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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 21η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 29-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος  και 3) Κουδούνης Αργύριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
2) Λαγανάκος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και   

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  21/2008 ∆ευτέρα 02/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   237/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση φύλαξης και ρύθµισης λειτουργίας των χώρων στάθµευσης του 
Νέδοντα. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος του ∆ήµου κ. Λιοντήρης.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Συνάδελφοι, απαιτείται ένα ελάχιστο ποσό µέχρι, νοµίζω αυτές τις ηµέρες, 9 
του µηνός, έχουµε ένα κρίσιµο δικαστήριο για τους χώρους στάθµευσης. 

Επειδή δεν έχουµε τη δυνατότητα µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία να ελέγξουµε το χώρο λόγω 
έλλειψης προσωπικού και επειδή ο χώρος πρέπει να ελεγχθεί διότι διάφοροι συµπολίτες µας 
εδώ σταθµεύουν τα οχήµατά του και στους διαδρόµους, βεβαίως παρεµβαίνει η Τροχαία 
αλλά δεν έχει δυνατότητες, κρίναµε ότι είναι επιβεβληµένο µε κάποιο ποσό της τάξεως 
3.000 – 4.000 €, δεν νοµίζω να χρειαστεί παραπάνω µέχρι να έχουµε κάποιες κρίσιµες 
αποφάσεις και να προχωρήσει ο ∆ήµος πλέον µε Κανονισµός Λειτουργίας, δεν µπορούµε 
τώρα, να ελέγχει ιδιωτική αστυνοµία το συγκεκριµένο χώρο και να συνεργάζεται µε τη 
∆ηµοτική Αστυνοµία και µε την Τροχαία ώστε να υπάρχει µία ευταξία, από την EUROPA 
SECURITY η οποία έχει πάρει µε διαγωνισµό τον έλεγχο του Πάρκου και είµαστε 
ευχαριστηµένοι από τη συνεργασία. Έτσι δεν είναι κ. Λιοντήρη; 

 
Ναι. 
 

Φυλάσσεται ο χώρος ικανοποιητικά.  
Μας κάνει µια πρόταση: ¨….. Το κόστος των παραπάνω παρεχόµενων 

υπηρεσιών ανέρχεται σε 7,00 € ανά ώρα.¨ 
 
30 ώρες την εβδοµάδα, ήτοι 210 € την εβδοµάδα. 

 
Πώς θα γίνει η φύλαξη; Θα είναι εκεί πέρα άνθρωπος ή θα …  
 

Εάν υπάρχει ανάγκη µεγαλύτερη… Εγώ συζήτησα µε την Επίτροπο για το 
συγκεκριµένο θέµα, διότι είναι εξαιρετικά φειδωλή στην έγκριση, ότι 

εκτιµούµε ότι θα είναι ένα ποσό της τάξεως αθροιστικά  4.000 µε 5.000 €  για την φύλαξη 
των χώρων.  Θα περιφέρονται στο χώρο, θα φροντίσουν και για την πυρόσβεση, είναι 
κρίσιµο …. 

 
Λέει ένα άτοµο ανά βάρδια. ¨Ένα¨. Ένα άτοµο σε όλο το σύνολο του 
πάρκινγκ; 

 
Για το µεσαίο και το νότιο κοµµάτι του πάρκινγκ.  
 

Το επάνω µπορούµε να το καλύπτουµε εµείς.  
 
Το ελέγχει  η δική µας αστυνοµία … 
 

∆εν τους αφήνουµε µόνους τους, µία επικουρία χρειαζόµαστε. Εντάξει; Απλά 
χρειαζόµαστε τη βοήθειά τους γιατί δεν έχουµε προς το παρόν προσωπικό 
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ώστε να υπάρχει ευταξία στο χώρο.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …. (δεν ακούγεται) 

 
Ναι, ναι. Θα πάρουµε αποφάσεις οριστικές αλλά … δεν δίνοµε χρόνο εδώ πέρα 
καθόλου, µην … Πρέπει όµως να έχουµε µία οργανωµένη παρουσία εκεί και 

χρειάζεται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και την επικουρία της … Είναι κατανοητό … 
 
Εµείς κ. ∆ήµαρχε δεν θα το ψηφίσουµε στη γενικότερη φιλοσοφία 
µας όσον αφορά το πάρκινγκ. Βέβαια χαιρόµαστε που η ∆ηµοτική 

Αρχή κατάλαβε επιτέλους ότι το πάρκινγκ θέλει αστυνόµευση αλλά εµείς λόγω του ότι 
έχουµε καταψηφίσει γενικότερα το πάρκινγκ δεν το ψηφίζουµε. 

 
Καλώς.  
Πάντως την ευχή σας να πάµε καλά δικαστικά και να το πάρει ο ∆ήµος, την 

έχουµε. Έτσι δεν είναι; Είναι δεδοµένο. 
 
Εµπράκτως.  
 

¨Εµπράκτως¨, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα το τακτοποιήσουµε.  

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την οικονοµοτεχνικη προσφορά ανάθεσης υπηρεσιών 
φύλαξης δηµοτικού πάρκινγκ της επιχείρησης Europa Security, καθώς επίσης και τις 
σχετικές διατάξεις του του άρθρου  209  του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και  τις διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 29/3-4-2007 εγκύκλιο 
¨περί παροχής υπηρεσιών¨ του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., µειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παν. που 
τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

  
Ι. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας φύλαξης και ρύθµισης λειτουργίας του 

µεσαίου και νότιου κοµµατιού των χώρων στάθµευσης του Νέδοντα στην 
ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ¨EUROPA SECURITY¨, 
µειοδότριας του διαγωνισµού για τη φύλαξη του Πάρκου του ΟΣΕ,   αντί του  
ποσού των επτά ευρώ (7,00 €) ανά ώρα,  προσαυξανόµενου µε το νόµιµο 
Φ.Π.Α. για όσο διάστηµα απαιτηθεί µέχρι την στελέχωση της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας ώστε να αναλάβει αυτή την παραπάνω 
υπηρεσία  και κατ΄ ανώτατο όριο µέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €) συνολικά, βάσει των όσων αναφέρονται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και σύµφωνα µε τη σχετική οικονοµοτεχνική προσφορά της 
παραπάνω επιχείρησης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης 
αυτής.  

 
 
ΙΙ. Ψηφίζει και εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω 

πίστωσης σε βάρος  του Κ.Α. 70.7425.10 του δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικον. έτους 2008.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 9 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


