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ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2019

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ.,
στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην
υπ΄ αριθμ. 16/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 47083/14-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου οι κ.κ. : 1) Λύρας Παναγιώτης
Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος,
4) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 5) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 6) Γαϊτάνης Φώτιος, 7) Καλαμουδάκου
Αλεξάνδρα, 8) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 9) Μπάμπαλη Αικατερίνη, 10) Τσαλίκης Δημήτριος,
11) Τσώλης Ηλίας, 12) Χαχής Ευάγγελος και 13) Χουσέας Σταύρος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Διασάκος Σπυρίδων και 2)
Καλογεροπούλου Παναγιώτα.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαββατάς Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το εκτός ημερήσιας
διάταξης θέμα που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα,
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο:
Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 47534/16-10-2019
σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης,
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΜΑ:

Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

Σχετ.:

Οι υπ' αρ. πρωτ. 39895/06-09-2019, 44039/27-09-19, 40402/10-9-19 και 20176/21-05-19
αιτήσεις

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. 39895/06-09-2019 αίτηση ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για
κάτοικο της οδού Αλεξάκη 38 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΚ9332.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθεί η πλησιέστερη θέση στην
οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.
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2. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 44039/27-09-19 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για
κάτοικο της οδού Κλαδά 7 και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΖ 7915.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί
η πλησιέστερη θέση στην οικία του αιτούντα επί της οδού Κλαδά, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο
σχέδιο.

3.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 40402/10-9-19 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, επί της
οδού 23ης Μαρτίου και για το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΚΜΖ 9706. Η θέση στάθμευσης αφορά το χώρο
εργασίας του αιτούντα και για το λόγο αυτό έχει προσκομιστεί στην υπηρεσία μας η «Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος», η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του.
Στην οδό 23ης Μαρτίου λειτουργεί το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης και η αυτή γίνεται
υπό γωνία. Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί
η πλησιέστερη θέση στην εργασία του αιτούντα, η οποία πρέπει να είναι η τελευταία θέση στάθμευσης
του μέτρου της ελεγχόμενης και του οικοδομικού τετραγώνου, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο.
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4. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 20176/21-05-19 αίτηση, ζητείται η μεταφορά υπάρχουσας θέσης
στάθμευσης ΑμεΑ, που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Βύρωνος 107, με την 71/2018 Α.Δ.Σ.,
εξαιτίας προβλημάτων επιβίβασης που δημιουργούνται λόγω υδρορροών από κατοικία. Η
θέση αφορά το ΙΧ αυτοκίνητο με πινακίδες ΙΗΥ 1811.
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε και αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, προτείνεται από
την υπηρεσία να μεταφερθεί η θέση απέναντι από οικία του αιτούντα, όπως μας υπέδειξε και
φαίνεται 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

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης,
αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82
του Ν. 34663/2006 και των άρθρων 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
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ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη σύμφωνη γνώμη του για:
Ι)

την παραχώρηση τριών (3) αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην
Καλαμάτα
α) επί της οδού Αλεξάκη 38, για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΚ 9332
β) επί της οδού Κλαδά 7, για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΖ 7915
γ) επί της οδού 23ης Μαρτίου, για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΖ
9706

ΙΙ) την μεταφορά μιας (1) υπάρχουσας αποκλειστικής θέσης ΑμεΑ, επί της οδού
Βύρωνος 107, για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΙΗΥ 1811
ΙIΙ) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στα συγκεκριμένα σημεία που
παραχωρούνται οι ως άνω αναφερόμενες ειδικές θέσεις,
ΙV) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό 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.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λύρας Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα
2. Αλεξόπουλος Δημήτριος
3. Αλεξόπουλος Ιωάννης
4. Βασιλοπούλου Παναγιώτα
5. Γαϊτάνης Φώτιος
6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα
7. Κουφαλάκου Ευαγγελία
8. Μπάμπαλη Αικατερίνη
9. Τσαλίκης Δημήτριος
10. Τσώλης Ηλίας
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11. Χαχής Ευάγγελος
12. Χουσέας Σταύρος
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 23 Οκτωβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ
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