 35564/10-08-2017 αίτηση. 
 
 

 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής 

 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και τα συνημμένα στο παραπάνω εισηγητικό 
σημείωμα. 
 
 
 
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 και αυτών 
της έγκρισης εισόδου – εξόδου στο οδικό δίκτυο και της απότμησης πεζοδρομίου, 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  28-11-2017  καταχωρούμενου  στο  ιστορικό  της  
απόφασης αυτής εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα εκφράζει 
τη σύμφωνη γνώμη του για την είσοδο – έξοδο οχημάτων και την απότμηση 
πεζοδρομίου επί της οδού  Βασ. Γεωργίου 72 και Λακωνικής,  σε περιοχή του οδικού 
δικτύου του Δήμου Καλαμάτας και εντός σχεδίου πόλης, για τη λειτουργία 
καταστήματος τροφίμων με την επωνυμία «Ten Brinke Hellas»,  σύμφωνα με το 
συνημμένο στο εισηγητικό σημείωμα σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. 

 
 
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. Ζόμπολος Χρήστος 

  3. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Λεβέντη Ναταλία 
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  6. Μητσέας Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 8 Δεκεμβρίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


