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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  66/2019  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., 

στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 

υπ΄ αριθμ. 17/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 51761/11-11-2019 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 και 12) Χαχής Ευάγγελος.  

 

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

Καλογεροπούλου Παναγιώτα και 3) Χουσέας Σταύρος 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, επίσης, ο  Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

κ. Μπάκας Ιωάννης.  

 
 

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: 

Έκδοση ψηφίσματος περί ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, στις 3 
Δεκεμβρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια 

διάταξη την προσβασιμότητα και κινητικότητα των ΑμεΑ στην πόλη μας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο ψηφίσματος που διένειμε στα 
Μέλη στην αρχή της συνεδρίασης και το οποίο  έχει  αναλυτικά ως εξής:  
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Με την ολοκλήρωση της υπ΄ αριθ. 17/2019 τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Καλαμάτας της 15ης Σεπτεμβρίου 2019 και μετά  από πρόταση του Πρόεδρου του Συμβουλίου της 
Κοινότητας και διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Μελών του Συμβουλίου κατέληξε και  εγκρίθηκε 
Ψήφισμα στο οποίο εμπεριέχεται η πρωτοβουλία για τα παρακάτω: 
 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Καλαμάτας ομόφωνα 

Ψηφίζει 

1. Να αιτηθεί από το Δήμαρχο Καλαμάτας Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας στις 

3 Δεκεμβρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη 
την προσβασιμότητα και κινητικότητα των ΑΜΕΑ στην πόλη μας. 

2. Στην εν λόγω Συνεδρίαση να προσκληθούν πέραν των Δημοτικών παρατάξεων, υπηρεσιακοί 

παράγοντες των δημοτικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι τεχνικών και επιχειρηματικών φορέων, 

σύλλογοι και εθελοντές της πόλης μας με ειδικό αντικείμενο το συγκεκριμένο θέμα. 

3. Στη συγκεκριμένη Συνεδρίαση να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης της ευαισθησίας όλων μας, να 

τεθούν άμεσες προτεραιότητες για τεχνικά ζητήματα, να εισαχθούν συγκεκριμένοι στόχοι για το 

προσεχές διάστημα, να προταθεί και υλοποιηθεί ειδική ενημέρωση των συνδημοτών μας για αυτά τα 
θέματα.  

4. Να διοργανωθεί μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στο συγκεκριμένο θέμα ώστε να υπάρξει 

μεγαλύτερη διάχυση του μηνύματος «όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι». 

Εκφράζουμε τα αυτονόητα για τη σημερινή εποχή και έχουμε την πεποίθηση ότι πέρα από 
οποιαδήποτε επίκαιρα και αποσπασματικά συνθήματα και πρωτοβουλίες, έχουμε αποδείξει ως 
πόλη ότι μπορούμε σε αυτόν τον τομέα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια πόλη με ίδια 
δικαιώματα σε όλους και να γίνουμε ο κανόνας και το «προς-βάσιμο» παράδειγμα! 
 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
Δεν διαφωνούμε με την πρόταση να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό 
το θέμα αποκλειστικά και συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά στην πόλη μας 

ώστε πραγματικά να έχουν πρόσβαση τα ΑμεΑ σε όλους τους χώρους.  
Παράδειγμα, βλέπουμε πλατείες, πάρκα να έχουν πρόσβαση, αλλά για να φτάσεις κάποιος 
μέχρι εκεί περνάει ένα Γολγοθά και αν καταφέρει να τον περάσει για να φτάσει μέχρι εκεί. Ή 
και να πω ως παράδειγμα στο σχολείο που εργάζομαι εγώ, έχουμε μαθητή ΑμεΑ και δεν μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ: 
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Άρα λοιπόν χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλά. 
Συμφωνούμε λοιπόν να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρξει ένας 
προγραμματισμός για έργα συγκεκριμένα, κλπ και να ευαισθητοποιούν οι πολίτες. 

 
Στη συνεδρίαση, ως Κοινότητα, να αναφερθούμε στο πεζοδρόμιο της Αγοράς που 
έχει γίνει πάρκινγκ. 

 
Συμφωνώ με το θέμα, απλώς να σας ενημερώσω ότι χθες έγινε ένα ατύχημα, άτομο 
ΑμεΑ έπεσε από τη ράμπα λόγω κακής κατασκευής. Μέσα σε αυτό το κομμάτι να 

συζητήσουμε και τη συντήρηση των ραμπών του Δήμου.  Δεν έχω στοιχεία που και τι ακριβώς 
έγινε, απλώς έπεσε και κατέληξε το παιδί στο Νοσοκομείο. 

 
Εκεί που λέτε για το μήνυμα   «όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι», αυτό είναι 
γενικό. Μήπως πρέπει να το εξειδικεύσουμε, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. 

 

Σωστό. Το σταματάμε στο  «διάχυση του μηνύματος». Τελεία. 
 

 

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων  83 & 84  
του Ν. 3852/2010,    
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Υιοθετεί την πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας και 
εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Με την ολοκλήρωση της υπ΄ αριθ. 17/2019 τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Κοινότητας  Καλαμάτας  της 15ης Σεπτεμβρίου 2019  και  μετά  από πρόταση  του  Πρόεδρου 
του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  και διεξοδική  συζήτηση  μεταξύ των  Μελών του 
Συμβουλίου κατέληξε και  εγκρίθηκε Ψήφισμα στο οποίο εμπεριέχεται η πρωτοβουλία για τα 
παρακάτω: 
 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Καλαμάτας ομόφωνα 

Ψηφίζει 

1. Να αιτηθεί από το Δήμαρχο Καλαμάτας Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας στις 3 Δεκεμβρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με μοναδικό 
θέμα στην ημερήσια διάταξη την προσβασιμότητα και κινητικότητα των ΑΜΕΑ στην 
πόλη μας. 

2. Στην εν λόγω Συνεδρίαση να προσκληθούν πέραν των Δημοτικών παρατάξεων, 
υπηρεσιακοί παράγοντες των δημοτικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι τεχνικών και 
επιχειρηματικών φορέων, σύλλογοι και εθελοντές της πόλης μας με ειδικό αντικείμενο το 
συγκεκριμένο θέμα. 

3. Στη συγκεκριμένη Συνεδρίαση να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης της ευαισθησίας όλων 
μας, να τεθούν άμεσες προτεραιότητες για τεχνικά ζητήματα, να εισαχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι για το προσεχές διάστημα, να προταθεί και υλοποιηθεί ειδική 
ενημέρωση των συνδημοτών μας για αυτά τα θέματα.  

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΧΑΧΗΣ:  

ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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4. Να διοργανωθεί μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στο συγκεκριμένο θέμα 
ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διάχυση του μηνύματος. 

Εκφράζουμε τα αυτονόητα για τη σημερινή εποχή και έχουμε την πεποίθηση ότι πέρα από 
οποιαδήποτε επίκαιρα και αποσπασματικά συνθήματα και πρωτοβουλίες, έχουμε αποδείξει 
ως πόλη ότι μπορούμε σε αυτόν τον τομέα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια πόλη με ίδια 
δικαιώματα σε όλους και να γίνουμε ο κανόνας και το «προς-βάσιμο» παράδειγμα! 

 
 

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 

  3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  4. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  5. Γαϊτάνης Φώτιος 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χαχής Ευάγγελος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 26 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


