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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  41/2021  

 
 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσ., 

συνέρχεται, μετά την ματαίωση της υπ’ αριθμ. 13 της 11-8-2021 συνεδρίασης επειδή δεν 

υπήρξε απαρτία, στην υπ΄ αριθμ. 14/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με ώρα έναρξης  και λήξης της κατάθεσης απόψεων 

και ψήφων από 12.00 μεσ. μέχρι 1.00 μ.μ.,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 73511/11-8-2021 

πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που 

περιέχονται στην προηγούμενη, υπ’ αριθμ. πρωτ. 71804/6-8-2021, πρόσκληση της 

ματαιωθείσας συνεδρίασης. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 3) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  5) 

Γαϊτάνης Φώτιος, 6)  Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Καλογεροπούλου 

Παναγιώτα, 9) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 10) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 11) Τσαλίκης Δημήτριος, 

12) Τσώλης Ηλίας και 13) Χουσέας Σταύρος.   

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα και 2) Χαχής 

Ευάγγελος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

Οι σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής 
Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι  
οποίες είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής:  

 
α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 68189/29-7-2021 εισήγηση 
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Σχετ.: Η υπ. αριθμ. πρωτ. 66618/26-07-2021 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. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 66618/26-07-2021 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για το ΙΧ 

αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΖΗ4661, κατοίκου της οδού Μακεδονίας 39. 

Στo τελευταίο οικοδομικό τετράγωνο της οδό Μακεδονίας, πριν την οδό Νέδοντος, ισχύει η εκ 

περιτροπής στάθμευση (μονούς – ζυγούς μήνες) και για αυτό πρέπει να δοθεί μία θέση στάθμευσης 

σε κάθε πλευρά του δρόμου. 

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθούν οι πλησιέστερες 

θέσεις στην κατοικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 

α) την παραχώρηση των παραπάνω ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται 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 

δ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και 

οριζόντιας σήμανσης, 

 

Η Διευθύντρια Τ.Υ. 

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α.α. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 69969/3-8-2021 εισήγηση 
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Σχετ.: Η υπ. αριθμ. πρωτ. 68944/30-07-2021 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. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 68944/30-07-2021 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για το ΙΧ 

αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΗ7015, κατοίκου της οδού Γραβιάς 6. 

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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Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 

α) την παραχώρηση της παραπάνω ειδικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

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 

δ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και 

οριζόντιας σήμανσης, 

 

Η Διευθύντρια Τ.Υ. 

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α.α. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Για το παρόν θέμα όλα τα συμμετέχοντα στη συνεδρίαση Μέλη του Συμβουλίου εκφράστηκαν 
μέσω e-mail ΥΠΕΡ της ανωτέρω εισήγησης. 
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις, την υπ’ αριθμ. 155/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 
3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

 
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 για: 

Ι)  την παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ  

α)  για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΖΗ4661, κατοίκου της οδού 
Μακεδονίας 39, στην Καλαμάτα   

β) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΗ7015, κατοίκου της οδού 
Γραβιάς 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 στις υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 68189/29-7-2021  και β) 
69969/3-8-2021 εισηγήσεις του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας, Σήμανσης, 
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής.  
 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης   1. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  2. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  8. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  9. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  10. Τσαλίκης Δημήτριος 

  11. Τσώλης Ηλίας 

  12. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 24 Αυγούστου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 


