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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  22/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ., συνέρχεται, 

μετά την ματαίωση της υπ’ αριθμ. 7 της 10-5-2021 συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, 

στην υπ΄ αριθμ. 8/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 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,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

38417/10-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2)  

Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  4)  Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Διασάκος 

Σπυρίδων, 6) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 7) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη, 9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 22 απόφαση). 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) Αλεξόπουλος  

Ιωάννης, 3)  Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

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

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 21 απόφαση), ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, ο 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης 

Εμμανουήλ - Λεονάρδος και ο Διευθυντής Εικαστικού Τομέα της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«ΦΑΡΙΣ» κ. Λαμπρινίδης Παναγιώτης. 

 

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 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 34836/23-04-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς 
ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Σχετ.: 

1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 18190/02-03-2021 αίτηση 

2. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 30416/12-04-2021 αίτηση 

3. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 20022/08-03-2021 αίτηση 

4. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 31812/15-04-2021 αίτηση 

5. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 20051/08-03-2021 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. 

 

1. Με τις υπ’ αρ. πρωτ. 18190/02-03-2021 και 30416/12-04-2021 αιτήσεις (σχετ. 1 και 2) ζητούνται 

δύο θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, για δύο κατοίκους της οδού Μανιακίου 20. Οι αιτήσεις αφορούν 

τα ΙΧ αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΟΟ8741 και ΚΜΚ2690. 

Σημειώνεται ότι με βάση τον Κ.Ο.Κ. α) θα έπρεπε η θέση να απέχει τουλάχιστον 5 μέτρα από την 

τομή των οικοδομικών γραμμών και β) ότι όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο η στάθμευση πρέπει να 

γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, ώστε να γίνεται η διέλευση των πεζών. 

Όμως, στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν τα παραπάνω, διότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα για στάθμευση οχημάτων με τις παραπάνω προδιαγραφές σε μικρή απόσταση από 

την κατοικία του αιτούντα. 
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2. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 20022/08-03-2021 αίτηση (σχετ. 3) ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 

το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΡ6366, κατοίκου της οδού Λακωνικής 36. 

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

στην κατοικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 

 

 
 

 

3. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 31812/15-04-2021 αίτηση (σχετ. 4) ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 

το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΡ5090, κατοίκου της οδού Μαχάωνος 1. 

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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4. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 20051/08-03-2021 αίτηση (σχετ. 5) ζητείται μία γενική θέση στάθμευσης 

ΑμεΑ, στην «πλατεία Νεκροταφείου». 

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

στην είσοδο του νεκροταφείου, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 

 

 
 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 

α) για τις θέσεις στην οδό Μανιακίου 20, 

 τη λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ. 

 Σε περίπτωση απόφασης παραχώρησης των θέσεων ΑμεΑ, τη χωροθέτησή τους όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω επί της οδού Μανιακίου 20. 

β) την παραχώρηση των δύο αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω στις παραγράφους 2 και3, 

γ) την παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην «Πλατεία Νεκροταφείου», 

δ) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση παλιότερων Αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου με βάση τα όσα αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και  

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

οριζόντιας σήμανσης. 

 

Η παραχώρηση των θέσεων θα γίνει με βάση τα όσα αναφέρονται στην 155/2013 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είναι πέντε οι αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει όσον αφορά θέσεις στάθμευσης 
ΑμεΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Είναι πάντοτε ευαίσθητο το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας όσον αφορά αυτά τα 
θέματα. 
Η πέμπτη περίπτωση που αφορά θέση στάθμευσης στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας η 
άποψη η δική μου είναι να ψηφίσουμε υπέρ στις τέσσερις αιτήσεις ιδιωτών όπως έχουν 
χωροθετηθεί με το γράφημα που υπάρχει στην εισήγηση και όσον αφορά  την πέμπτη 
περίπτωση με αριθμ. πρωτ. 20051/8-3-2021, να επαναλάβουμε την εισήγηση που κάναμε και 
την απόφαση που πήραμε στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας 
για τη συνολική οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και ΑμεΑ στο Κεντρικό Κοιμητήριο  
Καλαμάτας.  
Δεν θα οριοθετήσουμε μόνο τη θέση στάθμευσης ΑμεΑ τη συγκεκριμένη αλλά συνολικά να 
γίνει η πρόσβαση των ΑμεΑ και η στάθμευση των υπολοίπων στο Κεντρικό Κοιμητήριο  
Καλαμάτας, με τον πρέποντα και  σεβαστό  ταυτόχρονα τρόπο που πρέπει να επιδεικνύουμε 
και για το συγκεκριμένο χώρο και για τη συγκεκριμένη ευαίσθητη ομάδα των  συνδημοτών 
μας. 

