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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   49/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ., στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 10η/2018 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22865/08-06-

2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 46 απόφαση), 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Μαρινάκης 

Σαράντος και 4) Μπάκας Ιωάννης. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 

2) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 3) Μπεχράκης Σταμάτης και 4) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Πολίτης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 47 απόφαση), ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας την κα Ντίντα Παναγιώτα. 

 

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Διάθεση χώρων για στάθμευση  οχημάτων ΑμεΑ.  

 

Η έκδοση απόφασης επί κυκλοφοριακών θεμάτων, όπως είναι και το ανωτέρω θέμα,  αποτελεί 
κανονιστική απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, την έκδοση δημοτικών 
κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου.  
   
  
Το από 07-06-2018 σχετικό 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, έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΕΑ 

Σύμφωνα με την αρ.155/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με 

την παραχώρηση αποκλειστικών ή και ειδικών θέσεων στάσης ή στάθμευσης στο οδικό δίκτυο της 

Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, οι κατηγορίες οχημάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί 

να παραχωρείται χώρος στάθμευσης, ανάλογα με το αν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, είναι και 

για τα οχήματα ΑΜΕΑ(κατηγορία 2).  

Οι αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΕΑ 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. 

Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση γίνεται ατελώς κι έχει διάρκεια για δύο έτη, οπότε και 

επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση (ειδικό δελτίο στάθμευσης, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, κ.λπ.).  

Η οριστικοποίηση των εν λόγω παραχωρήσεων γίνεται μετά από την έκδοση σχετικής 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά στοιχεία για 

την κάθε παραχώρηση και την έγκρισή της από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

Θέσεις που έχουν παραχωρηθεί με οριστικές αποφάσεις πριν από την έκδοση της 

αρ.155/2013 απόφασης του Δ.Σ. και είναι σύμφωνες με τους όρους της εξακολουθούν να ισχύουν, 

αλλιώς καταργούνται. 

Επειδή στην πόλη της Καλαμάτας έχουν παραχωρηθεί αρκετές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, 

πριν τη λήψη της αρ.155/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με δικαιολογητικά διαφορετικά από 

αυτά που τέθηκαν με την τελευταία   

 

εισηγούμαστε  

 

α) τη λήξη ισχύος όλων των παραχωρημένων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ 

την 31
η
 Δεκεμβρίου 2018 
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β) την εκ νέου προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

επανεξέτασή τους   

 

   Ο συντάξας    Η προϊσταμένη    Ο διευθυντής Τ.Υ. 

 

     Παν. Ζάννης   Αν. Κυριακοπούλου              Βασ. Τζαμουράνης 

   Πολιτικός Μηχ. ΤΕ             Πολιτικός Μηχανικός              Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
Η εισήγηση είναι απλή. Όλες οι θέσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα με όλες τις 
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων έχουν ισχύ μέχρι τις 31/12/2018. Όλες 

οι θέσεις ΑμεΑ που έχουμε δώσει και τώρα και παλαιότερα και από πολύ παλιά.  

Εμείς, λοιπόν, σαν Υπηρεσία παίρνουμε μια απόφαση και λέμε: όλες αυτές ισχύουν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2018. Μετέπειτα θα υπάρξει εκ νέου προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους και 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επανεξέτασή τους, γιατί τώρα έχουν παρατηρηθεί 
φαινόμενα τα οποία πολλές φορές τα έχετε ακούσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, 
έχει πάρει κάποιος μία θέση ή έχει φύγει από δω, έχει πάει σε κάποια άλλη πόλη και κάποιος 
άλλος την έχει κρατήσει ή έχει φύγει απ’ τη ζωή.  

Συνάμα, ο νόμος που αφορά τα ΑμεΑ για τις θέσεις αυτές έχει αλλάξει τώρα. Υποχρεωτικά 
πρέπει να φέρνουνε την κάρτα η οποία παίρνουνε. Παλαιότερα δεν δίνανε αποφάσεις, μόνο με 
το χαρτί του γιατρού έπαιρνες κάποια απόφαση. Τώρα ο νόμος έχει αλλάξει. Βέβαια οι 
τελευταίες θέσεις που δίνουμε τα τελευταία δύο χρόνια -τρία είναι μέσα από το νέο νόμο και 
δεν έχουμε πρόβλημα.  

Από κει και πέρα όμως υπάρχουνε και οι παλιές θέσεις οι οποίες, παράδειγμα, είτε δεν είναι το 
ένα ή το άλλο κτλ. Οπότε λέμε εμείς, παίρνουμε μια απόφαση καινούργια και λέμε ότι ό,τι 
έχουμε δώσει μέχρι τώρα και θα είναι και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι 
31/12/2018. Τελεία και παύλα.  

Μέχρι τότε…  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν ήταν το ίδιο, δεν υπήρχε απόφαση. Δεν υπήρχε απόφαση.  
Εμείς μέχρι τότε που θα πάρουμε αυτή την απόφαση αύριο…  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Τις άδειες αυτές τις δίνουμε για δύο χρόνια τις τελευταίες. Οι παλαιότερες ήταν 
αορίστου. Αυτό λέω, δεν αφήνεις να μιλήσω.  

