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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   2/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   13/2016 
 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 2η/2016 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4994/5-2-2016 

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) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2)  

Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος, 5) Μαρινάκης 

Σαράντος, 6) Ντίντα Παναγιώτα και 7) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ.  Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος. 

 

Παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αλούπης 

Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μάκαρη 

Εμμανουήλ – Λεονάρδο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, από τη μεριά της πλειοψηφίας, κ. Κουτίβας Ηλίας.  

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Παραχώρηση με μίσθωση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης.  

 
Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου ως αρμόδιο 
όργανο,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  την 
έκδοση δημοτικής κανονιστικής απόφασης επί του κυκλοφοριακού αυτού θέματος.  
 
Στην παρούσα συνεδρίαση έχουν προσκληθεί, με την με αριθμ. πρωτ. 5341/8-2-2016 
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και 
η Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους στα θέματα 
της ημερησίας διάταξης που τους αφορούν, ένα από τα οποία είναι και το παρόν θέμα, πλην 
όμως δεν προσήλθε κάποιος σχετικά.  
 
Τα  με αριθμ. πρωτ. 3200/25-1-2016 και 4863/5-2-2016 σχετικά εισηγητικά σημειώματα του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (αριθμ. πρωτ. 3200/25-1-2016) 

 

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση με μίσθωση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης. 

  
 

Με την υπ. αριθμ. 155/2013 Απόφαση του, το Δημοτικού Συμβουλίου καθόρισε τη 
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης αποκλειστικών ή και ειδικών 
θέσεων στάσης ή στάθμευσης, στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. 
 
Α) Ανανέωση παραχώρησης θέσεων  
 

Για το έτος 2015 και μετά από αιτήματα δημοτών είχαν παραχωρηθεί αποκλειστικές 
θέσεις στάθμευσης, που αφορούν τις κατηγορίες 10 και 11, βάση της παραπάνω απόφασης. 
 Οι παραχωρήσεις γίνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ισχύουν για ένα 
έτος, οπότε και επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν οι θέσεις. 
 Με αίτημα τους οι παρακάτω δημότες οι οποίοι διατηρούσαν αποκλειστική θέση 
στάθμευσης για το έτος 2015, αιτούνται την ανανέωση της θέσης για το έτος 2016. 
 

Α/Α Επωνυμία Δραστηριότητα Θέση 
Απόφαση 
Δημοτικού 

Συμβουλίου 
1 Χριστόπουλος Παύλος Εργαστήριο 

αρτοποιείας Μακεδονίας 6 240/2015 

2 Μπαλόπουλος Ιωάννης Ξενοδοχείο 
GEORGE Φραντζή 5 590/2014 

3 Φαληρέας Παναγιώτης Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο 

Χρ. Παγώνη & 
Μητροπέτροβα 

10 
240/2015 

4 Λαγουδάκος Νικόλαος Αρτοποιείο Φαρών 134 590/2014 
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5 Αθανασίου Γεώργιος Ζαχαροπλαστείο Μητροπέτροβα & 
Σιδ. Σταθμού 590/2014 

6 Αβαρλή Γεωργία  - 
Χριστίνα  
(η παραχώρηση είχε δοθεί 
στο όνομα Πεντεφούντης)  

Φαρμακείο Πλάτωνος 12 590/2014 

 
Β) Νέες παραχωρήσεις θέσεων  
 
 Για το έτος 2016 έχουν γίνει αιτήσεις για παραχώρηση νέων αποκλειστικών θέσεων 
στάθμευσης. 

Για τον καθορισμό των θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η σχετική υπ’ 
αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

Πιο αναλυτικά, στα επόμενα παρουσιάζονται τα όσα ζητούνται στις αιτήσεις, αλλά και 
όσα προκύπτουν από τις δεσμεύσεις στάθμευσης στην κάθε περιοχή. 
 

