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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  4/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  12/2019  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην 

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

αριθμ. 4/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 10373/13-3-2019 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) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3)  Αθανασοπούλου 

Αικατερίνη, 4) Ζόμπολος Χρήστος, 5) Θωμόπουλος  Δημήτριος, 6) Κοκκίνη  Ευαγγελία, 7) 

Λεβέντη Ναταλία, 8) Λύρας Παναγιώτης, 9) Μπιτσάνης  Νικόλαος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 2) Γαϊτάνης 

Φώτιος, 3) Μητσέας  Δημήτριος, 4)  Ξανθάκη Αθηνά 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 υποβιβασμού κρασπέδου επί υφισταμένου πεζοδρομίου στην οδό Ακρίτα και Ομήρου 
στο Ο.Τ. 88 του Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στο από 13-3-2019 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 και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ: ‘Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί υφισταμένου πεζοδρομίου στην οδό Ακρίτα 104 και 

Ομήρου στο Ο.Τ. 88 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας 

ΣΧΕΤ.: Η από 4-12-2018 αίτηση του κ. Πετρόπουλου Αντώνιου 

 

Με το ανωτέρω σχετικό ζητείται από την Υπηρεσία μας η έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί 

υφισταμένου πεζοδρομίου στην οδό Ακρίτα 104 στο Ο.Τ. 88 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, 

προκειμένου να εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος των οχημάτων στον ισόγειο χώρο στάθμευσης 

της πολυκατοικίας, που έχει ανεγερθεί με την αρ. 376/’84 οικοδομική άδεια και η έγκριση 

υποβιβασμού κρασπέδου επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου στην οδό Ομήρου, προκειμένου να 

εξυπηρετείται αποκλειστικά η έξοδος των οχημάτων. 

Επειδή το πεζοδρόμιο έξωθεν της πολυκατοικίας και στις δυο οδούς είναι κατασκευασμένο, θα 

υλοποιηθεί κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) με υποβάθμιση του κρασπέδου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερομένου.  

Ο αιτών υποχρεούται να τοποθετήσει με δαπάνη του κατάλληλη πινακίδα σήμανσης για την 

υπόδειξη της εισόδου των οχημάτων στην οδό Ακρίτα και της εξόδου αυτών στην οδό Ομήρου (Ρ-40 

του ΚΟΚ, Πρ-4α, Πρ-4γ), στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγηθείσας άδειας. 

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εμποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια, κ.α.) επί του 

οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.2696/99 [ΦΕΚ 57/τ. Α΄.]  

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της αρ. 376/’84 ο.α. εισηγούμαστε 

την έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί υφισταμένου πεζοδρομίου στην οδό Ακρίτα 104 στο Ο.Τ. 88 

του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, προκειμένου να εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος των 

οχημάτων στον ισόγειο χώρο στάθμευσης της συγκεκριμένης πολυκατοικίας και την έγκριση 

υποβιβασμού κρασπέδου επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου στην οδό Ομήρου, προκειμένου να 

εξυπηρετείται αποκλειστικά η έξοδος των οχημάτων. 

 

        Η συντάξασα     Ο διευθυντής Τ.Υ. 

Βασ. Τζαμουράνης 

Πολιτικός Μηχανικός 

         α.α. 

   Αν. Κυριακοπούλου      Παν. Νασόπουλος  

   Πολιτικός Μηχανικός    Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Η υπ’ αρ. πρ.: 45338/4.12.2018 αίτηση του κ. Πετρόπουλου 
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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 από 13-3-2019 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 έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί 
υφισταμένου πεζοδρομίου στην οδό Ακρίτα 104, προκειμένου να εξυπηρετείται 
αποκλειστικά η είσοδος οχημάτων σε ισόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας και 
στην οδό Ομήρου, προκειμένου να εξυπηρετείται αποκλειστικά η έξοδος των 
οχημάτων. 
 
 

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. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  3. Ζόμπολος Χρήστος 

  4. Θωμόπουλος  Δημήτριος 

  5. Κοκκίνη  Ευαγγελία 

  6. Λεβέντη Ναταλία  

  7. Λύρας Παναγιώτης  

  8. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 20 Μαρτίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 


