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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  53/2019  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην 

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

αριθμ. 15/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 41571/13-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

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

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4)  

Αλεξόπουλος Ιωάννης, 5) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 6) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 7) 

Κουφαλάκου Ευαγγελία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 49 απόφαση), 8) Μπάμπαλη Αικατερίνη, 

9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας, 11) Χαχής Ευάγγελος και 12) Χουσέας Σταύρος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Γαϊτάνης Φώτιος, 2) Διασάκος Σπυρίδων 

και 3) Καλογεροπούλου Παναγιώτα. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, επίσης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, 

οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Μπάκας Ιωάννης, οι επικεφαλής των 

δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» κα Οικονομάκου Μαρία, «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ» κα Κουζή Αντωνία και «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» κ. Κουκούτσης Δημήτριος, 

καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Ανδρέας και Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 7ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 40643/3-9-2019 
σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, 
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 

ΣΧΕΤ.: Η υπ. αριθμ. πρωτ. 38527/29-08-2019 αίτηση. 

 

 Με το ανωτέρω σχετικό ζητείται από την Υπηρεσία μας ο καθορισμός αποκλειστικής θέσης 

ΑΜΕΑ προς παραχώρηση πλησίον της διεύθυνσης Σουλίου 58. 

Σύμφωνα με την αρ. 155/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2), οι 

αποκλειστικές θέσεις για ΑΜΕΑ χωροθετούνται όσο το δυνατό πιο κοντά στην κατοικία του 

ενδιαφερομένου, με την προϋπόθεση να μην κατέχει ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης και 

προσκομίζοντας το σχετικό Δελτίο Στάθμευσης, που χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών 

και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Π.Δ. 241/2005ΦΕΚ Α' 290/30-11-

2005).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. 38527/29-08-2019 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 

κάτοικο της οδού Σουλίου 58 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΖ4676. 

            Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση 

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

α) την παραχώρηση της 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. 

 

Συνημμένα :Η υπ. αριθμ. πρωτ. 38527/29-08-2019 αίτηση. 

 

Ο Συντάκτης  Η Διευθύντρια 

 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 α.α. 

Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος 

Αρχ/νας Μηχ/κός 

 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση εξής: 

 
Μόνο να διευκρινίσουμε πόσο συχνά θα γίνονται κάποιοι έλεγχοι και κατά πόσο 
τη χρειάζεται αυτή η θέση. Αν ο άνθρωπος που το αιτείται θα είναι εν ζωή, εάν 

τηρείται από το ίδιο όχημα ή αν εκμεταλλεύεται από κάποιον άλλον.  
Καλό είναι να υπάρχει ένας έλεγχος και γι’ αυτό το κομμάτι. 

 
Όσον αφορά την παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης, γίνεται μέσα από την 
υπηρεσία, δηλαδή κατατίθενται κάποια χαρτιά, δικαιολογητικά, κλπ. 

Το θέμα του κάθε πότε ελέγχονται οι ήδη αδειοδοτημένες θέσεις στάθμευσης, είναι ένα ζήτημα 
λίγο γραφειοκρατικό. Δεν ξέρω εάν γίνεται στο χρόνο όταν μετακομίζει κάποιος για μια άλλη 
κατοικία ή για την αιώνια κατοικία. 

 
Να βοηθήσω λίγο αν μου επιτρέπετε. 

Επειδή το θέμα έχει έρθει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 
υπήρχε πραγματικά ένα αλαλούμ. Δίνονταν θέσεις, απεβίωνε ο ενδιαφερόμενος, η θέση 
παρέμενε, τη χρησιμοποιούσες εσύ, εγώ, και υπήρχε πραγματικά ένα πρόβλημα. 

Είχα προτείνει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα στην Κοινότητά σας και θα το προτείνω 
όταν θα έχουμε Συμβούλιο πάλι, μία φορά το χρόνο ο ενδιαφερόμενος να κάνει υπεύθυνη 
δήλωση, ότι είναι στη ζωή, ότι μένει εκεί. 

Είχα βρει στοιχεία, και αν θυμάμαι καλά, από τα δέκα αυτοκίνητα που είχα βρει τα πέντε και 
παραπάνω, τα είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά, οι άνθρωποι αυτοί έμεναν εκτός 
Καλαμάτας. Είχαν μετακομίσει, είχαν φύγει εκτός Καλαμάτας. 

Μια φορά το χρόνο, όπως κάνουν και άλλοι Δήμοι, δεν είναι κάτι καινούργιο, ο ενδιαφερόμενος 
που έχει θέση ΑμεΑ να κάνει υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία, ότι είναι στη ζωή, ότι 
παραμένει εκεί. Γιατί εκμεταλλεύονται, και αυτό είναι άσχημο, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι 
γειτόνοι, οι κουμπάροι, αυτές τις θέσεις και δεν βγάζουν την πινακίδα από εκεί. Νομίζω, 
τελευταία που έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πήγαν και ξήλωσαν ορισμένες 
πινακίδες. 

Να γίνεται έλεγχος.  
 
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. 
Ο κ. Χαχής. 

ΜΠΑΜΠΑΛΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Αυτό που είπατε κ. Φαββατά, επειδή μου έχει τύχει λόγω επαγγέλματος, αυτοί που 
πεθαίνουν, μπορεί μέσα από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου να ειδοποιείται η υπηρεσία 

και να καταργείται κατευθείαν. Πάρα πολύ απλό και νομίζω θα μπορούσατε να το προτείνετε 
μέσα από τις δικές σας εισηγήσεις. 

   
Μπορούμε να το κάνουμε και με ξεχωριστή δική μας εισήγηση – πρόταση. Να 
υιοθετήσουμε και την πρόταση του κ. Φαββατά περί ανανέωσης σε ετήσια βάση  

και του κ. Χαχή. 

Ψηφίζουμε αρχικά για την παραχώρηση της ειδικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ και τις προτάσεις 
του κ. Φαββατά και του κ. Χαχή τις σημειώνουμε, να γίνει ολοκληρωμένη πρόταση 
επανελέγχου σε ετήσια βάση και αυτόματης διαγραφής με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.   

 
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 70 & 
83 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για: 

Ι)  την παραχώρηση μιας ειδικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ για το όχημα με 
πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΖ 4676, επί της οδού Σουλίου 58, στην Καλαμάτα, 

ΙΙ) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορούν στο συγκεκριμένο σημείο που 
παραχωρείται η ως άνω αναφερόμενη ειδική θέση και 

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

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 40643/3-9-2019 εισηγητικό  
σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής 
Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας,  το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής.  
 

 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  4. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  5. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  6. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

ΧΑΧΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  7. Τσαλίκης Δημήτριος 

  8. Τσώλης Ηλίας 

  9. Χαχής Ευάγγελος 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 

 

 