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 62503/29-12-2015 αίτηση, ζητείται μία (1) θέση στάθμευσης για 
τη λειτουργία του «Ακτινολογικού Κέντρου» ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Ααμέρ, στην Οδό 
Μητροπέτροβα 4. 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 11), μπορεί να 
παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης επί της Οδού Μητροπέτροβα, για την 
εξυπηρέτηση του ακτινολογικού κέντρου. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη προς το ακτινολογικό 
κέντρο θέση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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2. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 56591/23-11-2015 αίτηση, ζητείται μία (1) θέση στάθμευσης για 
τη λειτουργία του «Ιατρείου» ιδιοκτησίας Παπανικολοπούλου Βασιλικής, στην Οδό 
Αρτέμιδος 109. 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 11), μπορεί να 
παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης επί της Οδού Αρρτέμιδος, για την εξυπηρέτηση 
των πελατών του Ιατρείου. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη προς το ακτινολογικό 
κέντρο θέση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο 

 

 
 
 
 

3. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 61471/21-12-2015 αίτηση, ζητείται μία (1) θέση στάθμευσης για 
τη λειτουργία του «Super Market» ιδιοκτησίας «ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.», στην Οδό 
Βασ. Γεωργίου 10. 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 11), μπορεί να 
παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης επί της Οδού Βασ. Γεωργίου, για την 
εξυπηρέτηση του «Super Market». 
Στην οδό Βασ. Γεωργίου λειτουργεί το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη προς το «Super Market» 
θέση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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4. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/12-01-2016 αίτηση, ζητείται μία (1) θέση στάθμευσης για 

τη λειτουργία του «Ζαχαροπλαστείου» ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ Α.Ε.», στην Οδό 
Βασ. Γεωργίου 6. 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 11), μπορεί να 
παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης επί της Οδού Βασ. Γεωργίου, για την 
εξυπηρέτηση του «Ζαχαροπλαστείου». Στην οδό Βασ. Γεωργίου λειτουργεί το μέτρο 
της ελεγχόμενης στάθμευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη προς το 
«Ζαχαροπλαστείου» θέση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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5. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2495/20-01-2016 αίτηση, ζητείται μία (1) θέση στάθμευσης για 
τη λειτουργία της εταιρείας «ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – χρώματα 
σιδηρικά», στην Οδό Είρας. 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 11), μπορεί να 
παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης επί της Οδού Είρας, για την εξυπηρέτηση του 
καταστήματος. 
Στην οδό Είρας ισχύει η εκ περιτροπής στάθμευση (μονούς – ζυγούς μήνες) και για 
αυτό πρέπει να δοθεί μία θέση στάθμευσης σε κάθε πλευρά του δρόμου. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη προς το κατάστημα 
θέση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 

 
 

 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 
 
α) την Ανανέωση παραχώρησης των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης, που 

καταγράφονται στον πίνακα της παραγράφου Α της εισήγησης και με βάση την 155/2013 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, 

β)  την παραχώρηση των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης που αναλυτικά 
περιγράφονται στην παράγραφο Β της εισήγησης και με βάση τα όσα αναφέρονται στην 
155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, 

γ) 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, 

 
 
Συνημμένα : 
1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 61133/18-12-15 αίτηση του Κου Χριστόπουλου Παύλου 
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2. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 58276/02-12-15 αίτηση του Κου Μπαλόπουλου Ιωάννη 
3. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 60761/16-12-15 αίτηση του Κου Φαληρέα Παναγιώτη 
4. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 61690/22-12-15 αίτηση του Κου Λαγουδάκου Νικόλαου 
5. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 62472/28-12-15 αίτηση του Κου Αθανασίου Γεώργιου 
6. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2160/19-01-16 αίτηση της Κας Αβαρλή Γεωργίας - Χριστίνας 
7. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 62503/29-12-2015 αίτηση του Κου Ααμέρ Αλέξανδρου 
8. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 56591/23-11-15 αίτηση της Κας Παπανικοπούλου Βασιλικής 
9. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 61471/21-12-15 αίτηση της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.» 
10. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 1137/12-01-16 αίτηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ Α.Ε.» 
11. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2495/20-01-16 αίτηση της εταιρείας «ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ» 
12. Η 155/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
13. Η 590/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
14. Η 240/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

22 ΙΑΝ. 2016 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 

 

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (αριθμ. πρωτ. 4863/5-2-2016) 

 

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση με μίσθωση αποκλειστική θέσης στάθμευσης. 

