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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  18/2020  

ΑΠΟΦΑΣΗ  55/2020  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 18/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

86884/24-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Λύρας  Παναγιώτης,  Πρόεδρος του  Συμβουλίου, 

2)  Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3)  Αλεξόπουλος  Δημήτριος,  4)  Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 

5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Καλογεροπούλου 

Παναγιώτα, 9) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 10) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 11) Τσαλίκης Δημήτριος, 

12) Τσώλης Ηλίας και 13) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης και 2) Χαχής 

Ευάγγελος.   

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 83043/14-12-2020 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής 
Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το 
οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ  

ΣΧΕΤ.:  

1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 61774/06-10-20 αίτηση 

2. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 77810/26-11-2020 αίτηση 

 

Για τον καθορισμό των αποκλειστικών θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η 

σχετική υπ’. αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2). 

Στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφέρεται ότι οι 

αποκλειστικές θέσεις χωροθετούνται όσο το δυνατό πιο κοντά στην κατοικία των ενδιαφερομένων, 

με την προϋπόθεση να μην κατέχουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης, αφού πρώτα προσκομίσουν το 

σχετικό Δελτίο Στάθμευσης που θεσπίστηκε με το υπ' αρ. 241/2005 Π.Δ.(ΦΕΚ Α' 290/30-11-2005), το 

οποίο χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Μεσσηνίας. Στις θέσεις αυτές μπορεί να σταθμεύει μόνο το όχημα του οποίου ο αριθμός 

κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης Ρ-72. 

 

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 61774/06-10-2020 αίτηση (σχετ. 1) ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, 

για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΡΝ 6754, κατοίκου της οδού Λακωνικής 108. 

Η κατοικία του αιτούντα βρίσκεται επί της οδού Λακωνικής απέναντι από το «πρώην Στρατόπεδο». 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάθμευση απαγορεύεται α) επί της οδού Λακωνικής και β) επί της οδού 

Ιλάρχου Κουρκουτά (υπάρχει και στάση αστικού λεωφορείου, προτείνεται να παραχωρηθεί θέση 

απέναντι από την κατοικία, στο Ο.Τ. που έχει δημιουργηθεί εντός του χώρου του «πρώην 

Στρατοπέδου», σε θέσεις στάθμευσης, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 
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2. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 77810/26-11-2020 αίτηση (σχετ. 2) ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, 

για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΤ3117, κατοίκου της οδού Μαυρομιχάλη 51. 

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση 

στην κατοικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο. 

 

 
 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 

 

α) την παραχώρηση των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που αναλυτικά 

περιγράφονται παραπάνω, 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  

δ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και 

οριζόντιας σήμανσης. 

 

  Η Διευθύντρια 

   

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Υπάρχει ανάγκη και είμαστε υποχρεωμένοι να παραχωρούμε τέτοιες θέσεις για να 
διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας. 

Είχαμε εισηγηθεί και θα επαναλάβω και τώρα να υπάρχουν αριθμημένες συγκεκριμένες θέσεις 
στάθμευσης, ώστε να ξέρουμε πόσες έχουν χορηγηθεί και να υπάρχει ουσιαστικά ένα μητρώο 
θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Κάποιοι άνθρωποι ή αλλάζουν κατοικία ζωής ή αλλάζουν κατοικία μόνιμη, που έχουν αυτές τις 
θέσεις και πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να μην επικαιροποιούνται. Είχαμε ζητήσει 
και στο παρελθόν, κάθε χρόνο να υπάρχει μια επικαιροποίηση και αρίθμηση αυτών των θέσεων 
στάθμευσης. 
Η δική μου εισήγηση είναι υπέρ της παραχώρησης αυτών των ειδικών θέσεων με αυτή την 
επισήμανση. 
Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί; 
Τσαλίκης Δημήτριος. 

 
Συμφωνούμε να γίνεται η επικαιροποίηση των θέσεων και να υπάρξει και μητρώο, 
θυμίζοντας ότι τελευταία επικαιροποίηση έγινε το 2018 από την υπηρεσία. Θεωρώ 

ότι το σωστό είναι να γίνεται κάθε χρόνο. 
Βλέπουμε το θέμα με ευαισθησία. Υπέρ και από μένα.   
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 
του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

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

 
1. Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 

γνώμη του για: 

Ι) την παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ  

α) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΡΝ 6754, κατοίκου της 
οδού Λακωνικής 108, στην Καλαμάτα   

β) για το ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας KMT 3117, κατοίκου της 
οδού Μαυρομιχάλη 51, στην Καλαμάτα  

ΙΙ) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση τυχόν παλιότερων 
Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορούν στα συγκεκριμένα 
σημεία που παραχωρούνται οι ως άνω αναφερόμενες ειδικές θέσεις και 

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

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 83043/14-12-2020 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας, Σήμανσης, 
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας,  το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
2. Ζητεί την κατάρτιση μητρώου θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και την κατ’ έτος 

επικαιροποίηση αυτών.  
 
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

ΤΣΑΛΙΚΗΣ: 
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  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  8. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  9. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  10. Τσαλίκης Δημήτριος 

  11. Τσώλης Ηλίας 

  12. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 5 Ιανουαρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


