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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

42/2018

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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο :
Θέσεις στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών.
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 17-05-2018 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 αποκλειστικών θέσεων στάθµευσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων
ΣΕΠΕ
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρ.:106868-2018/53080 έγγραφο του τµήµατος Επιθεώρησης
Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Μεσσηνίας - Λακωνίας του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας
Με το ανωτέρω σχετικό, το τµήµα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
Μεσσηνίας - Λακωνίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης ζητά από την Υπηρεσία µας τον
καθορισµό δυο αποκλειστικών θέσεων στάθµευσης υπηρεσιακών οχηµάτων προς
παραχώρηση πλησίον της διεύθυνσης Αριστοδήµου 92 Α (όπου λειτουργεί η
Υπηρεσία).
Σύµφωνα µε την αρ.155/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας
(κατηγορία 1) σχετικά µε την παραχώρηση αποκλειστικών ή και ειδικών θέσεων στάσης
ή στάθµευσης στο οδικό δίκτυο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας, οι κατηγορίες
οχηµάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες µπορεί να παραχωρείται χώρος
στάθµευσης, ανάλογα µε το αν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, είναι:
1. Υπηρεσιακά οχήµατα δηµόσιων οργανισµών
Υπηρεσιακά οχήµατα (∆ηµόσιων Υπηρεσιών – ΚΥ, ΝΠ∆∆/ΟΤΑ/Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας – ΚΗΟ, κ.λπ.) κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, µε την
προϋπόθεση να µην κατέχουν χώρο στάθµευσης. Υπηρεσιακά οχήµατα νοούνται
εκείνα που κυκλοφορούν µόνο µε τις εκάστοτε αποφάσεις των αρµοδίων αρχών.
Με το ανωτέρω σχετικό ζητούνται δυο θέσεις στάθµευσης υπηρεσιακών
αυτοκινήτων για την Υπηρεσία ΣΕΠΕ µε αριθµούς κυκλοφορίας ΚΥ 4457 & ΙΡΡ 5129.
Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθούν οι
θέσεις στην οδό Σωκράτους, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εισηγούµαστε τα εξής:
α) την παραχώρηση των δυο αποκλειστικών θέσεων στάθµευσης υπηρεσιακών
οχηµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται 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,

Η συντάξασα

Ο διευθυντής Τ.Υ.

Αν. Κυριακοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Βασ. Τζαµουράνης
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Το υπ' αρ. πρωτ. 106868-2018/53080 έγγραφο του τµήµατος Επιθεώρησης Ασφάλειας &
Υγείας στην Εργασία Μεσσηνίας - Λακωνίας

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. 44/2018 ομόφωνη απόφασή του εκφράζει τη
σύμφωνη γνώμη του σχετικά.

