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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   04/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   015/2019 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η  Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 4η/2019 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13998/5-4-2019 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπάκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ.: 1) Καραγιάννης Ανδρέας και 

2) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.  1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 

2) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 3) Βεργόπουλος Δημήτριος, 4) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης,           

5) Μπεχράκης Σταμάτης και 6) Μαρινάκης Σαράντος. 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται  τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ.κ. Γυφτέας Ηλίας και Πολίτης Δημήτριος, οι οποίοι  συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Μαρινάκη Σαράντο και Βεργόπουλο Δημήτριο αντίστοιχα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη όπως  

συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

 

Η έκδοση απόφασης επί  κυκλοφοριακών θεμάτων, όπως είναι και το ανωτέρω θέμα,  αποτελεί 

κανονιστική απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 

3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, την έκδοση δημοτικών 

κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου.  

 

 

Τα από 03-03-2019 και 08-04-2019 σχετικά εισηγητικά σημειώματα του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 

 

 Το από 03-03-2019 εισηγητικό σημείωμα 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  

 

ΣΧΕΤ.: Η υπ. αριθμ. πρωτ. 8368/28-02-2019 αίτηση. 

 

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

ΑΜΕΑ προς παραχώρηση πλησίον της διεύθυνσης Προκοπίου Πατριάχου 4. 

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. 241/2005 ΦΕΚ 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. 8368/28-02-2019 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 

κάτοικο της οδού Προκοπίου Πατριάρχου 4 για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΗ6193. 

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, 

 

 

Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής 

 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

      α/α 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

     

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Η υπ' αρ. πρωτ. 8368/28-02-2019 αίτηση 

 

 

 Το από 08-04-2019 εισηγητικό σημείωμα 
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΕΑ 

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

σχετικά με την παραχώρηση αποκλειστικών ή και ειδικών θέσεων στάσης ή στάθμευσης στο οδικό 

δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, οι κατηγορίες οχημάτων και δραστηριοτήτων στις 

οποίες μπορεί να παραχωρείται χώρος στάθμευσης, ανάλογα με το αν συντρέχουν κάποιες 

προϋποθέσεις, είναι και για τα οχήματα ΑΜΕΑ.  
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Οι αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΕΑ 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. 

Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση γίνεται ατελώς κι έχει διάρκεια για δύο έτη, οπότε και 

επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση (ειδικό δελτίο στάθμευσης, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, κ.λπ.).  

Η οριστικοποίηση των εν λόγω παραχωρήσεων γίνεται μετά από την έκδοση σχετικής 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά στοιχεία για 

την κάθε παραχώρηση και την έγκρισή της από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

Θέσεις που έχουν παραχωρηθεί με οριστικές αποφάσεις πριν από την έκδοση της 

αρ.155/2013 απόφασης του Δ.Σ. και είναι σύμφωνες με τους όρους της εξακολουθούν να ισχύουν, 

αλλιώς καταργούνται. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8170/27-2-2019 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 

κάτοικο της οδού 6
η
 παροδος Αθηνών 4Β για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΑΤ6820. Μετά από 

αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση στην οικία του 

αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 

Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ σε Κ.Χ. 

 

 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε 

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

οριζόντιας σήμανσης, 

 

      Η συντάξας                     Ο διευθυντής Τ.Υ. 

            Αν. Κυριακοπούλου       Βασ. Τζαμουράνης 

   Πολιτικός Μηχανικός                   Πολιτικός Μηχανικός  

                                                                                                          α.α. 

        Παναγιώτης Νασόπουλος 

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ. 155/2013 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας,  
 

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

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για: 

Ι)   την παραχώρηση δυο (2) ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Καλαμάτα, 
για τα οχήματα με τις παρακάτω πινακίδες κυκλοφορίας και για κατοίκους των  
αντίστοιχων διευθύνσεων 

 

Α/Α Αριθμός κυκλοφορίας Διεύθυνση 

1. ΚΜΗ 6193 Προκοπίου Πατριάρχου 4 

2. ΚΑΤ 6820 6η Πάροδος Αθηνών 4Β 

 ΙΙ) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορούν στα συγκεκριμένα σημεία που 
παραχωρούνται η ως άνω αναφερόμενες ειδικές θέσεις και 

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

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα από 03-03-2019 και 08-04-2019  εισηγητικά  
σημειώματα του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής 
Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας,  το οποία καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής.  
 

 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Μπάκας   1. Γυφτέας Ηλίας  
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  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Ντίντα Παναγιώτα 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 12 Απριλίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΚΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
  


