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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  01/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  01/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 1/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 2854/22-1-2016 πρόσκληση του Αναπληρωτή της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη του Συμβουλίου. 

 

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

Αθανάσιος, Αναπληρωτής της Προέδρου ως Προεδρεύων του Σώματος, 2) Αθανασοπούλου 

Αικατερίνη, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Ζόμπολος Χρήστος, 5) Κατσαράκης Πέτρος 6) Μπιτσάνης 

Νικόλαος, 7) Ξανθάκη Αθηνά και 8) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Φοίφα Τασία, 2) Θωμόπουλος 

Δημήτριος, 3)  Κοκκίνη Ευαγγελία, 4) Λεβέντη Ναταλία, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας 

Δημήτριος και 7) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος. 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας κ.κ. Καραγιάννης και 

Μαρινάκης προκειμένου να βοηθήσουν το έργο του Συμβουλίου και να παράσχουν τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις εάν απαιτηθεί. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………..  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Αναπληρωτή της Προέδρου για συζήτηση το εκτός ημερησίας 
διάταξης θέμα που το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά 
θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Πλαστήρα, για ανέγερση ξενοδοχειακής 
μονάδας», ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.». 

Εισηγούμενος το θέμα ο Αναπληρωτής της Προέδρου κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3387/25-1-2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της Οδού Πλαστήρα, για 
«ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας», ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.». 

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 57946/01-12-2015 αίτηση 
 
 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο τίθεται το ερώτημα της έγκρισης εισόδου-εξόδου 
οχημάτων, για «ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας», επί της Οδού Πλαστήρα 
(συνοικισμός Κορδία), σε περιοχή του οδικού δικτύου του Δήμου, σύμφωνα με τα 
σχέδια που έχουν υποβληθεί. 
 
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και φαίνεται στο Σχέδιο που 
μας υποβλήθηκε, το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το ξενοδοχείο βρίσκεται σε 
εκτός σχεδίου περιοχή και είναι σε άμεση επαφή με το ρυμοτομικό σχέδιο 
Καλαμάτας και συγκεκριμένα με την κατάληξη της οδού Πλαστήρα, η οποία 
συμπίπτει με το ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, 
εισηγούμαστε την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για «ανέγερση ξενοδοχείου», 
επί της Οδού Πλαστήρα, στην Καλαμάτα στο συνοικισμό Κορδία, σύμφωνα με τα 
σχέδια που έχουν υποβληθεί. 
 
Συν/να: 1) Σχέδιο, τεχνική περιγραφή και η υπ' αριθμ. πρωτ. 57946/01-12-2015 
αίτηση. 
    

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
ΦΩΝΗ: Τίνος είναι ο χώρος αυτός; 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δικός του.  
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ΦΩΝΗ: Για να βγαίνουν από το ξενοδοχείο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, για να κάνει είσοδο - έξοδο οχημάτων από το ξενοδοχείο. 

 
Κύριε Πρόεδρε, να πούμε λίγο για αυτό το έργο, γιατί μάλλον δεν το ξέρετε, 
είναι έργο όπως τελειώνει η Πλαστήρα ακριβώς αυτή είναι η ιδιοκτησία 

Κατσαρού, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένας γερανός αναρτημένος και κατασκευάζεται λοιπόν 
ένα έργο το οποίο αφορά ξενοδοχειακή εγκατάσταση. Επειδή κάνει αναθεώρηση της αδείας κι 
επειδή λήγουν και οι ημερομηνίες, στην αναθεώρηση αυτή απαιτείται να υπάρξει στη μελέτη 
και την έγκριση εισόδου και εξόδου, κάτι το οποίο είχε ζητηθεί στο παρελθόν, γιατί όπως 
ξέρετε οι νομοθεσίες αλλάζουν.  
Οπότε λοιπόν έρχεται και εσπευσμένα τώρα για να προλάβει τις σχετικές ημερομηνίες και θέλει 
μία απόφαση με βάση τα σχέδια τα οποία έχει και η Υπηρεσία τα εγκρίνει και λέει ότι μπορεί να 
γίνουν. Αυτό ουσιαστικά είναι επί της ουσίας.  

 
Έχουμε κάποια τοποθέτηση, ερώτηση;  
Ψηφοφορία. 

 
ΦΩΝΗ: Άμα οι Τεχνικές Υπηρεσίες το έχουν δει….. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, εννοείται, αλλιώς  ….(δεν ακούγεται). 
 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 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 με αριθμ. πρωτ. 3387/25-01-2016 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 Πλαστήρα, για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.».  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος    1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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  3. Ζόμπολος Χρήστος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  6. Ξανθάκη Αθηνά 

  7. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 3 Φεβρουαρίου 2016 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Α.Α. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
  

Ο Γραμματέας 
 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 
 