 
Για τη θέση στάθμευσης ΑμεΑ στο Κοιμητήριο τι πρόβλημα έχετε; Γιατί η 
θέση αυτή ύστερα από μελέτη που έκανε η υπηρεσία είναι δίπλα στη 

ράμπα ΑμεΑ. Γι’ αυτό τη βάλαμε στο συγκεκριμένο σημείο.   
 
Έχουμε καταθέσει όμως σε προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Καλαμάτας ομόφωνη άποψη ότι θέλουμε να γίνει χωροθέτηση – 

διαγράμμιση όλης της πλατείας και όχι μόνο μιας θέσης ΑμεΑ, καθώς και να φτιαχτεί και η 
πρόσβαση των ΑμεΑ. 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν δείτε το σχέδιο έχει προβλεφθεί αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην εισήγηση δεν υπάρχει σχέδιο. 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχω μπροστά μου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν το έχω. 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κακώς, έπρεπε να το έχετε και αυτό. 

 
Δεν φταίω εγώ. 
Εμένα η άποψή μου είναι αυτή προς ψήφιση.  

Να χωροθετηθούν οι τέσσερις των ιδιωτών και όσον αφορά τη θέση στο Κεντρικό Κοιμητήριο, 
που δεν είναι ιδιώτη αλλά αφορά δημοτικό χώρο, να γίνει χωροθέτηση – διαγράμμιση όλων 
των θέσεων στάθμευσης, καθώς και της θέσης ή θέσεων στάθμευσης και πρόσβασης των 
ΑμεΑ όπως προβλέπεται για το Κεντρικό Κοιμητήριο, σύμφωνα και με σχετική απόφαση που 
πήραμε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας και υπάρχει στην 
υπηρεσία σας. 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς δεν έχει έρθει σε γνώση μου οπότε δεν μπορώ  …... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γνωρίζω γι’ αυτό και κάνουμε αυτή την εισήγηση.   
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 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 

 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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1.  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 ΥΟΟ 8741, κατοίκου της 
οδού Μανιακίου, στην Καλαμάτα   

β) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΚ 2690, κατοίκου της 
οδού Μανιακίου, στην Καλαμάτα   

γ) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΡ 6366, κατοίκου της 
οδού Λακωνικής 36, στην Καλαμάτα   

δ) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΡ 5090, κατοίκου της 
οδού Μαχάωνος 1, 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 στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 34658/23-4-2021 
εισήγηση 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.  

 
2.  Δεν εκφράζει γνώμη, προς το παρόν, ως προς τη θέση στάθμευσης ΑμεΑ επί της 

πλατείας Κοιμητηρίου, γιατί επιθυμεί τη συνολική αντιμετώπιση και διευθέτηση 
των χώρων στάθμευσης και πρόσβασης στο Κοιμητήριο, υπενθυμίζει δε και 
επαναλαμβάνει  την υπ’ αριθμ. 20/2021 απόφασή του με την οποία:  

«Ζητεί τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης, μεταξύ αυτών και θέσεων 
στάθμευσης ΑμεΑ, σε όλη την πλατεία Κοιμητηρίου - Μητροπόλεως, καθώς και 
τη δημιουργία ασφαλούς και απρόσκοπτης πρόσβασης και μετακίνησης των 
ΑμεΑ εντός του Κοιμητηρίου».  

 
 
 

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. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Διασάκος Σπυρίδων 

  5. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  6. Κουφαλάκου Ευαγγελία 
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  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 17 Μαΐου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 


