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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  402/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τρίτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 21η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 31-07-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,   14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 401 απόφαση), και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 405 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λεΐκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος και 4) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εκχώρηση αρµοδιοτήτων στη ∆ηµοτική Αστυνοµία. 
 
Στην αρχή γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Το θέµα (2) θα το αφήσω για λίγο, είναι ο κ. ∆ήµαρχος µε την οικογένεια του 
µακαρίτη. 

 
∆εν υπάρχει στο φάκελο, δεν συζητείται. Ούτε καν. . .  
 

Όχι, υπηρεσιακό είναι, υπηρεσιακή εισήγηση, δεν είναι του ∆ήµαρχου. Εγώ το 
αφήνω. . .  

 
∆εν υπήρχε στο φάκελο. Σας παρακαλώ κε Πρόεδρε σας έκανα παράσταση, 
είναι πέντε (5) φάκελοι, δεν θα συζητηθούν. Είναι θέµα αρχής και 

σεβασµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Μισό λεπτάκι, µισό λεπτάκι, να το κουβεντιάσουµε τώρα που θα έρθει ο 
∆ήµαρχος. 

 
Κε Πρόεδρε µε συγχωρείτε. Να κουβεντιάσουµε µε τι; Τι θα 
κουβεντιάσουµε, πέστε µου. Πέστε µου ποιος θα κουβεντιάσει µε ποιόν. 

 
Καθίστε δεν είχε εισήγηση, είναι υπηρεσιακή εισήγηση κε Κοσµόπουλε. 

 
∆εν µε ενδιαφέρει κε Πρόεδρε, δεν µε ενδιαφέρει. 
 

Μα τα βασικά έγγραφα. . . 
 
Ο φάκελος οφείλει να είναι γιοµάτος. 
 

Κοιτάξτε. Όταν έχει βασικά έγγραφα. . . 
 
Σας έκανα παρέµβαση εχθές το µεσηµέρι. Οι φάκελοι, ήταν πέντε (5) 
θέµατα κενά. Και σας λέω «κε Πρόεδρε φάκελοι κενοί, φάκελοι κενοί». 

 
Κοιτάξτε, σας λέω. .  . 

 
«Εγώ πότε θα τον διαβάσω;» Και γιατί να εµπιστευτώ αυτά που θα πει ο Α 
ή ο Β εισηγητής; 

 
Μα δεν είναι, είναι υπηρεσιακή εισήγηση. 

 
Φάκελοι κενοί. Επαναλαµβάνω, φάκελοι κενοί. Φάκελοι κενοί δεν 
συζητούνται. Στοιχειώδες. 

 
∆ιαδικαστικό. 

 
∆ιαδικαστικό ο κ. Αλευράς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Κε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να ενισχύσω την ένσταση του κ. Κοσµόπουλου, εγώ 
σήµερα ήρθα, σήµερα πριν το µεσηµέρι, το θέµα (2), ο σχετικός ο αντίστοιχος 

φάκελός του ήταν παντελώς κενός, δεν είχε κανένα έγγραφο. 
 
Βεβαίως, δεν το αρνήθηκα, δεν το αρνήθηκα κε Κοσµόπουλε.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι, θα το αφήσω. . . 
 
Κε Πρόεδρε. 
 

Ορίστε, ο κ. Αθανασόπουλος. 
 
Κρατείται, θα έπρεπε ο κ. ∆ήµαρχος και τη στιγµή . . .  
 

Καθίστε, γιατί δεν είχε µέσα το χαρτί. 
 
Ένα λεπτό. 
 

Για µισό λεπτό; 
 
Τις θέσεις σας να τις αναπτύξετε τη στιγµή που θα επανέλθει προς 
συζήτηση. Πάµε στο 3ο θέµα, να µην. . .   

 
Θέµα (3). Πάµε στο θέµα (3). 

 
Κρατείται, δεν. . .  
 

«Εκµίσθωση κυλικείου πάρκου ΟΣΕ». 
 
Ο φάκελος για µας ήταν κενός. 
 

Το έβαλε ο κ. Ηλιόπουλος µετά από 20 λεπτά. 
 
∆εν µε ενδιαφέρει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κε Πρόεδρε. Ο φάκελος ήταν 
κενός. Εχθές το µεσηµέρι σας επισκέφθηκα. 

 
Όχι το µεσηµέρι. 

 
Έντεκα (11:00) η ώρα. 
 

