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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

41/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ., στο
Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 09η/2018 συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19494/18-052018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.
Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Βεργόπουλος Δημήτριος, 2)
Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης και 4) Ντίντα Παναγιώτα.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2)
Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 3) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης και 4) Μπεχράκης Σταμάτης.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής κ.κ. Μπουζιάνης Παύλος και Φαββατάς Δημήτριος, οι οποίοι συμμετέχουν στη
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο και Θεοφιλόπουλο Ιωάννη
αντίστοιχα.

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο :
Θέσεις 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 από 16-05-2018 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 ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

Σχετ.:

Η υπ' αρ. πρωτ. 18808/14-05-2018 αίτηση

Για τον καθορισμό των αποκλειστικών θέσεων ΑΜΕΑ 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.
Η διάρκεια της παραχώρησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, γίνεται για δύο έτη,
οπότε επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση (ειδικό δελτίο
στάθμευσης, κυκλοφοριακές συνθήκες, κλπ).
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 18808/14-05-2018 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ,
για κάτοικο της οδού Φαρών 124 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΥΡΤ 6618.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να
παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα επί της οδού Σωκράτους, 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 που 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,

Συν/να:
Η υπ' αρ. πρωτ. 18808/16-05-2018 αίτηση

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το θέμα αυτό έχει τεθεί, προκειμένου να εκφράσει γνώμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 83 και 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», στο Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με την υπ΄ αριθμ. 43/2018 ομόφωνη απόφασή του εκφράζει
τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά.
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.
ΜΠΑΚΑΣ: Είναι ΑμεΑ αυτός που θα του την παραχωρήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι.
ΜΠΑΚΑΣ: Το αποδεικνύει, το πιστοποιούν τα έγγραφα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αποδεικνύουν αυτά εδώ πέρα τα οποία μας έχει φέρει.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία του θέματος αυτού έχουμε πει πολλές φορές, τα
έχω πει ξανά, τα έχω ξαναπεί, τα ξαναλέω, κάθε χρόνο όποιος παίρνει θέση ΑμεΑ
θα έρχεται να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι είναι στη ζωή, ότι χρειάζεται τη συγκεκριμένη
θέση. Δεν υπάρχει τίποτα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί το ψάξατε το θέμα, ούτε αρχείο
υπάρχει στην Υπηρεσία, ούτε τίποτα δεν υπάρχει.
Υπάρχουνε θέσεις από το 2005, ’06, ’07,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, από το 2000, καλά το είπες.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Από το 2000, οι οποίες δεν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είναι λογικό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην
Επιτροπή εδώ, είναι τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο, και όχι αυτό που κάνετε, πάτε