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής :
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από αίτημα, ο Επόπτης Εργασίας ζήτησε να έχει κάποιες θέσεις, πίσω απ’
το Εργατικό Κέντρο, στην οδό Σωκράτους.
ΜΠΑΚΑΣ: Γιατί όμως εκεί, υπάρχει κάποια υπηρεσία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι η Υπηρεσία αυτή εδώ. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
ΜΠΑΚΑΣ: Α, είναι στο Εργατικό Κέντρο, εκεί στεγάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την πίσω μεριά. Έχουν απέναντι κτίριο δικό τους, άλλο. Δίπλα, ακριβώς από
πίσω είναι. Νάτο.
ΜΠΑΚΑΣ: Πού στεγάζονται; Στο Εργατικό Κέντρο στεγάζεται η Υπηρεσία αυτή; Εγώ νομίζω
στεγάζεται στο Εργατικό Κέντρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ νάτο, ακριβώς.
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν είναι η Επίτροπος αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η Επίτροπος είναι στο 2ο όροφο. Βρίσκονται αλλού. Τώρα θα πάνε εκεί. Και
επειδή πάνε τώρα εκεί, έχουμε θέμα.
ΜΠΑΚΑΣ: Γιατί πάνε εκεί και δεν πάνε σε άλλο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Ελληνικό Κράτος.
ΜΠΑΚΑΣ: Σε ένα άδειο Διοικητήριο; Γιατί δεν πάνε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω…, εντάξει…
ΜΠΑΚΑΣ: Τώρα κύριε Φαββατά εδώ σε θέλω που είσαι και Πρόεδρος στο Νομαρχιακό Τμήμα
της ΑΔΕΔΥ. Άδειο το Διοικητήριο …(δεν ακούγεται)
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν νοικιάζει.
ΜΠΑΚΑΣ: Στο Εργατικό Κέντρο θα πάνε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΜΠΑΚΑΣ: Ε, αυτό λέω ρε παιδιά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι τώρα εκεί, Γιάννη. Μου λες «πού είναι;»
ΜΠΑΚΑΣ: Θα μεταφερθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και ζητάνε και τις θέσεις.
ΜΠΑΚΑΣ: Συγνώμη, μιλάω ελληνικά ή δεν μιλάω;
Είπα νωρίτερα αν είναι στο Εργατικό Κέντρο. «Όχι…» μου λέτε, «…είναι αλλού».
Στο Εργατικό Κέντρο θα πάει είπες και θέλει θέση.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Το υπόγειο πάρκινγκ δουλεύει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, εκείνο εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί δεν το δουλεύουν το υπόγειο πάρκινγκ.
Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν δουλεύει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρεις; Γιατί δεν θα δούλευε τίποτα εκεί κάτω αν δεν το έπαιρνε ο Δήμος να
φτιάξει και εκείνο εκεί που είναι.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα που το πήρε ο Δήμος γιατί δεν δουλεύει το υπόγειο πάρκινγκ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί δεν μας το έχουνε παραχωρήσει το υπόγειο πάρκινγκ.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Εδώ θέλουν να μας διώξουν και από κει που είμαστε,
που έχουμε το αμφιθέατρο και το λειτουργούμε εμείς.
Έχετε καμία αντίρρηση;
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Πρώτον: καταρχήν δεν έχει πάει η Υπηρεσία
ακόμα εκεί. Ένα είναι αυτό.
ΜΠΑΚΑΣ: Όταν θα πάει σου λέει…
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτή η βιασύνη, αυτή.
Από κει και μετά, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Μαρινάκης στο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έρχεται μία αίτηση από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Βλέπω μία στρογγυλή
σφραγίδα από τον κ. Μανσούδη Απόστολο και λέει: Κύριοι, εμείς είμαστε εκεί
πέρα. Τώρα είμαστε αλλού. Για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας εμείς έχουμε
υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Θέλουμε κάπου να παρκάρουμε. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε εκεί που
τα είχαμε. Και έτσι, λέει, θέλουμε να μας διασφαλίσουνε 2-3 θέσεις.
ΜΠΑΚΑΣ: Όταν θα πάνε όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει: στην Υπηρεσία έχουμε δυο υπηρεσιακά αυτοκίνητα με αριθμούς
κυκλοφορίας ΚΥ 4457, ΙΡΡ 5129. Για την ασφαλή…
ΜΠΑΚΑΣ: Πότε θα πάνε όμως;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν με νοιάζει εμένα πότε θα πάνε. Δεν με νοιάζει.
ΜΠΑΚΑΣ: Θέλουνε δύο θέσεις στάθμευσης όποτε πάνε.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο;
Όντως το ΚΥ είναι κρατικό αυτοκίνητο, το άλλο το ΙΡΡ δεν είναι κρατικό. Απλώς
το λέω σαν...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το ξέρουμε ότι δεν είναι.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Από κει και μετά, επειδή ακριβώς απέναντι υπάρχει πάρκινγκ της Νομαρχίας που
είναι χώρος ελεγχόμενος, που φωτίζεται, που σταθμεύουνε και τα αυτοκίνητα
της Νομαρχίας, που είναι χώρος περιφραγμένος και αυτά, είναι απόσταση λιγότερη από 20
μέτρα, θα έκανα την εξής πρόταση: να το συζητάγαμε με την Αντιπεριφερειάρχη ώστε να
δοθεί μια θέση για τα αυτοκίνητα αυτά εκεί και να είναι στο χώρο αυτό. Είναι πιο κοντά το
Εργατικό Κέντρο από κει…
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ΜΠΑΚΑΣ: Μπορεί να λειτουργήσει και το πάρκινγκ στο Εργατικό.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και αυτό, αλλά από κει και μετά όμως εδώ έχουμε και στο συγκεκριμένο κτίριο…