Ωραία, έντεκα (11:00) η ώρα. Τι θα πει αυτό; Εχθές λοιπόν έντεκα (11:00) 
η ώρα. . .  

 
Κρατείται το (2), µιλάµε για το (3). 
 

Έντεκα (11:00) η ώρα ο φάκελος ήταν κενός. Εµείς. . . 
 

Ακριβώς µετά από ένα (1) λεπτό κε Κοσµόπουλε το έφερε. 
 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Τι να κάνουµε τότε; Εµείς δηλαδή. . .  
 

Μα είναι νοµικό κε Κοσµόπουλε! 
 
. . . είµαστε υπάλληλοι του οποιουδήποτε, να ερχόµαστε όποτε εσείς θέλετε 
να παίρνουµε τους φακέλους; 

 
Όχι, όχι, προς Θεού! Ούτε . . . 

 
Υπάρχει κάποιος κανονισµός. Υπάρχει ένας κανονισµός. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Μα και το (3) και το (5). Με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι θέµα τάξης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Ο κ. Αθανασόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Βρίσκεται η οικογένεια του εκλιπόντος, ο 
∆ήµαρχος απουσιάζει για δυο λεπτά, µη µετατρέψουµε την αίθουσα. . . 

 
Λοιπόν, στο θέµα (3) το έβαλε ένα λεπτό ακριβώς µετά. Είναι καθαρά νοµικό. 
∆εν είναι. . .  

 
∆εν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει. 
 

Μα αφού στο προηγούµενο που το αποσύραµε είπαµε ότι λέει ο νόµος και 
συµφωνήσατε όλοι. Εγώ συµφωνώ να τηρηθεί η νοµοθεσία. 

 
Είναι θέµα τάξης διότι εκτρεπόµαστε από τη λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Είναι κυρίαρχα θέµα τάξης. Πέντε (5) θέµατα εχθές στις 

έντεκα (11:00) η ώρα ήταν κενά. ∆εν µπορώ να εξηγήσω τη διολίσθηση αυτή της ∆ηµοτικής 
αρχής. Πέντε θέµατα. Ή τα θέµατα θα είναι στον φάκελο έγκαιρα, εφόσον υπάρχει κανονισµός 
λειτουργίας, ή µας απαξιείτε πλήρως και µας γράφετε εκεί που δεν πρέπει. 

 
Εδώ, γι’  αυτό η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα βάλει τους όρους. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Να τελειώσω µε το (3). Να τελειώσουµε µε το (3). 

 
Ότι λέει ο κανονισµός. Να τηρηθεί ο κανονισµός. 
 

Κοιτάξτε, σας λέω δεν. . . 
 
Κε Πρόεδρε να τηρηθεί. . . 
 

Είναι καθαρά. . . 
 
. . .ο κανονισµός. Ζητάω κάτι; 
 

Βοηθείστε. Εγώ ζητάω να βοηθήσετε τη διαδικασία. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Όχι, όχι. Να τηρηθεί ο κανονισµός. Ζητάω το ελάχιστο. Να τηρηθεί ο 
κανονισµός. Τίποτε άλλο. 

 
Μα ένα λεπτό; Σας λέω σε ένα λεπτό το είχε βάλει ο άνθρωπος! 

 
Ζητάω το ελάχιστο, να τηρηθεί ο κανονισµός. 
 

Είναι αντισυναδελφική συµπεριφορά κε Κοσµόπουλε! Σας λέω µετά από ένα 
λεπτό ο άνθρωπος το έφερε και το έβαλε! 

 
Ζητάω το ελάχιστο, να τηρηθεί ο κανονισµός. ∆εν το έχω διαβάσει. Θέλετε 
να φύγω από την αίθουσα; Να σας κάνω το χατίρι; 

 
Όχι, όχι.  

 
Και να πω «γειά σας, είµαι απών;» 
 

Εγώ δεν θέλω να µου κάνετε κανένα χατίρι. 
 
Τότε; Σας ζητάω λοιπόν να τηρηθεί ο κανονισµός για το σύνολο των 
θεµάτων τα οποία δεν ήταν στο φάκελο µέσα. Είναι πολύ απλή η απαίτησή 

µου. Είναι δικαίωµά µου. Αν θέλετε να µου το καταστρατηγήσετε, δικαίωµά σας. 
 
Όχι, εγώ δεν θέλω να σας καταστρατηγήσω τίποτα. . . 