και κόβετε τις πινακίδες και δημιουργούμε προβλήματα στους ανθρώπους αυτούς. Είναι τόσο
εύκολο.
Εδώ δίνουμε μία άδεια σήμερα. Να έχει την υποχρέωση ο συνδημότης μας αυτός, του χρόνου
τέτοια μέρα να έρθει εδώ στην Υπηρεσία, μία φορά το χρόνο, να κάνει μία δήλωση και να λέει:
Είμαι αυτός και χρειάζομαι τη συγκεκριμένη θέση. Εάν δεν έρθει να την κάνει να ξηλώνεται η
θέση. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι απλά. Δεν υπάρχει αρχείο, το γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Δήμαρχος μου έδωσε προχθές κάποια νούμερα,
τα οποία αυτά τα νούμερα των αυτοκινήτων και των ονομάτων δεν αντιστοιχούν. Δεν μπορεί
να έχει θέση στάθμευσης κάποιος που δεν έχει αυτοκίνητο. Είναι αυτονόητο αυτό.
ΜΠΑΚΑΣ: Και ποιος την παίρνει τη θέση;
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επαναλαμβάνω: να κάνουμε μια αρχή από σήμερα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά. Πρέπει να λέμε κάτι. Έτσι δεν είπες; Και είπε πολλά. Θα του
απαντήσω τώρα, κάτσε. Δυο λεπτά.
ΜΠΑΚΑΣ: Ο κ. Φαββατάς κάνει δημιουργική αντιπολίτευση.
ΠΡΕΔΡΟΣ: Βεβαίως κάνει δημιουργική αντιπολίτευση.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να ξεκινήσουμε προτείνω, να ξεκινήσουμε από σήμερα σαν πρόταση και να λέει
το εξής: ότι όποιος παίρνει θέση ΑμεΑ, θα έρχεται μία φορά το χρόνο, στη λήξη
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του δηλαδή, και θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση και θα λέει: είμαι αυτός και επιθυμώ να
παραμείνει η θέση. Αυτή είναι η πρότασή μου.
ΜΠΑΚΑΣ: Ή μπορεί να φέρνει μια υπεύθυνη δήλωση μέσω ενός συγγενικού προσώπου, γιατί
μπορεί ενδεχομένως ο άνθρωπος να μην μπορεί να περπατήσει. Έτσι;
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αν δεν μπορεί να περπατήσει δεν μπορεί να οδηγήσει κιόλας, κ. Μπάκα.
ΜΠΑΚΑΣ: Όχι, δεν κατάλαβες,….
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ αυτή την πρόταση κάνω.
ΜΠΑΚΑΣ: …ο πεθερός μου είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, οδηγούσε και τα είχε όλα στο χέρι.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, το γνωρίζω κ. Μπάκα.
ΜΠΑΚΑΣ: Όχι. Αν έχει σκλήρυνση κατά πλάκας… Άρα;
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τα γνωρίζω, κ. Μπάκα, τα γνωρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα τελειώσατε να μιλήσει και ο Πρόεδρος;
Λοιπόν, ο κ. Φαββατάς έχει κάνει ερωτήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό που έχει
σχέση με όλες τις διαδικασίες των ΑμεΑ. Επειδή δουλεύει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και
γνωρίζει το πρόβλημα, σωστά, λοιπόν, μας εγκαλεί σε πάρα πολλά θέματα, όμως η Υπηρεσία η
οποία καταγράφει κάποια πράγματα και δίνει τις άδειες μετά από εισήγηση και τις παίρνουμε
εμείς τις αποφάσεις, ό,τι έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια εννοώ τα 5 ή
τα 4 είναι όλες οι θέσεις μια χαρά αυτές. Το πρόβλημα είναι εκείνο που είναι πάρα πίσω, που
έρχεται από το 2000 και επειδή εδώ πέρα δεν μπορούν να βρουν τίποτα, εγώ πρότεινα κάτι.
«Κύριε Ζάννη και κα Κυριακοπούλου…,» τους είπα, «…θα κοιτάξετε το έτος μέχρι το ’05 ποιοι
είναι και όλες οι υπόλοιπες από πίσω θα πάτε να κόψετε τις ταμπέλες όλες». Και τι λέει ο
Δημήτρης, τα ακούω βερεσέ εγώ τώρα. Θα κόψουν τις ταμπέλες όλες. Και όταν τις κόψουμε,
λοιπόν, τις ταμπέλες, εκείνος που πραγματικά θέλει τη θέση, θα έρθει εδώ και θα την
ξαναβάλουμε την ταμπέλα.
Άρα, λοιπόν, λέμε, ότι η θέση αυτή η οποία έχει παρθεί με την τάδε απόφαση είναι εν ζωή και
είναι ακόμα ανάπηρος. Πάρτη να πάλι. Όλοι οι άλλοι, λοιπόν, διαγράφονται. Πάμε τις κόβουμε,
