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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   1/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ   4/2023

Στην Καλαμάτα σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 1η/2023 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10251/27-1-2023 πρόσκληση του              
κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.          
1) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Δρούγας Παντελής, 3) Λιάππας Λεωνίδας και                
4) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Καραγιάννης Ανδρέας,   
2) Μπαρούνη Μαρία, 3) Τσαπόγας Κωνσταντίνος και 4) Φαββατάς Δημήτριος.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κα Μπαρούνη Μαρία.

Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πηγών               
κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν 
τις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο:

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα υπ’ αριθμ. πρωτ. 7306/20-01-2023 και 
8946/25-01-2023 σχετικά εισηγητικά σημειώματα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, 
Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, τα οποία εστάλησαν στα Μέλη του Σώματος προς ενημέρωση, τα οποία έχουν 
αναλυτικά ως εξής:

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7306/20-01-2023

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ

Σχετ.:
1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 90219/15-09-2022 αίτηση
2. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 108121/31-10-2022 αίτηση

Για τον καθορισμό των αποκλειστικών θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η 
σχετική υπ’. αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2).

Στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφέρεται ότι οι 
αποκλειστικές θέσεις χωροθετούνται όσο το δυνατό πιο κοντά στην κατοικία των 
ενδιαφερομένων, με την προϋπόθεση να μην κατέχουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης, αφού 
πρώτα προσκομίσουν το σχετικό Δελτίο Στάθμευσης που θεσπίστηκε με το υπ' αρ. 241/2005 
Π.Δ.(ΦΕΚ Α' 290/30-11-2005), το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στις θέσεις αυτές μπορεί να σταθμεύει 
μόνο το όχημα του οποίου ο αριθμός κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης Ρ-72.

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 90219/15-09-2022 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για το ΙΧ 
αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΡ 1402, κατοίκου της οδού Παπανικολάου 10.

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση 
στην κατοικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.
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2. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 108121/31-10-2022 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για το 
ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΚ 3419, κατοίκου της οδού. Μαυρομιχάλη 28.

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση 
στην κατοικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής:

α) την παραχώρηση των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που αναλυτικά 
περιγράφονται παραπάνω, με βάση τα όσα αναφέρονται στην 155/2013 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

β) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση παλιότερων Αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου με βάση τα όσα αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και 

γ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8946/25-01-2023

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

Σχετ.: Η υπ. αριθμ. πρωτ. 125677/14-12-2022 αίτηση
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Για τον καθορισμό των αποκλειστικών θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η 
σχετική υπ’. αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2).

Στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφέρεται ότι οι 
αποκλειστικές θέσεις χωροθετούνται όσο το δυνατό πιο κοντά στην κατοικία των 
ενδιαφερομένων, με την προϋπόθεση να μην κατέχουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης, αφού 
πρώτα προσκομίσουν το σχετικό Δελτίο Στάθμευσης που θεσπίστηκε με το υπ' αρ. 241/2005 
Π.Δ.(ΦΕΚ Α' 290/30-11-2005), το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στις θέσεις αυτές μπορεί να σταθμεύει 
μόνο το όχημα του οποίου ο αριθμός κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης Ρ-72.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 125677/12-09-2022 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για το ΙΧ 
αυτοκίνητο με πινακίδες ΤΡΒ 7639, κατοίκου της οδού Παναγόπουλου Παναγιώτη.

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση 
στην κατοικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής:

α) την παραχώρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ που αναλυτικά περιγράφονται 
παραπάνω, με βάση τα όσα αναφέρονται στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας 

β) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση παλιότερων Αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου με βάση τα όσα αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και 

γ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
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Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί, προκειμένου να εκφράσει γνώμη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 83 και 84  του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν 
και ισχύουν, στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με την υπ’ αριθμ.  
3/2023 ομόφωνη απόφασή του εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Καλαμάτας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73, 75, 83  &  84 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας:

Ι)      την παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ 
α) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΡ 1402, κατοίκου της 

οδού Παπανικολάου 10, στην Καλαμάτα  
β) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΚ 3419, κατοίκου της 

οδού Μαυρομιχάλη 28, στην Καλαμάτα  
γ) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ 7639, κατοίκου της  

οδού Καμπύση 6, στην Καλαμάτα  

ΙΙ) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στα συγκεκριμένα σημεία που 
παραχωρούνται οι ως άνω αναφερόμενες ειδικές θέσεις    και

ΙΙΙ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης,

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 7306/20-01-2023  και β) 
8946/25-01-2023 σχετικά εισηγητικά σημειώματα του Τμήματος Συγκοινωνιών 
Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία καταχωρούνται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται όπως 
ακολουθεί :

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπασακίδης Νικόλαος 1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

2. Δρούγας Παντελής

3. Λιάππας Λεωνίδας
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4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Σκοπετέας Αναστάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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