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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   10/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   49/2015 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 10η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34248/17-7-2015 

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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 48 απόφαση), 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) 

∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 5) Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) Μάκαρης Εµµανουήλ – 

Λεονάρδος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 47 απόφαση – αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 50 

απόφαση) και 2) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας κ.κ. 1) Κουτίβας 

Ηλίας, ο οποίος συµµετέχει αναπληρώνοντας την κα Ντίντα Παναγιώτα και                                     

2)  Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 48 απόφαση),  ο οποίος συµµετέχει  

αναπληρώνοντας τον κ.  Μάκαρη Εµµανουήλ – Λεονάρδο και αποχωρεί από τη συνεδρίαση 

µετά την προσέλευση αυτού και µε  τη λήψη της υπ΄ αριθµ. 47 απόφασης  η συζήτηση επί της 

οποίας ήτο σε εξέλιξη.  

 

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 ειδικής θέσης 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 ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, την έκδοση δηµοτικών 
κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου.  
 

 

Εισηγούµενος το θέµα ο εντεταλµένος για θέµατα κυκλοφοριακών θεµάτων δηµοτικός 
σύµβουλος κ. ∆ηµόπουλος, αναφέρεται στο µε αριθµ. πρωτ. 32609/7-7-2015 εισηγητικό 
σηµείωµα του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση και έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
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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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας τη λήψη απόφασης παραχώρησης 
µίας ειδικής θέσης στάθµευσης ΑµεΑ, για το όχηµα µε πινακίδα κυκλοφορίας ΥΒΜ 
6310, εµπρός από την οικία που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 7 -
Καλαµάτα,  όπως φαίνεται και στο σχετικό σχέδιο του µε αριθµ. πρωτ. 32609/                  
7-7-2015 καταχωρούµενου αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισηγητικού σηµειώµατος του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας µε το οποίο και 
προτείνεται η συγκεκριµένη παραχώρηση.   
 

 

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. Γυφτέας Ηλίας 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  4. Κουτίβας Ηλίας 

  5. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος   

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 29 Ιουλίου 2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  
 
 


