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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   149/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 15η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2009 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.  
 

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

συνεδρίασης. 

 
 



Συνεδρίαση :  15/2009 Τρίτη 28/04/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   149/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Άσκηση προσφυγής κατά της διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου ελέγχου νομιμότητας της υπ’  αριθ. 75/2009 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

Στο φάκελο του θέματος, για ενημέρωση των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής, ήταν: 

1. Η υπ’ αριθ. 75/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  με την οποία, 
εγκρίθηκε η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε τμήμα του 
κέντρου της Καλαμάτας . 

2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3305/10-4-2009 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Δ/νση 
Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Μεσσηνίας, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«1. Επικυρώνουμε την αριθ. 75/2009 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας αναφορικά με 
ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη της Καλαμάτας και μόνο ως προς τα άρθρα 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 και 13 του κανονισμού εφαρμογής της ελεγχόμενης 
στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006. 

2. Ακυρώνουμε την αριθ. 75/2009 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας ως προς το άρθρο 6 
του κανονισμού εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης, επειδή αυτό είναι α) ασαφές 
και αόριστο σχετικά με το ποιους μόνιμους κατοίκους αφορά και β) η συγκεκριμένη 
κανονιστική διάταξη βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την συνταγματική αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών». 

 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΛΕΥΚΟ εγώ. 

 
Λευκό. Δηλαδή να μην κάνομε ένσταση, να μην έχομε θέσεις για μόνιμους. 
Εντάξει.  

 
Με συγχωρείτε. Το σκεπτικό είναι εντελώς διαφορετικό. Έτσι; 
Κατηγορείται ο Δήμος ότι δεν διευκρίνισε μία σειρά από θέματα. Τι λέει 

η απόφαση; Η απόφαση δεν λέει «αορίστως», η απόφαση λέει ότι δεν έχομε, δεν λέει για 
ποιους κατοίκους, ποιας περιοχής, δεν λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ας διορθώσουμε αυτά 
και μετά βλέπομε το υπόλοιπο. Η λογική είναι να διορθώσουμε την απόφαση, δεν είναι να 
πάμε να κάνουμε προσφυγή. 

 
Μάλιστα. Επειδή λέτε τη μισή απόφαση. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα… 
Λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ το μείζον της απόφασης είναι το εξής. Εγώ 

θα την πω ολόκληρη, να την ακούσουμε ολόκληρη την απόφαση. Λέει «Ακυρώνουμε την 
υπ’  αριθμ. 75/2009 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας ως προς το άρθρο 6 του κανονισμού 
εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης, επειδή αυτό είναι α) ασαφές και αόριστο σχετικά με 
το ποιους μόνιμους κατοίκους αφορά». Αυτό είπατε, το άλλο μισό δεν το είπατε «και β) η 
συγκεκριμένη κανονιστική διάταξη βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την συνταγματική αρχής 
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών». Αυτό είναι το μείζον, το άλλο το φτιάχνουμε. 
Εάν λοιπόν βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση σημαίνει ότι σε όλους τους δήμους της χώρας 
βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση, άρα υπάρχει ζήτημα για ολόκληρη την Ελλάδα. Γι’  αυτό 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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γίνεται αυτή η προσφυγή με σεβασμό στις αποφάσεις της Περιφέρειας που μέχρι τώρα είναι 
αλήθεια όλες οι αποφάσεις διακρίνονται και από την μελέτη και από την προσοχή και από 
μία προσπάθεια να λειτουργήσει ο Δήμος με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο. ΛΕΥΚΟ; 

 
Εγώ ΛΕΥΚΟ. Να απαντήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ο χώρος της 
στάθμευσης, ο κεντρικός χώρος στάθμευσης. Κανένας άλλος δήμος δεν 

διαθέτει στους δημότες του τέτοιον χώρο ως ελεγχόμενη στάθμευση. Άλλο οι πόλεις όλες οι 
οποίες διαθέτουν ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους που είναι μπροστά από τις 
κατοικίες τους και άλλο η ελεγχόμενη στάθμευση, αυτή είναι η λογική της Περιφερείας, 
άλλο λοιπόν η ελεγχόμενη στάθμευση η οποία μπαίνει σε συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. 
Εκεί είναι το συγκεκριμένο θέμα. Γι’  αυτό έχει ονομαστεί αντισυνταγματικό. Δεν 
αναφέρεται στους δρόμους. Ας το δει και η νομική υπηρεσία. Μιλάει για τον κοινόχρηστο 
συγκεκριμένο χώρο ο οποίος είναι κοινόχρηστος για όλους. Με την ίδια λογική που της 
κοινής χρήσης είναι για όλους τους δημότες. Εκεί λοιπόν, στον κοινόχρηστο αυτό χώρο λέει 
ότι δεν επιτρέπει να δεσμεύεται για τους κατοίκους. Αυτό. 

 
Δεν υπάρχει καμία διαφορά κ. Κοσμόπουλε. Κι εδώ ως κοινόχρηστος χώρος 
είναι. Ο καθένας αφήνει το αυτοκίνητό του. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει τεράστιος. 

 
Ιδιαίτερα στην περιοχή του Κολωνακίου όπου είναι δεσμευμένοι δρόμοι με τα 
γνωστά χρώματα, κοινόχρηστοι είναι κι αυτοί οι δρόμοι. Παλιότερα άφηνε ο 

καθένας το αυτοκίνητό του. Τώρα μόνο οι κάτοικοι. Αλλά ας το δούνε οι υπηρεσίες, ας το 
δει η επιτροπή του 152. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ 
ψήφου από τον κ. Κοσμόπουλο Βασ., κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 3305/10-4-2009 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ελέγχου νομιμότητας 
της υπ’ αριθ. 75/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
σχετικής με ελεγχόμενη στάθμευση, με την οποία ακυρώθηκε το άρθρο 6 του 
κανονισμού εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης που αφορά στην 
παραχώρηση χώρου για αποκλειστική χρήση μονίμων κατοίκων.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 
                                      

 

 

 

 

 


