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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   027/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 9η/2011 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 30726/10-6-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Δημόπουλος Δημήτριος και  4) 

Καραγιάννης Ανδρέας.  

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Δικαιουλάκος 

Βασίλειος, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης, 3) Μωρακέας Σπυρίδων και 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Αναζίκος Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μανδηλάρη Ιωάννη.   

 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 26/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. 

Μανδηλάρης Ιωάννης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 



Συνεδρίαση :  09/2011 Τετάρτη  15/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   027/2011 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της παράπλευρης οδού της Νέας 
Εισόδου στην περιοχή Ασπροχώματος για επιχείρηση εμπορίας κρεάτων με 

την επωνυμία «Ανδριανόπουλος Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 4-5-2011 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της παράπλευρης οδού της Νέας 

Εισόδου στην περιοχή Ασπροχώματος για επιχείρηση εμπορίας κρεάτων με 
την επωνυμία «Ανδριανόπουλος Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 
Σχετ.:  Το υπ' αριθμόν 9160/3-3-2011 έγγραφο. 
 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο τίθεται το ερώτημα της έγκρισης εισόδου-εξόδου 
οχημάτων εγκατάστασης (επιχείρηση εμπορίας κρεάτων) επί της παράπλευρης οδού 
της Νέας Εισόδου στην περιοχή Ασπροχώματος σε περιοχή του οδικού δικτύου του 
Δήμου, σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν υποβληθεί και με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 
118/2006. 
Η εγκατάσταση που πρόκειται να υλοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Π.Δ. 
118/2006, ανήκει στην «Κατηγορία Β», επειδή δεν έχει σχέση με την κυκλοφορία επί 
των οδών και η λειτουργία της δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί 
αυτών. Συνεπώς, απαιτείται έγκριση εισόδου – εξόδου, και όχι έγκριση κυκλοφοριακής 
σύνδεσης. 
Ο έλεγχος των συνημμένων σχεδίων αφορά αποκλειστικά στην είσοδο-έξοδο και βάσει 
της παραγράφου 5 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 πρέπει να πληρούνται δύο 
κριτήρια: της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού 
στην οποία βρίσκεται η είσοδος-έξοδος και άλλης οδού. Όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στην Τεχνική Έκθεση και φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που μας 
υποβλήθηκαν, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορατότητα (μήκος μεγαλύτερο 
από 70 μέτρα), αλλά και για την απόσταση μεταξύ εισόδου-εξόδου και άλλης οδού 
(απόσταση 55 μέτρα). Επίσης, υφίσταται άτυπα διαμορφωμένη είσοδος-έξοδος, επειδή 
στο υπόλοιπο μήκος υπάρχει φύτευση, οπότε δεν απαιτείται διαμόρφωση άλλης 
μόνιμης περίφραξης. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, 
εισηγούμαστε την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης (επιχείρηση 
εμπορίας κρεάτων) επί της παράπλευρης οδού της Νέας Εισόδου στην περιοχή 
Ασπροχώματος, σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν υποβληθεί και με βάση τις διατάξεις 
του Π.Δ. 118/2006. 
 
Συν/να: 1) Σκαρίφημα, τεχνική έκθεση και το υπ' αριθμόν 9160/3-3-2011 έγγραφο. 
 
Κοιν/ση: 1) Αντ/ρχος κ. Α. Καραγιάννης 
 2) Τμήμα Μελετών 
 
                                                                                             Καλαμάτα      4 - 5 - 2011 
    ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Είναι για να σας δώσω να καταλάβετε δίπλα από του Πετράκου τα 
έπιπλα προς την Καλαμάτα. 

Σας ενημερώνω ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Ζαγαρέλο, τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος, έχει συζητηθεί στο 
συγκεκριμένο Συμβούλιο και αναμένομε τη θετική απόφασή του. 
 
 
Για το θέμα αυτό διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Εκεί υπάρχουν δύο τομές που οδηγούν στη νέα είσοδο. Από 
εκεί ζητά είσοδο – έξοδο; 

 
Από τις υπάρχουσες. 

 
Οι οποίες είναι παράνομες. 
 

Από τη νόμιμη είσοδο. Εδώ συζητάμε την έγκριση να έχει είσοδο – έξοδο 
από την παράπλευρο προς την επιχείρηση. Το πως θα μπαίνει στο 

κόμβο, δεν το συζητάμε, θα είναι η νόμιμη διέλευση. Η κυκλοφορία με τη νέα είσοδο 
θα είναι από τη νόμιμη είσοδο. 

 
Δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει η υπηρεσία άλλη διάβαση. 

 
Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Έχουν γίνει 
ατυχήματα. 

 
Από τη νόμιμη είσοδο λοιπόν. Δηλαδή, τα οχήματα που θα κινούνται 
στην παράπλευρο θα εισέρχονται από τη νόμιμη είσοδο. 

Λοιπόν, ομόφωνα ως η εισήγηση της υπηρεσίας, με την παρατήρηση αυτή ως προς την 
είσοδο – έξοδο στη νέα είσοδο. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 
3852/2010, καθώς και την υπ’ αριθμ. 182/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των οποίων και αυτή της έγκρισης εισόδου – 
εξόδου οχημάτων,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την είσοδο – έξοδο οχημάτων επί της παράπλευρης οδού της Νέας 
Εισόδου στην περιοχή Ασπροχώματος σε επιχείρηση εμπορίας κρεάτων με 
την επωνυμία «Ανδριανόπουλος Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, με την παρατήρηση ότι η είσοδος – έξοδος των οχημάτων 
μεταξύ Νέας Εισόδου και παράπλευρης θα γίνεται από τη νόμιμη προς την 
παράπλευρη οδό είσοδο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30  Ιουνίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


