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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  09/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  174/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Μαρτίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 9η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 21-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 164 
απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Παπαµικρούλης Παναγιώτης και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας 
κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 8) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση κατ΄ εξαίρεση θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτου σε άτοµα µε αναπηρία. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στις υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 5976/17-3-2008 και 5978/17-3-2008 εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:  

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 5976/17-3-2008) 

«ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κατ’ εξαίρεση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για τον Αντώνιο Σουγλέρη στην 
οδό Περγάµου και Ανώνυµη ∆ηµοτική οδό.  

 
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθ. 29209/14-12-07 αίτηση  
           β) Σχετικά δικαιολογητικά  
           γ) Σχετικό σχεδιάγραµµα  

Η υπηρεσία µας µετά την ως άνω αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πραγµατοποίησε 
αυτοψία στην οδό Περγάµου 22 και ανώνυµη δηµοτική όπου είναι η οικία του Αντώνη 
Σουγλέρη και προτείνει την παραχώρηση µιας κατ’ εξαίρεση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για την 
εξυπηρέτησή του, έναντι της οικίας του που είναι Περγάµου 22, στην ανώνυµη δηµοτική οδό 
καθότι η οδός Περγάµου είναι περιορισµένου πλάτους και δεν είναι εφικτή η στάθµευση.  

Ο προσδιορισµός της θέσης καθώς και η σχετική σήµανση φαίνονται αναλυτικά στο συνηµµένο 
σχεδιάγραµµα.  
 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
Φ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ  Ν. ΚΙΣΚΗΡΑΣ  Β. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  

 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ.» 
 
 
 
(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 5978/17-3-2008) 

«ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κατ’ εξαίρεση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για τον Αντώνιο Σουγλέρη στην 
οδό Περγάµου και Ανώνυµη ∆ηµοτική οδό.  

 
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθ. 29209/14-12-07 αίτηση  
           β) Σχετικά δικαιολογητικά  
           γ) Σχετικό σχεδιάγραµµα  

Η υπηρεσία µας µετά την ως άνω αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πραγµατοποίησε 
αυτοψία στην οδό Γλαύκου 11 όπου είναι η κατοικία του Παναγιώτη Ηλιόπουλου και προτείνει 
την παραχώρηση µιας κατ’ εξαίρεση θέσης στάθµευσης επί της οδού Γλαύκου 11 έµπροσθεν 
της οικίας του ως άνω ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτησή του.  

Ο προσδιορισµός της θέσης καθώς και η σχετική σήµανση φαίνονται αναλυτικά στο συνηµµένο 
σχεδιάγραµµα.  
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Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

Φ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ  Ν. ΚΙΣΚΗΡΑΣ  Β. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  
 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ.» 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Με την ευκαιρία, ας ξεκινήσει η διαδικασία µε τις Τράπεζες που έχουν καταλάβει 
θέσεις στάθµευσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη και χωρίς λόγο. π.χ. η Τράπεζα της 

Ελλάδος που θέλει θέσεις, έχει κήπο στο πίσω µέρος και αντί να τον χρησιµοποιεί για αναψυχή 
ας κάνει ράµπα ώστε τα οχήµατά της να σταθµεύουν εκεί.  
 

 
Υπάρχει αναρχία χωρίς προηγούµενο στις θέσεις στάθµευσης που έχουν δοθεί 
στα ΑΜΕΑ. Κάποιοι στους οποίους είχαν παραχωρηθεί θέσεις δεν είναι στη ζωή, 

αλλά συνεχίζουν κάποιοι άλλοι υγιείς να χρησιµοποιούν τις θέσεις.  Η παραχώρηση θέσεων στις 
τράπεζες δεν στηρίζεται σε καµία νοµοθεσία. Όπως βλέπουµε και καταγράφουµε τους 
µετρητές της ∆ΕΗ και της ∆ΕΥΑΚ πρέπει να δούµε και τις θέσεις στάθµευσης για ΑΜΕΑ. Θα 
εξετασθούν από την αρχή όλες και θα παίρνει όποιος δικαιούται, γιατί όποιος προλάβαινε 
έπαιρνε. Με την επίκληση της χρηµαταποστολής οι τράπεζες δέσµευαν 2-4 θέσεις που δεν 
χρησιµοποιούνται καν από τους πελάτες αλλά από τα στελέχη. Αυτό θα λήξει µέσα στο 2008 
και όσον αφορά στα ΑΜΕΑ θα τους παραχωρείται η θέση, εφόσον την δικαιούνται,  για ένα 
χρόνο και θα ανανεώνεται. 
Επίσης σας ενηµερώνω ότι ήρθε η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το περίπτερο 
της πλατείας. Ο ∆ήµος Καλαµάτας κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε αυτό να πάει στη θέση 
που αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δυστυχώς όµως µπλέχτηκαν τα πράγµατα, αλλά η 
απόφαση του Υπουργού δικαιώνει το ∆ήµο Καλαµάτας και εντός 20 ηµερών το περίπτερο θα 
µετακινηθεί και θα πάει όπου όρισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ίδιο θα γίνει και µε περίπτερα 
που µετά τους σεισµούς ¨περπάτησαν¨.   Ακόµη µε έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
µας ζητάνε να στείλουµε τον πληθυσµό της πόλης ώστε να εγκρίνουν και άλλες θέσεις 
περιπτέρων. Έχω ζητήσει από τη Νοµική Υπηρεσία εάν µπορούµε να αντιδράσουµε, γιατί δεν 
έχουµε ανάγκη τα περίπτερα, υπάρχουν τόσα καταστήµατα ξενοίκιαστα. ∆εν µπορεί να 
επιβαρυνθεί µε άλλα περίπτερα ο ιστός της πόλης.  
 

 
Είναι δύσκολο το πρόβληµα µε τις Τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος 
που δεν κάνει µόνο µία χρηµαταποστολή και εποµένως δεν µπορεί να 

αναγράψει συγκεκριµένα οχήµατα στις πινακίδες στάθµευσης. Το έχουµε δει και είχαµε ζητήσει 
και παλιότερα να αναγράφουν τα οχήµατα αλλά είναι δύσκολη περίπτωση.  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις παραπάνω εισηγήσεις,  

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

 
Ι. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση µίας θέσης στάθµευσης για το µε αριθµό 

κυκλοφορίας ΚΜΝ 2204 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί για τις µετακινήσεις 
του ο κ. Αντώνιος Σουγλέρης, άτοµο µε αναπηρία,  έναντι της κατοικίας του, 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Περγάµου 22 στην Καλαµάτα όπου διαµένει στην ανώνυµη δηµοτική οδό καθότι 
η οδός Περγάµου είναι περιορισµένου πλάτους και δεν είναι εφικτή η στάθµευση, 
σύµφωνα µε το σχετικό σκαρίφηµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας.    

 
ΙΙ. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση θέσης στάθµευσης για το µε αριθµό 

κυκλοφορίας ΚΜΑ 8910 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί για τις 
µετακινήσεις του ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, άτοµο µε αναπηρία,  επί της 
οδού Γλαύκου 11 στην Καλαµάτα όπου διαµένει, σύµφωνα µε το σχετικό 
σκαρίφηµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας.   

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 
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 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 22. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 10 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


