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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   7/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 7η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19192/8-5-2015 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος,  5) 

Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 6)  Μαρινάκης Σαράντος και 7) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

 

 

 

 



Συνεδρίαση :  7/2015 Τρίτη 12 / 05 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2015 
 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
 

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 19196/08-05-2015 σχετικό εισηγητικό σημείωμα  του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης. 

Σχετ.: Οι υπ' αρ. πρωτ. 15267/17-4-2015, 8493/3-3-2015 αιτήσεις. 
 

Με τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις, ζητείται η παραχώρηση ειδικών θέσεων 
στάθμευσης ΑμεΑ. 
 
       Για τον καθορισμό των ειδικών θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η σχετική 
υπ’      αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2). 
 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 15267/17-4-2015 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ επί των 
οδών Δαγρέ - Φραντζή 6 για το υπ..  ΚΜΗ 3805 αυτοκίνητο. 
 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 155/2013 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2), μπορεί να παραχωρηθεί μία 
(1) θέση στάθμευσης επί της Οδού Φραντζή και συγκεκριμένα πριν από την ειδική θέση 
στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί στο ξενοδοχείο «GEORGE». 
 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση, όπως φαίνεται και στο 
ακόλουθο σχέδιο. 
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8493/3-3-2015 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού 
Γεωργούλη 12 για το ΙΜΚ 4660 αυτοκίνητο. 
 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 155/2013 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2), μπορεί να παραχωρηθεί μία 
(1) θέση στάθμευσης επί της οδού Γεωργούλη για τη στάθμευση του παραπάνω οχήματος. 

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

 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 
 
α) την παραχώρηση των ειδικών θέσεων στάθμευσης 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, 
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Συν/να: 1) Οι υπ' αρ. πρωτ. 15267/17-4-2015, 8493/3-3-2015  
  2) Η υπ’ αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 
 
 
                                                                                       Καλαμάτα      6 - 5 - 2015 
 

Ο Συντάκτης Η Τμηματάρχης Ο Διευθυντής 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

 
Β. ΚΥΒΕΛΟΥ 

Πολ. Μηχανικός 

 
(υπογραφή) 

 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημόπουλε έχετε το λόγο.  

 
Ως η εισήγηση και θα παρακαλούσα να είναι ομόφωνη η απόφαση, γιατί αν 
δίνουμε ομόφωνη απόφαση στο προηγούμενο πόσο μάλλον σε αυτό.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια θέση είναι αυτή;  

 
Δύο. Είναι μία στη Δαγρέ, απέναντι απ’ το ξενοδοχείο και η άλλη είναι στη 
Γεωργούλη και είναι ελεγμένα, έχουν τις κάρτες τους οι άνθρωποι, έχουνε 

πράγματι …... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα.  
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού λαμβάνει υπόψη 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, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για την  
παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ:  
 

I.  α) για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΗ 3805, μία θέση επί της οδού 
Φραντζή 6, και συγκεκριμένα πριν από την ειδική θέση στάθμευσης που έχει 
παραχωρηθεί στο ξενοδοχείο «GEORGE»,  

β)  για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΙΜΚ 4660, μία θέση επί της οδού 
Γεωργούλη 12, 

 
όπως φαίνονται και στα σχετικά για κάθε περίπτωση σχέδια του με αριθμ. πρωτ. 
19196/08-05-2015 εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, τα οποία και καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. 

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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II.   Την κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
αφορούν στα συγκεκριμένα σημεία που παραχωρούνται οι ως άνω 
αναφερόμενες ειδικές θέσεις.  

 

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 : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  3. Γυφτέας Ηλίας 

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μάκαρης  Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Μαΐου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


