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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   3/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   11/2015 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 3η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7233/20-2-2015 

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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 10 απόφαση), 2) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 3) Γυφτέας 

Ηλίας, 4) Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 5)  Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος 

Ιωάννης.   

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

και 2) Ντίντα Παναγιώτα.   

 

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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης. 

Το  υπ’ αριθµ. πρωτ. 7244/20-2-2015 σχετικό εισηγητικό σηµείωµα  του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, που 
ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης. 

Σχετ.: Οι υπ' αρ. πρωτ. 1843/16-1-2015, 4074/30-1-2015, 4492/4-2-2015 και 
5856/12-2-2015 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (κατηγορία 2). 

 

• Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1843/16-1-2015 αίτηση, ζητείται µία θέση στάθµευσης ΑµεΑ 
πλησίον της διασταύρωσης Νέδοντος και Ευρυβιάδου για το ΙΒΕ4513 αυτοκίνητο. 

Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (κατηγορία 2), µπορεί να 
παραχωρηθεί µία (1) θέση στάθµευσης επί της Οδού Ευρυβιάδου για τη στάθµευση 
του παραπάνω οχήµατος. 

Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση προς την οδό 
Νέδοντος, αλλά και τη ράµπα ΑµεΑ, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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• Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4074/30-1-2015 αίτηση, ζητείται µία θέση στάθµευσης ΑµεΑ 
µπροστά από την πολυκατοικία µε διεύθυνση Ιερολοχιτών 37 για το ΗΑΜ6137 
αυτοκίνητο. 
 
Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (κατηγορία 2), µπορεί να 
παραχωρηθεί µία (1) θέση στάθµευσης επί της Οδού Ιερολοχιτών για τη στάθµευση 
του παραπάνω οχήµατος. 
 
Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση προς την 
παρακείµενη είσοδο χώρου στάθµευσης, ώστε να χρησιµοποιείται και η αντίστοιχη 
ράµπα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 

 

 
 

 

• Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4492/4-2-2015 αίτηση, ζητείται µία θέση στάθµευσης ΑµεΑ 
µπροστά από την πολυκατοικία µε διεύθυνση Οµήρου 38 για το ΥΗΑ8547 αυτοκίνητο. 
 
Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (κατηγορία 2), µπορεί να 
παραχωρηθεί µία (1) θέση στάθµευσης επί της Οδού Οµήρου, µπροστά από την είσοδο 
της πολυκατοικίας για τη στάθµευση του παραπάνω οχήµατος. 
 
Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση προς την 
παρακείµενη είσοδο χώρου στάθµευσης, ώστε να χρησιµοποιείται και η αντίστοιχη 
ράµπα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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• Με την υπ’ αρ. πρωτ. 5856/12-2-2015 αίτηση, ζητείται µία θέση στάθµευσης ΑµεΑ 
µπροστά από την κατοικία µε διεύθυνση Αναγνωσταρά 17 για το ΚΜΡ1037 
αυτοκίνητο. 

 
Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη την 
155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (κατηγορία 2), µπορεί να 
παραχωρηθεί µία (1) θέση στάθµευσης επί της Οδού Αναγνωσταρά για τη στάθµευση 
του παραπάνω οχήµατος. 

 
Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση προς τη  
διασταύρωση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. Επισηµαίνεται ότι, επειδή η 
στάθµευση στην Οδό Αναγνωσταρά γίνεται εναλλάξ ανάλογα µε το µήνα, η θέση θα 
σηµανθεί και στις δύο πλευρές, ώστε να χρησιµοποιείται ανάλογα µε το µήνα. 
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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 ∆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, 

 

Συν/να: 1) Οι υπ' αρ. πρωτ. 1843/16-1-2015, 4074/30-1-2015, 4492/4-2-2015 και 
5856/12-2-2015 αιτήσεις. 