τακ-τακ-τακ και τελειώσαμε. Έτσι θα λυθεί το θέμα του γόρδιου δεσμού για να μην
επανέρχεται συνέχεια. Για να πάμε σε εκείνο το οποίο είπε.
Και κάθε χρόνο, σωστό είναι η παρατήρησή του, μετέπειτα…
ΜΠΑΚΑΣ: Μια ανακοίνωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια ανακοίνωση; Δεν διαβάζει κανένας.
ΜΠΑΚΑΣ: Τα γερόντια ακούνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια γερόντια; Δεν είναι γερόντια αυτά. Τούτη εδώ που δίνουμε σήμερα είναι
νέο παιδί. Έχει προβλήματα. Εντάξει τώρα, άστο τώρα. Τέλος πάντων.
ΜΠΑΚΑΣ: Για τους άλλους μια ανακοίνωση …(δεν ακούγεται)… αυτό, πριν το 2005
παρακαλούνται αυτό, έχουν προθεσμία έναν μήνα, μετά το μήνα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτήν εδώ τη θέση συμφωνούμε; Είναι στην οδό Φαρών, από μέσα.
Σωκράτους.
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ΜΠΑΚΑΣ: Μετά το μήνα όποιος δεν έρθει, κόβεται, αφαιρείται η πινακίδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν το δεχόμαστε.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, απλώς καταθέτω την πρότασή μου. Από δω και στο εξής όποιος
παίρνει άδεια, κάθε φορά που κλείνει ένα ημερολογιακό έτος να έρχεται να κάνει
μια καινούργια δήλωση. Αυτό. Συμφωνείτε με αυτό, κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφηκε και συμφώνησα έμμεσα. Σου είπα, είπες νωρίτερα όμως στην
τοποθέτησή σου ότι πάτε να κόψετε τις ταμπέλες. Βεβαίως και έπρεπε να το
είχανε κάνει νωρίτερα, πριν τους το πω εγώ, για να μην γίνονται φασαρίες. Όταν δεν μπορεί
να ελέγξει η Υπηρεσία, δεν μπορεί να ελέγξει αν αυτές οι άδειες είναι νόμιμες που έχουν
δοθεί…
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, θα πηγαίνουμε να ψάχνουμε ένα-ένα σπίτι. Έλα τώρα. Δεν θυμάσαι
πού βρήκαμε ένανε; Την έχουμε την κατάσταση, την πήρες και συ. Ο ένας είναι
στη Ζαχάρω και έχει πάρει θέση εδώ πέρα. Έλα λοιπόν.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είπες στο Συμβούλιο, μου το είπες κατ’ ιδίαν. Στο Συμβούλιο δεν το είπες,
δεν καταγράφηκε αυτό.
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μα δεν είναι εκεί το ζήτημα, πρέπει να τους βρούμε με αυτό τον τρόπο, να
τελειώνουμε.
Συμφωνείτε, λοιπόν;
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αν θέλεις κύριε Αντιδήμαρχε, μπορώ να σας δώσω κατάσταση, κατάσταση ή
ζητήστε την υπηρεσιακώς, η Διεύθυνση Μεταφορών έχει κατάσταση πόσοι
άνθρωποι έχουν πάρει καρτελάκια και είναι Μεσσηνία. Του το έχω πει 10 φορές. Το κάνουνε;
Λειτουργεί ο Δήμος; Δυστυχώς είναι σε αποσύνθεση η Δημοτική Αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε να δοθεί η θέση αυτή; Ομόφωνα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης 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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

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

την παραχώρηση μιας ειδικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ για το όχημα με
πινακίδα κυκλοφορίας ΥΡΤ 6618, επί της οδού Σωκράτους, στην Καλαμάτα,
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την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στο συγκεκριμένο σημείο που
παραχωρείται η ως άνω αναφερόμενη ειδική θέση και

ΙΙΙ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από 16-05-2018 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

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρέας Καραγιάννης

1. Βεργόπουλος Δημήτριος
2. Μαρινάκης Σαράντος
3. Μπάκας Ιωάννης
4. Μπουζιάνης Παύλος
5. Ντίντα Παναγιώτα
6. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 4 Ιουνίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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