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ΑΠΟΦΑΣΗ  02/2018  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

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

1/2018 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 766/5-1-2018 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) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 4) 

Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος Δημήτριος, 7) Λεβέντη Ναταλία, 8) 

Μητσέας Δημήτριος,  9) Μπιτσάνης Νικόλαος,  10) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος και 11) Ψυλάκη  

Μαρία.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Κατσαράκης Πέτρος, 2)Κοκκίνη 

Ευαγγελία, 3) Λύρας Παναγιώτης και 4) Ξανθάκη Αθηνά. 

 
 

 

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 : 

Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση υποβάθμισης κρασπέδων 
υφισταμένων πεζοδρομίων και κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες) για την είσοδο – 

έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. 

 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στο από 03/01/2018 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:  Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 50/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

  

 

Με την υπ. αριθμ. 50/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε η υποβάθμιση 

των κρασπέδων, με ταυτόχρονη κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες) στα οικόπεδα: 1) στην οδό 

Νίκου Εγγονόπουλου, στο Ο.Τ. 800
Α
 (εντός σχεδίου πόλεως Καλαμάτας) και 2) στην οδό Ανδρέα 

Εμπειρίκου, στο Ο.Τ. 806Β (εντός σχεδίου πόλεως Καλαμάτας), προκειμένου να εξυπηρετείται η 

προσπέλαση (είσοδος και έξοδος) οχημάτων στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εκτός της οδού. 

 

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, πρόκειται να ανεγερθεί «ισόγειο εμπορικό κατάστημα με 

πατάρι και υπόγειο», ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.», για το οποίο απαιτούνται έξι (6) θέσεις 

στάθμευσης. Η μία θέση στάθμευσης θα δημιουργηθεί στον ακάλυπτο χώρο του ακινήτου όπου θα 

ανεγερθεί το κατάστημα (οδός Νίκου Εγγονόπουλου), ενώ οι υπόλοιπες πέντε θα οριοθετηθούν σε 

παρακείμενο οικόπεδο, σήμερα ιδιοκτησίας Δημητρίου Ασημάκου επί της οδού Ανδρέα Εμπειρίκου. 

Κατά τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος από την Δ/νση Πολεοδομίας, προέκυψαν 

μικρές διαφορές όσον αφορά τις οικοδομικές γραμμές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημητρίου 

Ασημάκου. Για το λόγο αυτό κατατέθηκε διορθωμένο σχέδιο στην υπηρεσία μας, στο οποίο 

προβλέπεται μία θέση ΑμεΑ και τέσσερις γενικές θέσεις στάθμευσης. Στο συνημμένο σχέδιο 

αποτυπώνεται η είσοδος – έξοδος. 

 

Επίσης, το γεγονός ότι μπροστά από το οικόπεδο του Δημήτριου Ασημάκου, η οδός Ανδρέα 

Εμπειρίκου προβλέπεται στο σχέδιο πόλης ως πεζόδρομος, που όμως δεν έχει υλοποιηθεί, δε μπορεί 

να αποτελέσει εμπόδιο στην έγκριση της υποβάθμισης του κρασπέδου του υφιστάμενου 

πεζοδρομίου και της κατασκευής κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας), προκειμένου να εξυπηρετείται η 

προσπέλαση (είσοδος και έξοδος) οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εκτός της οδού. Όταν 

πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του πεζόδρομου και εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας του θα τεθούν 

και οι κανόνες κυκλοφορίας στον πεζόδρομο. 

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ) και Ρ-28. Συμπληρωματικά 

μπορούν να τοποθετηθούν με δαπάνη της επιχείρησης, κατάλληλες πινακίδες σήμανσης, για την 

υπόδειξη της εισόδου – εξόδου οχημάτων (Πινακίδα Ρ-40 του Κ.Ο.Κ.), στην οποία θα αναγράφεται 

υποχρεωτικά ο αριθμός της απόφασης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εισηγούμαστε την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 

50/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα 
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Εμπειρίκου, στο Ο.Τ. 806Β και την έγκριση της υποβάθμισης του κρασπέδου του υφιστάμενου 

πεζοδρομίου και της κατασκευής κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας), προκειμένου να εξυπηρετείται η 

προσπέλαση (είσοδος και έξοδος) οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εκτός της οδού, 

σύμφωνα με το νέο διορθωμένο συνημμένο σχέδιο. 

 

Συν/να:  

1. Η υπ. αριθμ. 50/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

2. Σχέδιο 

3. Τεχνική έκθεση 

 
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 αναφερόμενα στο παραπάνω εισηγητικό 
σημείωμα συνημμένα. 
 
 
 
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 3-1-2018 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 τροποποίηση της υπ. αριθμ. 50/2017 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα 
Εμπειρίκου, στο Ο.Τ. 806Β και την έγκριση της υποβάθμισης του κρασπέδου του 
υφιστάμενου πεζοδρομίου και της κατασκευής κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας), 
προκειμένου να εξυπηρετείται η προσπέλαση (είσοδος και έξοδος) οχημάτων στον 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εκτός της οδού, σύμφωνα με το νέο διορθωμένο 
συνημμένο σχέδιο. 
 
 
 

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 
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  2. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  6. Λεβέντη Ναταλία 

  7. Μητσέας Δημήτριος 

  8. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 11 Ιανουαρίου 2018 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


