Τετάρτη 24 / 10 / 2018

Συνεδρίαση : 17/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

82/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ.,
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 17η/2018 συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39427/19-102018 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, 2)
Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης και 4) Ντίντα Παναγιώτα.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2)
Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 3) Βεργόπουλος Δημήτριος και 4) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής κ. Φαββατάς Δημήτριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον
κ. Θεοφιλόπουλο Ιωάννη.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο :
Παραχώρηση αποκλειστικών 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.
Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης,
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΜΑ:

Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

Σχετ.:

Οι υπ' αρ. πρωτ. 30659/08-08-2018, 31915/21-08-2018, 32400/27-08-18, 34174/11-092018, 36988/02-10-2018 και 37134/31-10-18 αιτήσεις

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 την υπ’ αρ. πρωτ. 30659/08-08-2018 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για
κάτοικο της οδού Β. Γεωργίου 11 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΥΖΒ 5805.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η
πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. 31915/21-08-2018 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για
κάτοικο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 67 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΡ 8910.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η
πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.

3.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 32400/27-08-18 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για κάτοικο
της οδού Βασ. Γεωργίου & Ακρίτα και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΚ 2680.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η
πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα επί της οδού Β. Γεωργίου, όπως φαίνεται και στο
ακόλουθο σχέδιο.
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. 34174/11-09-18 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για κάτοικο
της οδού Μιχαήλ Κατσαρού 30 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΥΒΟ 7731.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η
πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.

5.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 36988/02-10-18 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για κάτοικο
της οδού Μερόπης 26 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΙΖΖ 3781.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η
πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. 37134/03-10-18 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για κάτοικο
της οδού Σταδίου 86 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΑΚΜ 2305.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η
πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.

Η λήξη ισχύος όλων των παραχωρημένων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ είναι 31η
Δεκεμβρίου 2018. Στη συνέχεια θα γίνει η εκ νέου προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επανεξέτασή τους, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 353/2018 Α.Δ.Σ..
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής:
α) την παραχώρηση των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που αναλυτικά περιγράφονται
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,
Συν/να:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η υπ' αρ. πρωτ. 30659/08-08-2018 αίτηση
Η υπ' αρ. πρωτ. 31915/21-08-2018 αίτηση
Η υπ' αρ. πρωτ. 32400/27-08-18 αίτηση
Η υπ' αρ. πρωτ. 34174/11-09-2018 αίτηση
Η υπ' αρ. πρωτ. 36988/02-10-2018 αίτηση
Η υπ' αρ. πρωτ. 37134/03-10-2018 αίτηση
Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Είχαμε πάρει μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο και ουδέποτε περπάτησε,
ότι θα φτιάξουμε μια βάση δεδομένων με τους ΑμεΑ, σε ποιες θέσεις είναι,
οπότε όταν έρχεται κάποιος να ζητήσει αμέσως μόλις το βάλουμε στο σύστημα να βλέπουμε
αν υπάρχει αλλού…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρώτη περίπτωση είναι Βασιλέως Γεωργίου 11, ΙΧ με πινακίδες ΥΖΒ 5805. Η
δεύτερη περίπτωση είναι Μεγάλου Αλεξάνδρου 67 με πινακίδες τάδε, η τρίτη
περίπτωση είναι Βασιλέως Γεωργίου και Ακρίτα με πινακίδες τάδε, η τέταρτη περίπτωση είναι
οδός Μιχαήλ Κατσαρού…
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, κ. Πρόεδρε, μην τα διαβάζετε, τα έχουμε δει.
Κύριε Πρόεδρε, τα έχουμε δει, συμφωνούμε αλλά όμως έχουμε πει πολλές
φορές, το είχαμε φέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές, είχαμε αποδείξει με
στοιχεία ότι οι θέσεις που είχαν δοθεί ανήκαν σε…, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, οι πολίτες και
αυτά. Είχε πει τότε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι θα μας ενημερώσει για όλη τη λίστα, αυτά, δεν
έχουμε βέβαια λάβει καμιά ενημέρωση ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι, αλλά έχουμε πει και το
ξαναλέμε και τώρα με αφορμή που είστε καινούργιος Πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής, κάθε
τέλος του χρόνου, όπως γίνεται σε πάρα πολλούς δήμους, σε πάρα πολλούς δήμους, να γίνεται
μια απλή επιβεβαίωση. Και όχι να πηγαίνετε να αφαιρεθείτε πινακίδες που κάνατε τόσα
πράγματα και κόβατε πινακίδες και αυτά.
Μία απλή επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος αυτός που έχουμε δώσει, έχουμε παραχωρήσει τη θέση
στάθμευσης ότι είναι στη ζωή, ότι την χρειάζεται, ότι έχει το αυτοκίνητό του ακόμα. Μια απλή
δήλωση, ώστε πραγματικά αυτοί που έχουν ανάγκη να το χρησιμοποιούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το κοιτάξουμε. Με το αρμόδιο Τμήμα.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και μέσα στο κέντρο της πόλης νομίζω ότι πρέπει να δοθούν λίγες θέσεις ακόμα
για τους ανθρώπους αυτούς γιατί υπάρχει πρόβλημα. Προχθές ήμουνα σε
κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, ο οποίος ήταν ένας και γύριζε γύρω-γύρω για να φύγει ο
άλλος να παρκάρει, γιατί ήτανε με καροτσάκι. Νομίζω ότι μέσα στο κέντρο, ειδικά μέσα στο
κέντρο που είναι γιατροί, που είναι δικηγόροι, που είναι τα γραφεία, το εμπορικό κέντρο της
πόλης, πρέπει να φροντίσετε να δώσετε μία-δύο θέσεις ακόμα όπως εσείς νομίζετε καλύτερα,
για να μπορεί να εξυπηρετούνται πάρα πολύ, πιο πολύ μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να εξυπηρετούνται γενικότερα ΑμεΑ.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να εξυπηρετούνται, ακριβώς. Όχι συγκεκριμένες θέσεις, ναι αυτό. Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εντάξει, είναι η πρότασή μας για τη βάση δεδομένων την οποίαν δεν την
προχωράτε και δεν έχετε και διαδικασίες απένταξης απ’ αυτή τη λίστα, όταν
ένας θα φεύγει από την πόλη ή αποβιώνει. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Και, επίσης, δεν
γίνονται και έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία. Ποιος έχει το αυτοκίνητο, τι γίνεται κλπ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της τα
προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 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,
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ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για:
Ι)

ΙΙ)

την παραχώρηση έξι (6) ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Καλαμάτα, για
τα οχήματα με τις παρακάτω πινακίδες κυκλοφορίας και στις αντίστοιχες
διευθύνσεις
Α/Α

Αριθμός κυκλοφορίας

Διεύθυνση

1.

ΥΖΒ 5805

Β. Γεωργίου 11

2.

ΚΜΡ 8910

Μεγ. Αλεξάνδρου 67

3.

ΚΜΚ 2680

Βασ. Γεωργίου & Ακρίτα

4.

ΥΒΟ 7731

Μιχαήλ Κατσαρού 30

5.

ΙΖΖ 3781

Μερόπης 26

6.

ΑΚΜ 2305

Σταδίου 86

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

ΙΙΙ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό 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 :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Μπάκας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Καραγιάννης Ανδρέας
2. Μαρινάκης Σαράντος
3. Μπεχράκης Σταμάτης
4. Ντίντα Παναγιώτα
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5. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 29 Οκτωβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΚΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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