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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   024/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 9η/2011 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 30726/10-6-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

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

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Δημόπουλος Δημήτριος και  4) 

Καραγιάννης Ανδρέας.  

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Δικαιουλάκος 

Βασίλειος, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης, 3) Μωρακέας Σπυρίδων και 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Αναζίκος Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μανδηλάρη Ιωάννη.   

 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 26/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. 

Μανδηλάρης Ιωάννης.  

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται :  
 
α) στο υπ’ αριθμ. 95/21-2-2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μελών του 

Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμάτας στην οποία Συνέλευση μεταξύ των άλλων 
αποφασίστηκε να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες για την αλλαγή του 
χρωματισμού των ΤΑΞΙ. 

 
β) στο από 7/4/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς 

την Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας : 
 
ΘΕΜΑ: Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού των ταξί 
 
Σχετ.: Το υπ’  αριθμόν 8564/1-3-2011 έγγραφο. 

 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο το Δ.Σ. του Σωματείου «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 
ΤΑΧΙ» ζητά την αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού των ταξί από πράσινο σε 
λευκό. 
 
Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ταξί ήταν αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Π.Δ. 243/1987 και Π.Δ. 244/1987), η 
οποία μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το Ν 2647/1998. 
Πρόσφατα, με το Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης) η αρμοδιότητα αυτή 
μεταφέρθηκε στους Δήμους. 
 
Έτσι, μετά από το σχετικό έγγραφο, και με βάση τις κείμενες διατάξεις, 
εισηγούμαστε την αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού των ταξί με έδρα την 
Καλαμάτα, και πιο συγκεκριμένα της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (όπως 
δηλαδή οριζόταν ο Δήμος Καλαμάτας πριν από τον Καποδιστριακό δήμο), όπως ζητά 
το Δ.Σ. του Σωματείου «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ». 

 
Συν/να: 1) Το υπ’ αριθμόν 8564/1-3-2011 έγγραφο 
 
Κοιν/ση: 1) Αντ/ρχος κ. Α. Καραγιάννης 

             2) Τμήμα Μελετών 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Καλαμάτα 7 – 4 – 2011 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
και 
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γ) στη υπ’ αριθμ 18/9-5-2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας με την οποία ομόφωνα διατυπώνει θετική γνώμη στην αλλαγή του 
εξωτερικού χρωματισμού των ταξί της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας από 
πράσινο σε λευκό, και ζητάει από το Δ.Σ. του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ  η 
αλλαγή του χρωματισμού, χάριν ομοιομορφίας, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
31/12/2011  

 
 
Για το παρόν θέμα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση : 

 
(Πρόεδρος Σωματείου ιδιοκτητών ΤΑΞΙ): 
Την αίτηση την έχουμε κάνει κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης 

του σωματείου μας, με 114 παρουσίες και υπογραφές συναδέλφων. Αποφασίσαμε 
ομόφωνα την αλλαγή του εξωτερικού χρώματος και ο βασικός λόγος είναι οικονομικός,  
διότι όταν παραγγέλνουμε ένα αυτοκίνητο αναγκαζόμαστε να το βάφουμε πράσινο, 
ενώ κατά πλειοψηφία οι αντιπροσωπείες φέρνουν για ταξί λευκά, κίτρινα και ασημί. 
Όταν παραγγέλνουμε λευκό χρώμα δεν χρεώνεται, οπότε αμέσως – αμέσως από την 
αγοροπωλησία ενός αυτοκινήτου  γλιτώνουμε γύρω στα χίλια ευρώ. Τα ταξί στην 
Καλαμάτα είναι δίχρωμα, πράσινο και λευκό. Αποφασίσαμε ομόφωνα να κάνουμε την 
αίτηση, που αφορά μόνο στα ταξί της Καλαμάτας, να έχουν χρώμα λευκό, για να 
γλιτώσουμε αυτό το έξοδο. 

 
Είμαστε σε αναμονή ενός Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα ρυθμίζει 
γενικά θέματα για τα ταξί. Εμείς θα το περάσουμε, αλλά θα είμαστε σε 

αναμονή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε αναγκασμένοι. 
 
Το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει να κάνει με το χρωματισμό των ταξί. 
Έχει να κάνει με τις έδρες των ταξί. 

 
Εμείς στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα το περάσουμε, αλλά νομίζω ότι 
το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο όργανο της πόλης μας να 

λάβει γνώση του Προεδρικού Διατάγματος και η απόφαση να ληφθεί βάση αυτού. 
Εμείς, επαναλαμβάνω, θα το περάσουμε και πιστεύω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα 
και μακάρι να είναι έτσι και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ’ αριθμ 18/2011 απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 
73, 83 & 84 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού 

των ΤΑΞΙ της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας από Πράσινο σε Λευκό. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Ιουνίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
                                                                                             