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λοιπόν, καταρχήν σε αυτά που είπε ο κ. Μπάκας δεν έχουν καμία ουσία, δεν
έχουν καμία σημασία, δεν με απασχολεί το θέμα αυτό. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω τι
εννοεί και τι υπονοεί και τι κάνει, εντάξει; Δεν έχω κανένα πρόβλημα, η Καλαμάτα είναι ένα
μικρό χωριό, πολύ μικρό χωριό, γνωριζόμαστε άπαντες, άπαντες γνωριζόμαστε, και αυτό το
λέω έτσι για την… Τέλος πάντων.
Λοιπόν, για το θέμα αυτό, πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια ερώτηση, να συνεννοηθούμε
με την Περιφέρεια, να πάει εκεί, φωτίζεται ο χώρος, είναι καλύτερος ο χώρος. Ο δρόμος πίσω
απ’ το Εργατικό Κέντρο είναι μικρός δρόμος, στενός δρόμος, έχει πολυκατοικίες, έχει αυτά,
είναι πολύ στενός ο δρόμος και από κει και μετά στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται και η
Επίτροπος, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Μαρινάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Επίτροπος δεν έχει αυτοκίνητο.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να δώσουμε τις θέσεις αλλά
νομίζω ότι στο χώρο του Διοικητηρίου, στο χώρο της Νομαρχίας, ο οποίος και
στεγάζεται και φωτίζεται είναι πολύ καλύτερο να πάνε τα αυτοκίνητα εκεί. Θα πρότεινα στη
Δημοτική Αρχή και στον Πρόεδρο της Επιτροπής μας εδώ να κάνει μια επαφή με την
Περιφέρεια και με την Υπηρεσία εδώ πέρα την…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αυτοί στην Περιφέρεια, μην μπερδεύεσαι, είναι στο Κράτος.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ξέρω πού είναι, κ. Πρόεδρε, και σας ενημερώνω έτσι για να ξέρετε ότι υπάρχουν
κενές θέσεις μέσα στον περιβάλλων χώρο, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι
περιφραγμένος, έχει μπάρα μπροστά, φωτίζεται… Εντάξει;
ΜΠΑΚΑΣ: Εδώ το ίδιο το Εργατικό Κέντρο έχει πάρκινγκ και δεν το χρησιμοποιεί.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και το πάρκινγκ αυτό. Και μετά να δώσουμε θέσεις.
ΜΠΑΚΑΣ: Να κάνω μία διευκρίνιση, κ. Πρόεδρε. Εγώ είπα για τον κ. Φαββατά, έτσι να τον
επαινέσω χωρίς…, ενώ θα μπορούσε να έχει απαλλαγεί από τα υπηρεσιακά του
καθήκοντα γιατί είναι Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και ξέρεις ο
νόμος σε απαλλάσσει από τα υπηρεσιακά σου καθήκοντα, ωστόσο τον έχω δει μεσημέρια που
δουλεύει κτλ. - κτλ. Υπέρ σου είπα, δεν ήταν κατά σου. Μην θεωρείς, δηλαδή, ότι οι αντίπαλοί
σου θα σου πούνε όλο κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κύριε συνάδελφε, καλή η επισήμανση που κάνατε κτλ.
Λοιπόν, η πλειοψηφία Υπέρ. Εσείς, ¨Υπέρ¨;
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είπα υπέρ, απλώς η υπηρεσία να επανεξετάσει αυτές τις λύσεις που έδωσα. Αυτό.

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,
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ΟΜΟΦΩΝΑ

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

την παραχώρηση δυο αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης των υπηρεσιακών
οχημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΥ
4457 & ΙΡΡ 5129, επί της οδού Σωκράτους στην Καλαμάτα (όπισθεν Εργατικού
Κέντρου)

ΙΙ)

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 17-5-2018 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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