Σχετ : Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3335/25-01-2016 αίτηση 
 

 
Για τον καθορισμό των θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η σχετική υπ’ 

αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 
 

 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3335/25-01-2016 αίτηση, ζητείται μία (1) θέση στάθμευσης για 

τη λειτουργία της επιχείρησης «ΡΟΥΣΣΆΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Επιχείρηση Αποθήκευσης – 
Διανομής Τροφίμων και Ποτών», στην Οδό Ύδρας 132. 

 
 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την 

155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 11), μπορεί να 
παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης επί της Οδού Ύδρας 132, για την εξυπηρέτηση του 
καταστήματος. 

 
 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη προς το κατάστημα 

θέση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 
 
α) την παραχώρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης που περιγράφετε στην 

εισήγησης και 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  

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

 
 
Συνημμένα : 
15. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3335/25-01-2016 αίτηση του Κου Χριστόπουλου Παύλου 

 
 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

05 ΦΕΒ. 2016 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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 Κύριε Δημόπουλε, έχετε το λόγο. 
 
Κύριε Πρόεδρε, βάσει της απόφασης 155/2013 του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει θέσεις 

στάθμευσης με αντίτιμο, οι οποίες έχουν διάρκεια ενός έτους και κάθε χρόνο χρειάζονται 
ανανέωση. Από αυτές αναφέρονται στην εισήγηση οι έξι που υφίστανται και ανανεώνονται 
μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και αναφέρονται και άλλες έξι, οι οποίες είναι νέες 
αιτήσεις, και εφόσον εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνουν οι πληρωμές και μετά 
θα γίνει και η υλοποίηση τους  στα συγκεκριμένα σημεία. 
Νομίζω αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην εισήγηση, θα πω ως η εισήγηση ως προς αυτό και 
οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει θα την απαντήσω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε καμία ερώτηση αγαπητοί συνάδελφοι;  

 
Που είναι αυτές; Μία – μία ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε τα λένε οι εισηγήσεις μέσα 
 
Θα ρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά, θα τα δεις ένα – ένα.  Είναι εδώ στην 
εισήγηση, δεν την έχει πάρεις Μιχάλη;    

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν την έχω πάρει. ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
(Γραμματέας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής): Πώς δεν την έχει πάρει;  
 

……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

Δεν την έχει φέρει μαζί του εννοεί.  
Αυτές είναι επί μισθώσει.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό. 

 
Και να συμπληρώσω και κάτι επί τη ευκαιρία. Αυτές είναι όλες οι μισθωμένες 
θέσεις που έχουμε στο Δήμο Καλαμάτας, δεν υπάρχει κάποια άλλη…  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έξι παλιές έξι καινούριες;  

 
Είναι έξι υφιστάμενες που ανανεώνονται και έξι νέες αιτήσεις, οι οποίες 
εφόσον εγκριθούν και έρθει ο ενδιαφερόμενος και τις πληρώσεις, γιατί 

μπορεί να μην τις πληρώσει και να μην εφαρμοστούν ποτέ, εφόσον πληρωθούν γίνεται 
έλεγχος  και πάνε και υλοποιούνται. Δηλαδή αν πληρωθούν όλες θα έχουμε δώδεκα θέσεις επί 
πληρωμή στο Δήμο.  

  
……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

 
……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτυχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Παναγιώτη; Λευκό. 
Κύριε Αντωνόπουλε; Λευκό. 