Εμείς σαν Υπηρεσία μετά την απόφαση αυτή, όσους έχουμε καταγεγραμμένους, θα τους 
στείλουμε μία επιστολή και θα τους πούμε: «Αυτό που έχετε τώρα είναι μέχρι τέλος του 
χρόνου. Επικαιροποιείστε τα δικαιολογητικά μέχρι τέλος του χρόνου για να συνεχίσετε για τα 
επόμενα δύο χρόνια». Όσοι δεν έρθουν θα κοπούνε και θα τελειώσει η υπόθεση. Και θα 
καταργηθούν οι θέσεις. Αυτή είναι η απόφαση.      
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και γιατί περιμέναμε τόσο καιρό να το κάνουμε αυτό; 

 
Γιατί παλαιότερες αποφάσεις, δεν είναι θέμα επιστολής, τα ΑμεΑ που έχουνε 
δοθεί από το 2007, από το 2004, αυτοί υπάγονται στο διηνεκές σύμφωνα με το 

καθεστώς που υπήρχε. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το βρίσκεις, ο νόμος είναι δύο χρόνια τώρα, ο τελευταίος που λέει…  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι. Μα δεν ξέρουμε αν είναι σωστές οι επιστολές αυτές και πού βρίσκονται 
αυτοί. Δηλαδή, μπαίνεις σε μία διαδικασία διαχείρισης του Τμήματος που είναι 

ένας άνθρωπος εδώ, που είναι ο Ζάννης και άλλον έναν που βάλαμε τώρα.  
Λέμε: παίρνουμε την απόφαση αυτή, τελειώνει η υπόθεση και μέχρι τότε η Υπηρεσία όσους 
έχει καταγεγραμμένους θα τους στείλει ειδοποιητήρια. Εάν δεν έρθουν μέχρι την εύλογη 
ημερομηνία αυτοί να επικαιροποιήσουν, βγαίνουν τα παλούκια και τελειώσαμε. Και μετά θα 
’ρθουν γυρεύοντας όλοι. Έτσι θα γίνει, κανένας δεν θα ’ρθει, στο λέω εγώ τι θα γίνει. Όταν 
τους κόψεις τα παλούκια θα ’ρθούνε. 
Ψηφίζετε;  

 
Εγώ το τοπίο το βλέπω πολύ θολό, όπως εσείς το εξετάζετε, η Δημοτική 
Αρχή, έχετε καθυστερήσει, δεν έχετε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ούτε 

τώρα τις κάνετε, δεν ξέρω τι περιμένετε, έχει σχέση με ψηφοθηρία αυτό το πράγμα; Δηλαδή, 
περιμένετε τις εκλογές; Μπρος - πίσω συνέχεια;  

 
Αν περιμέναμε τις εκλογές, Μιχάλη, δεν θα βάζαμε όριο το ΄19, θα βάζαμε το 
’23.  

 
 Μα δεν βάζετε κανένα όριο τώρα. Μα λέτε: δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. 
Μα εσείς μας λέτε ότι δεν μπορείτε να τους βρείτε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μας λέτε ότι δεν μπορείτε να τους βρείτε. Έχετε δύο χρόνια που ισχύει…   

 
Θέλουμε να τους δώσομε να καταλάβουν ότι πρέπει να φέρουν καινούργια 
δικαιολογητικά, γιατί τότε που πήραμε τις αποφάσεις δεν χρειαζόντουσαν. Ήταν 

μόνο το χαρτί του γιατρού.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε ότι εδώ και δυο χρόνια ισχύει αυτό…  

 
Δεν μιλάμε γι’ αυτούς, τους ξέρουμε ποιοι είναι. Τα έφερε και ο Δήμαρχος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν των απαιτήσεων του κ. Φαββατά. Σε παρακαλώ 

τώρα, του τα έδωσε. Τα ξέρουμε. Τα πιο παλιά έχουμε αποφάσεις οι οποίες…  
 
Δεν ξέρω. Είναι ένα απλό θέμα που για μένα δεν μπορείτε να το λύσετε. 
Για ποιο λόγο; Δεν ξέρω γιατί δεν μπορείτε να το λύσετε. Ή δεν θέλετε. 

Εγώ θεωρώ ότι δεν θέλετε να το λύσετε το θέμα αυτό. Έτσι πιστεύω, ότι δεν θέλετε να το 
λύσετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίζεις.  

 
Όχι, Λευκό θα ψηφίσω γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δεν έχετε τη 
βούληση να το λύσετε αυτό το θέμα. Το αφήνετε έτσι να αιωρείται.  

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 του Ν. 3852/2010 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και την 
υπ’ αριθμ. 155/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, μειοψηφούντος του κ. 
Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήξη ισχύος όλων των παραχωρημένων 
αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ την 31-12-2018 και την εκ νέου 
προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 
επανεξέτασή τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από  07-06-2018  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 : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

  


