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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   079/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

19η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 67536/18-11-2011 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) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3)  Δικαιουλάκος Βασίλειος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Μωρακέας Σπυρίδων. 

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

Δημήτριος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Νιάρχο Αναστάσιο.   

 

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 : 

Ρύθμιση στάθμευσης μπροστά από εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα 
φαρμακεία. 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  
αριθμ. πρωτ. 67727/21-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, να 
συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέματος, οι 
παρακάτω φορείς: 

- Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας 
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας  
- Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας  
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 

 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 67552/18-11-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των 
μελών του Σώματος αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Ρύθμιση στάθμευσης μπροστά από εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα 

φαρμακεία. 
 
Σχετ.: Το υπ’ αρ. 65950/11-11-2011 έγγραφο. 
 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο μας ζητείται να δεσμεύονται τρεις θέσεις 
στάθμευσης μπροστά από τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία.  
 
Επειδή όντως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι πελάτες των φαρμακείων, τις ημέρες 
που αυτά εφημερεύουν ή διανυκτερεύουν, να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε διπλή 
σειρά –και γενικότερα άναρχα– προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα όχι 
μόνο στα υπόλοιπα Ι.Χ., αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εισηγούμαστε τη 
δέσμευση δύο (2) θέσεων στάθμευσης (μήκος 10 μέτρα) μπροστά από τα φαρμακεία 
που εφημερεύουν ή διανυκτερεύουν, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της 
κυκλοφορίας. 
 
Επισημαίνεται ότι η σήμανση των θέσεων αυτών θα γίνεται με ευθύνη του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας στην αρχή και στο τέλος με μεταλλική κατασκευή 
τύπου «π» στην οποία θα αναγράφονται α) «2 θέσεις για εφημερεύον/ διανυκτερεύον 
φαρμακείο» και β) «Δήμος Καλαμάτας». 
 
Κοιν/ση: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 2) Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
 3) Αντ/ρχος κ. Α. Καραγιάννης 
 4) Αντ/ρχος κ. Χ. Ριζάς 
 5) Τμήμα Μελετών 
                                                          

                                 Καλαμάτα  18 - 11 - 2011 
    ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Καραγιάννης αναφέρει τα εξής:  
 

 
Βλέπουμε κάποιες φορές όταν έχουμε διανυκτερεύσεις και 
διημερεύσεις σε εφημερεύοντα φαρμακεία, δημιουργείται ένα 

κομφούζιο  απ’ τα αυτοκίνητα, τα οποία επισκέπτονται για να μπορέσουν να πάρουν τα 
φάρμακά τους και έτσι λοιπόν υπάρχει μια πρόταση από την υπηρεσία μας, την οποία 
μπορεί να την αναλύσει η κα Κανελλοπούλου, που αφορά δέσμευση απ’ έξω σε 
φαρμακεία 10 μέτρα μήκους, ώστε να μπορεί πλέον να σταθμεύει κάποιος και να μην 
δημιουργείται κομφούζιο κυκλοφοριακό.  
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνέχεια ή κατά τη διάρκεια της εφημερίας;  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά τη διάρκεια της εφημερίας.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Υπάρχει όρος μέσα ότι αν το κάνεις άλλη μέρα ότι θα ‘χεις κυρώσεις; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά θα μας τα πει η κα Κανελλοπούλου.  

 
(υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας): Αυτό που είπαμε και σε 
συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο, είναι ότι οι ίδιοι θα 

έχουν την ευθύνη να σημαίνουν αυτές τις θέσεις, θα έχουν δύο μεταλλικά «π», τα 
οποία θα τα μεταφέρουν από φαρμακείο σε φαρμακείο, ή αν είναι δύο τα φαρμακεία 
γιατί κάποιες μέρες είναι και δύο φαρμακεία, θα πιάνουν δύο θέσεις μπροστά, μόνο και 
μόνο για τους πελάτες των φαρμακείων επειδή κατά τα άλλα εμποδίζουν την 
κυκλοφορία.  

 
Μισό λεπτό γιατί μπερδεύτηκε τώρα η υπόθεση. 
 Όταν διημερεύουν, όχι όταν είναι ανοικτά τα φαρμακεία;  

 
Όχι, όχι μόνο για τα φαρμακεία τα διανυκτερεύοντα και τα 
εφημερεύοντα, όχι τις ώρες λειτουργίας των φαρμακείων.  

 
Και να υπάρχει και ρητή αναφορά ότι δεν μπορούν να το κάνουν και  
άλλες ημέρες.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρητή αναφορά. 

 
Πάντως πρακτικά για να βάζει κανείς εμπόδια σήμανσης στις θέσεις, «π» 
ή κάτι τέτοιο, για όλα τα φαρμακεία  είναι τεράστιος αριθμός. Δηλαδή 

φανταστείτε τι μηχανισμός θα μεταφέρει αυτά τα εμπόδια. 
 
Μισό λεπτό κ. συνάδελφε. Είναι ένα αίτημα του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία γιατί προτείνανε αυτή τη λύση. 

Αν δεν δούμε ότι δεν είναι ρεαλιστική η λύση, γιατί και εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου, 
το έχει αποδεχθεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος. Αν δουλέψει θα δούμε. Σ ότι αφορά τις 
θέσεις όμως και τη φιλοσοφία, αυτό ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Το πώς θα βάζουμε τα 
σταν θα το δούμε. Δηλαδή άμα κάτι δεν πάει καλά θα το ξαναδούμε, αλλά εμείς 
ψηφίζουμε τη φιλοσοφία αυτή.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(Υποδιοικητής Τροχαίας): Εγώ πιστεύω ότι είναι προς όφελος των 
πολιτών που εξυπηρετούνται και πολλές φορές τυχαίνει να είναι και 

άρρωστοι με προβλήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν για κάποιο διάστημα, για 
κάποια απόσταση. Καλό είναι να τους εξυπηρετούμε και είναι και προς όφελος της 
κυκλοφορίας, να μη δημιουργείται κομφούζιο με τις σταθμεύσεις, με τα 
διπλοπαρκαρίσματα. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δέσμευση δύο (2) θέσεων 
στάθμευσης (μήκος 10 μέτρα) μπροστά από τα φαρμακεία που εφημερεύουν 
ή διανυκτερεύουν, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας.  
 
Η δέσμευση των δύο (2) θέσεων θα ισχύει μόνο κατά το διάστημα εφημερίας 
ή διανυκτέρευσης του κάθε φαρμακείου και σε καμία περίπτωση δεν θα 
εφαρμόζεται κατά τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες λειτουργίας των 
φαρμακείων. 
 
Η σήμανση των θέσεων αυτών θα γίνεται με ευθύνη του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Μεσσηνίας στην αρχή και στο τέλος με μεταλλική κατασκευή 
τύπου «π» στην οποία θα αναγράφονται α) «2 θέσεις για εφημερεύον/ 
διανυκτερεύον φαρμακείο» και β) «Δήμος Καλαμάτας», σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 67552/18-11-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                                     
 


