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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2015  

ΑΠΟΦΑΣΗ  45/2015  

 
 
 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, τη 12η Οκτωβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθµ. 10/2015 συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας, µετά την µε 

αριθµ. πρωτ. 48439/07-10-2015 πρόσκληση του Αναπληρωτή  Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

στα τακτικά µέλη του Συµβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Συµβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία, 

Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4) 

Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόµπολος Χρήστος, 6) Κατσαράκης Πέτρος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος 

(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 43 απόφαση), 8) Ξανθάκη Αθηνά (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 

44 απόφαση), 9) Τσιφιλιτάκος ∆ηµήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα µέλη κ.κ. 1) Θωµόπουλος ∆ηµήτριος, 2) Κοκκίνη 

Ευαγγελία, 3) Λεβέντη Ναταλία, 4) Λύρας Παναγιώτης και 5) Μητσέας ∆ηµήτριος. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος του Συµβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 

της  συνεδρίασης.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συµβουλίου για συζήτηση το 5ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης ΑµεΑ 
 
και ακολούθως καλεί τον Σύµβουλο της ∆ηµοτικής Κοινότητας και Αναπληρωτή Προέδρου κ. 
Αντωνόπουλο  Αθανάσιο, να εισηγηθεί το θέµα.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Αντωνόπουλος  αναφέρεται στις µε αριθµ. πρωτ. 46811/29-9-2015 
και 47139/1-10-2015 σχετικές εισηγήσεις του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες ήταν στο φάκελο του θέµατος προς 
ενηµέρωση και έχουν αναλυτικά ως εξής:   
 
 

• Η µε αριθµ. πρωτ. 46811/29-9-2015 εισήγηση 
 
 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθµευσης ΑµεΑ. 
 
Σχετ.: Η υπ' αριθµόν 41442/31-8-2015 αίτηση. 
 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται η παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑµεΑ.  Μετά 

από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ιδιόκτητος χώρος 

στάθµευσης, και ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση θέσης 

στάθµευσης ΑµεΑ, όπως ορίστηκαν µε την 155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτας. 

 
Στην 155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ελτίο Στάθµευσης που θεσπίστηκε µε το υπ' αρ. 241/2005 

Π.∆.(ΦΕΚ Α' 290/30-11-2005), το οποίο χορηγείται από την αρµόδια ∆/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. 

 
Συνεπώς, µετά τα παραπάνω, εισηγούµαστε: 
 
 

Την παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθµευσης ΑµεΑ για το όχηµα µε πινακίδα 

κυκλοφορίας ΚΜΚ 8090 εµπρός από την οικία που βρίσκεται στην Οδό Πολυχάρους 20, όπως 

φαίνεται και στο σχέδιο. 
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Συν/να: 1) Η υπ' αριθµόν 41442/31-8-2015 αίτηση 
 
                                                                                                Καλαµάτα       - 9 – 2015 

Ο Συντάκτης  Ο ∆ιευθυντής 
 

Ε. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ 

 28 ΣΕΠ 2015 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
    «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 
  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

• Η µε αριθµ. πρωτ. 47139/01-10-2015 εισήγηση 
 

ΘΕΜΑ: 
Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθµευσης. 

Σχετ.: 
Η υπ' αρ. πρωτ. 33643/14-7-2015 αίτηση. 

 

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

 
 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 33643/14-7-2015 αίτηση, ζητείται µία θέση στάθµευσης ΑµεΑ, 

επί της οδού Κωνσταντίνου Καβάφη για το υπ’. YΜΡ 3473  αυτοκίνητο. 
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Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη την 

155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (κατηγορία 2), µπορεί να 
παραχωρηθεί µία (1) θέση στάθµευσης επί της Οδού Κωνσταντίνου Καβάφη 71.  
 

Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση, όπως φαίνεται και 
στο ακόλουθο σχέδιο. 

 

 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εισηγούµαστε τα εξής: 
 
α) την παραχώρηση της ειδικής θέσης στάθµευσης που αναλυτικά περιγράφετε 

παραπάνω, µε βάση τα όσα αναφέρονται στην 155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, 

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

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

 
Συν/να: 1) Η υπ' αρ. πρωτ. 33643/14-7-2015.  
   
 
                                                                                                 Καλαµάτα    30- 09 - 2015 
 

Ο Συντάκτης  Ο ∆ιευθυντής 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 30 ΣΕΠ 2015 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Αντωνόπουλου, η Πρόεδρος καλεί, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, το Συµβούλιο να εκφράσει  γνώµη επί των 
ανωτέρω εισηγητικών σηµειωµάτων  προς το αρµόδιο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης 
ήτοι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε την ολοκλήρωση της οποίας το Συµβούλιο, αφού λαµβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόµενα,   

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

 
Εκφράζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας τη σύµφωνη γνώµη του επί των µε 
αριθµ. πρωτ. 46811/29-9-2015 και 47139/1-10-2015 εισηγητικών σηµειωµάτων 
του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, που καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και αφορούν την παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης και 
συγκεκριµένα εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του για:  
 
Ι.  την  παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης ΑµεΑ:  

α) για το όχηµα µε πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΚ 8090, επί της οδού               
Πολυχάρους 20,  

 β) για το όχηµα µε πινακίδα κυκλοφορίας ΥΜΡ 3473, επί της οδού     
 Κωνσταντίνου Καβάφη 71, 

όπως φαίνονται και στα σχετικά για κάθε περίπτωση καταχωρούµενα στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής σχέδια των παραπάνω αναφεροµένων 
υπηρεσιακών εισηγητικών σηµειωµάτων  

 

II.   την τροποποίηση, συµπλήρωση ή κατάργηση  παλιότερων Αποφάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, µε βάση τα όσα αναφέρονται παραπάνω .  

 

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

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία   1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόµπολος Χρήστος 

  5. Κατσαράκης Πέτρος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 
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  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος ∆ηµήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 22 Οκτωβρίου 2015 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 
 

 Ο Γραµµατέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 


