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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2015 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  60/2015 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 
αριθμ. 14/2015 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 
αριθμ. πρωτ. 59897/11-12-2015 πρόσκληση της κας Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
του Συμβουλίου. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4) 
Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος Δημήτριος, 7) Μητσέας Δημήτριος, 8) 
Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά, 10) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 11) Ψυλάκη  Μαρία. 
 
Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Κατσαράκης Πέτρος, 2) Κοκκίνη 
Ευαγγελία, 3) Λεβέντη Ναταλία και 4) Λύρας Παναγιώτης. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 
 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης. 
 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος  αναφέρεται στις με αριθμ. πρωτ. 58337/2-12-2015 και 
59772/11-12-2015 σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση και έχουν αναλυτικά ως εξής:   
 

 Η με αριθμ. πρωτ. 58337/2-12-2015 εισήγηση 
 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης. 
Σχετ.: Η υπ' αρ. πρωτ. 49509/13-10-15 αίτηση 
 

Για τον καθορισμό των ειδικών θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η 
σχετική υπ’. αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2). 
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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. 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 49509/13-10-15 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 
κάτοικο της οδού Αριστοδήμου 145 και για το υπ’. ΚΜΡ 8910  αυτοκίνητο. 
 

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μπροστά από την οικία του 
αιτούντα απαγορεύεται η στάθμευση και προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η 
πλησιέστερη θέση στην οδό Σοφοκλέους, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο,.  

 

 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 
α) την παραχώρηση της ειδικής θέσης στάθμευσης που αναλυτικά περιγράφετε 

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, 

 
Συν/να: 1) Η υπ' αρ. πρωτ. 49509/13-10-2015 αίτηση 
   

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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 Η με αριθμ. πρωτ. 59772/11-12-2015 εισήγηση 

  
 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης. 
Σχετ.: Η υπ' αρ. πρωτ. 58655/04-12-15 αίτηση 
 
 

Για τον καθορισμό των ειδικών 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. 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 58655/04-12-15 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 
κάτοικο της οδού Μεσσήνης 9 και για το υπ’. ΙΚΝ 9685  αυτοκίνητο. 
 
 Στην οδό Μεσσήνης ισχύει η εκ περιτροπής στάθμευση (μονούς – ζυγούς μήνες) και για 
αυτό πρέπει να δοθεί μία θέση στάθμευσης σε κάθε πλευρά του δρόμου.    

 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να 

παραχωρηθούν οι πλησιέστερες θέσεις στην οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο 
ακόλουθο σχέδιο.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 
α) την παραχώρηση της ειδικής θέσης στάθμευσης που αναλυτικά περιγράφετε 

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, 

 
Συν/να: 1) Η υπ' αρ. πρωτ. 58655/04-12-2015 αίτηση 
   
 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησής της, η Πρόεδρος καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, το Συμβούλιο να εκφράσει  γνώμη επί των ανωτέρω 
εισηγητικών σημειωμάτων  προς το αρμόδιο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης ήτοι προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Κύριοι συνάδελφοι, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό. Εδώ αυτό το 
δίνουνε οι Υγειονομικές Αρχές την άδεια και εμείς το παραχωρούμε. Εε ότι είναι ο 

άνθρωπος ανάπηρος είναι γεγονός. Τι άλλη αναπηρία να έχει;  
Στο Νόμο οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα απ’ τη στιγμή που έχει έναν Α αριθμό αναπηρίας να 
ζητήσει αυτό. Ο ανάπηρος είναι ανάπηρος, είτε είναι καρκινοπαθής, είτε είναι το πόδι του, το 
χέρι, το οτιδήποτε. 

 
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) 

 
 Αυτό είναι στο όνομα του αναπήρου, δεν είναι στο όνομα του πατέρα ή της 
μάνας ή της αδερφής. Μία θέση είναι. 

 
 Όταν θα γίνει η σήμανση, μετά την απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου 
που θα πάρουμε την Πέμπτη, μετέπειτα μπαίνει μία ταμπέλα που λέει ΑμΕΑ 

και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ο οποίος, παράδειγμα, έχει δικαίωμα να κάθεται 
στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί αν πάει να παρκάρει το δικό μου αυτοκίνητο εκεί και περάσει η 
Αστυνομία θα σου ξηλώσει τις πινακίδες και τα περαιτέρω.  
 
(Κλειστά πρακτικά) 

 
Παιδιά, συγνώμη, συγνώμη, δεν μας αφορά αυτό εμάς. Εμείς εδώ πέρα δεν 
είμαστε ούτε Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε Αστυνομία, ούτε τίποτα. Γνωμοδοτούμε: 

Ο χριστιανός αυτός δικαιούται να πάρει την αναπηρική θέση στάθμευσης; Παρακαλώ, κ. 
Αντωνόπουλε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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 Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή δεν θα κοιτάξουμε πότε θα περάσει ο 
δημοτικός αστυνόμος. Πότε θα περάσει αυτός ο κύριος Επιτροπή να δούμε 

αν μπορεί να οδηγήσει, πότε θα αλλάξει αυτοκίνητο, πότε θα το πλύνει, πότε θα το καθαρίσει. 
Κοιτάμε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να του δώσουμε μία θέση. 
Αυτό θέλουμε. Τη δίνουμε ή δεν τη δίνουμε. Από κει και πέρα, δεν θα μπούμε σε έναν 
κυκεώνα συζητήσεων πότε θα ελεγχθεί, και πότε θα αστυνομευτεί και χίλια δύο. Απλά 
πράγματα. 
Δεν μας ενδιαφέρει αυτό στη συγκεκριμένη στιγμή, κ. συνάδελφε. 

 
 
Το Συμβούλιο, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,  μειοψηφούσης της κας 
Αθανασοπούλου, η οποία δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι 
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί των με 
αριθμ. πρωτ. . 58337/2-12-2015 και 59772/11-12-2015εισηγητικών σημειωμάτων 
του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και αφορούν την παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης και 
συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για:  
 
Ι.  την  παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ:  

α) για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΡ 8910, επί της οδού Αριστοδήμου 
145 

β) για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΙΚΝ 9685, επί της οδού Μεσσήνης 9, 
όπως φαίνονται και στα σχετικά για κάθε περίπτωση καταχωρούμενα στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής σχέδια των παραπάνω αναφερομένων 
υπηρεσιακών εισηγητικών σημειωμάτων  

 
II.   την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση  παλιότερων Αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με βάση τα όσα αναφέρονται παραπάνω.  
 
III. την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης 

κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία   1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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  5. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  6. Μητσέας Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 28 Δεκεμβρίου 2015 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 
 
  

Ο Γραμματέας 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 

 