Η πλειοψηφία υπέρ. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης 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, μειοψηφούντων των κ.κ. 
Αντωνόπουλου και Αλούπη οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για: 
 

I. Α. την ανανέωση  παραχώρησης, µε μίσθωση,  ειδικών θέσεων στάθμευσης 
για επαγγελματική χρήση, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων και 
συγκεκριμένα των έξι (6) θέσεων επί των οδών:  

1) Μακεδονίας 6,  για τη λειτουργία  Εργαστήριου αρτοποιίας, κατόπιν του 
με αριθμ. πρωτ. Δήμου 61133/18-12-2015 αιτήματος  κ. 
Χριστόπουλου Παύλου,   

2) Φραντζή 5, για τη λειτουργία Ξενοδοχείου GEORGE, κατόπιν του με 
αριθμ. πρωτ. Δήμου 58276/02-12-2015 αιτήματος κ. Μπαλόπουλου 
Ιωάννη  

3) Χρ. Παγώνη & Μητροπέτροβα 10, για τη λειτουργία Μικροβιολογικού 
Εργαστήριου,  κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. Δήμου 60761/16-12-2015 
αιτήματος κ. Φαληρέα Παναγιώτη 

4) Φαρών 134, για τη λειτουργία Αρτοποιείου κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 
Δήμου  61690/22-12-2015 αιτήματος κ. Λαγουδάκου Νικόλαου 

5) Μητροπέτροβα & Σιδ. Σταθμού, για τη λειτουργία ζαχαροπλαστείου, 
κατόπιν  του με αριθμ. πρωτ. Δήμου 62472/28-12-2015 αιτήματος κ. 
Αθανασίου Γεώργιου 

και  

6) Πλάτωνος 12, για τη λειτουργία Φαρμακείου, κατόπιν  του με αριθμ. 
πρωτ. Δήμου 2160/19-01-2016 αιτήματος κας Αβαρλή Γεωργίας 
Χριστίνας (η παραχώρηση είχε δοθεί στο όνομα Πεντεφούντης) 

 
 
Β. την παραχώρηση µε μίσθωση,  έξι (6) νέων ειδικών θέσεων στάθμευσης 

για επαγγελματική χρήση, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων και 
συγκεκριμένα:   

1) μία (1) θέση στάθμευσης για τη λειτουργία του επί της οδού 
Μητροπέτροβα 4  Ακτινολογικού Κέντρου, κατόπιν του με αριθμ. 
πρωτ. Δήμου 62503/29-12-2015 αιτήματος  του κ. Ααμέρ Αλέξανδρου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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2) μία (1) θέση στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των πελατών του 
Ιατρείου στην οδό Αρτέμιδος 109, κατόπιν    του με αριθμ. πρωτ. 
Δήμου 56591/23-11-2015 αιτήματος της κας Παπανικολοπούλου 
Βασιλικής 

3) μία (1) θέση στάθμευσης για τη λειτουργία του επί της οδού Βασ. 
Γεωργίου 10 Super Market, κατόπιν    του με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
61471/21-12-2015 αιτήματος της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. 

4) μία (1) θέση στάθμευσης για τη λειτουργία του επί της οδού Βασ. 
Γεωργίου 6 Ζαχαροπλαστείου, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
1137/12-01-2016 αιτήματος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ Α.Ε. 

5) μία (1) θέση στάθμευσης για τη λειτουργία της επί των οδών Είρας & 
Θουρίας της εταιρείας «ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
χρώματα σιδηρικά»,  κατόπιν  του με αριθμ. πρωτ. Δήμου 2495/                 
20-01-2016 αιτήματος της εταιρείας  

και  

6) μία (1) θέση στάθμευσης για τη λειτουργία της επί της οδού Ύδρας 
132 Επιχείρησης ¨ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Επιχείρηση Αποθήκευσης 
– Διανομής Τροφίμων και Ποτών,   κατόπιν  του με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
3335/25-01-2016 αιτήματος του κ. Ρουσσάκη Εμμανουήλ.   

 
 
ΙI.   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 στα με αριθμ. πρωτ. 3200/25-1-2016 και 4863/                      
5-2-2016 εισηγητικά σημειώματα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία και 
καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και όπως οι δώδεκα 
συνολικά (12) παραπάνω αναφερόμενες εδικές θέσεις φαίνονται και στα σχετικά 
για κάθε περίπτωση σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων. 
 
 
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. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος  
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  4. Γυφτέας Ηλίας  

  5. Δημόπουλος Δημήτριος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα 

  8. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Φεβρουαρίου 2016 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