  2) Η υπ’ αρ. 155/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 
 
                                                                               Καλαµάτα      19 - 2 - 2015 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ      
          ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αντιδήµαρχος έχει το λόγο να εισηγηθεί το θέµα.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τέσσερις αιτήσεις από συµπολίτες 
µας που τυγχάνουν της κατηγορίας ΑµεΑ και σύµφωνα µε την απόφαση 155 

του 2013 προβλέπεται µέσα στην απόφαση αυτή πώς και µε ποιο τρόπο παραχωρούνται θέσεις 
και σε ποιους άνευ καταβολής µισθώµατος.  

∆εν ξέρω αν σας έχει διανεµηθεί, αλλά υπάρχουν εδώ τα σκαριφήµατα µετά από αυτοψίες που 
έγιναν απ’ την Υπηρεσία, η οποία Υπηρεσία εισηγείται να παραχωρηθούν αυτές οι τέσσερις 
θέσεις, ταυτόχρονα σε συγκεκριµένους ΑµεΑ στην οδό Ευρυβιάδου, στην οδό Ιερολοχιτών, 
στην οδό Οµήρου και στην οδό Αναγνωσταρά, µε το χαρακτηριστικό ότι στην Αναγνωσταρά 
επειδή έχουµε στάση και στάθµευση και από τις δύο πλευρές του δρόµου θα σηµανθούν και 
απ’ την ανατολική πλευρά και απ’ τη δυτική. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις.  

 

Η πρώτη ερώτηση είναι: Ύστερα θα υπάρχει µια σχετική πινακίδα η οποία θα 
γράφει τον αριθµό κυκλοφορίας του…  

 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ότι προβλέπεται για όλες αυτές τις θέσεις στάθµευσης…..  

 
Ναι αυτό σας ρωτάω, αυτό δεν είναι; Γιατί έχω δει σε άλλους ∆ήµους που απλά 
γράφουνε, έχουν το αναπηρικό καροτσάκι χωρίς να γράφουνε καν την πινακίδα 

κυκλοφορίας.  
 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, εδώ προβλέπεται µε τον αριθµό της πινακίδας.  
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κατόπιν αιτήσεώς τους. 
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Βεβαίως. 

 
Και είπαµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα εφόσον η Υπηρεσία, ας πούµε, µας λέει ότι 
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 

Υπερψηφίζουµε.   

 
Συµφωνείτε.  

Άρα λοιπόν σε ψηφοφορία.  

Οµόφωνα.  

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού λαµβάνει υπόψη τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 
82 του Ν. 3463/2006,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

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

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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I.  α) για το όχηµα µε πινακίδα κυκλοφορίας ΙΒΕ 4513, επί της οδού Ευρυβιάδου 
(παραχώρηση της πλησιέστερης θέσης προς την οδό Νέδοντος, αλλά και τη 
ράµπα ΑµεΑ),  

β)  για το όχηµα µε πινακίδα κυκλοφορίας ΗΑΜ 6137, επί της οδού Ιερολοχιτών 
(παραχώρηση της πλησιέστερης θέσης προς την παρακείµενη είσοδο χώρου 
στάθµευσης, ώστε να χρησιµοποιείται και η αντίστοιχη ράµπα), 

γ)  για το όχηµα µε πινακίδα κυκλοφορίας ΥΗΑ 8547, επί της οδού Οµήρου, 
µπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας (παραχώρηση της πλησιέστερης 
θέσης προς την παρακείµενη είσοδο του χώρου στάθµευσης, ώστε να 
χρησιµοποιείται και η αντίστοιχη ράµπα) 

δ) για το όχηµα µε πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΡ 1037, επί της οδού 
Αναγνωσταρά, (παραχώρηση της πλησιέστερης θέσης προς την 
διασταύρωση), και από τις δύο πλευρές επειδή η στάθµευση στην οδό 
Αναγνωσταρά γίνεται εναλλάξ ανάλογα µε το µήνα, ώστε αυτή να 
χρησιµοποιείται ανάλογα,  

 
όπως φαίνονται και στα σχετικά για κάθε περίπτωση σχέδια του µε αριθµ. πρωτ. 
7244/20-2-2015 εισηγητικού σηµειώµατος του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, τα οποία και καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. 

 

II.   Την κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων του ∆ηµοτικού 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 ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος  
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  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 5 Μαρτίου 2015 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