 
Ωραία, λοιπόν ζητάω. . . 
 

. . .αλλά τα βασικά έγγραφα. . . 
 
. . .  τα πέντε θέµατα λοιπόν που σας ανέφερα στο γραφείο σας. . . 
 

Και έψαχνα εναγωνίως να βρω να βάλω τις εισηγήσεις. 
 
Τι να κάνουµε; Υπάλληλός σας είµαι εγώ να έρχοµαι όποτε θέλετε εσείς και 
όποτε βάζετε τα θέµατα; Γι΄ αυτό υπάρχει ο κανονισµός λειτουργίας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου που επιβάλει πότε τα θέµατα πρέπει να είναι στη θέση τους. 
 
Εγώ θα σας πρότεινα να το συζητήσουµε. 

 
Κε Πρόεδρε, θέλετε να το συζητήσετε; Συζητήστε το µόνοι σας. Αλλά να 
ξέρετε ότι καταστρατηγείτε τον κανονισµό. 
 
Κε Πρόεδρε; 
 

Όχι. 
 
Τον καταστρατηγείτε. 
 

Τα βασικά έγγραφα λέει ο κανονισµός. 
 
Τον καταστρατηγείτε. Ήταν κενοί οι φάκελοι. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κε Νταγιόπουλε ορίστε. 

 
Θα πω κάτι που πιστεύω ότι θα ενισχύσει και από άλλη άποψη το αίτηµα 
του κ. Κοσµόπουλου. Για τη µίσθωση του κυλικείου του πάρκου των 

σιδηροδρόµων. Το θέµα ξεκίνησε µε τη συνεδρίαση στις 12 Ιουνίου όταν όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία όλων των επιχειρήσεων επανήλθαν στο ∆ήµο. Στις 23/7 κε Ηλιόπουλε, έρχεται µια 
εισήγηση, αναβλήθηκε το θέµα ενώ ήταν να συζητηθεί. Έχετε µία εισήγηση µέσα στην οποία 
λέτε. Η υπογραφή σας, το γνήσιο της υπογραφής σας κε Ηλιόπουλε. Λέτε: «Το γεγονός ότι ο 
∆ήµος Καλαµάτας µετά την ανωτέρω ανάκληση έχει το δικαίωµα χρήσης, διοίκησης και 
εκµετάλλευσης του άνω δηµοτικού χώρου, 4) Τον απαιτούµενο χρόνο για τη δηµοσίευση της 
ανακλητικής πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκ νέου εκµίσθωση του άνω 
δηµοτικού ακινήτου, εισηγούµεθα την παράταση της µίσθωσης του αναψυκτηρίου που 
βρίσκεται στο δηµοτικό χώρο – άλσος ∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων στον Νικόλαο Νικ. 
Λυκουσά µέχρι και την 31η Οκτωβρίου».  
 
∆ηλαδή έχετε µετρήσει εδώ το χρόνο που θα χρειαστεί για να γίνει ο διαγωνισµός, για να 
διευθετηθούν όλες οι διαδικασίες από την 1η Αυγούστου και µετά, από τις 18/7 λέει εδώ, αλλά 
εγώ λέω από την 1η Αυγούστου και µετά που σηµαίνει ότι για κάποιο δίµηνο ο ∆ήµος θα χάσει 
1.600 + 1.600 = 3.200 και θα ξεκινήσει να το πάρει αυτός που θα το πάρει από τον Οκτώβρη 
µετά από διαδικασία. Είναι πολλά τα ερωτήµατα που µπορούν να τεθούν εδώ, ποιος 
αναλαµβάνει την απώλεια αυτών των δηµοτικών χρηµάτων όσο και αν θα είναι το µίσθωµα, 
όποιο και αν βγει το µίσθωµα µετά το διαγωνισµό γίνεται πάρκο. Την απώλεια των δύο µηνών 
που είναι Αύγουστος και Σεπτέµβριος και Οκτώβριος που πάει τρεις µήνες, είναι 5.000 ευρώ, 
ποιος θα την επιβαρυνθεί; Εισηγείστε εκείνη τη φορά να γίνει ανανέωση της σύµβασης. Για 10 
ηµέρες από τις 23 Ιουλίου έως τις 30 Ιουλίου, επτά ηµέρες, έγινε τόσο όπως ελέχθη στην 
εισήγησή σας τόσο παλιάνθρωπος αυτός που να τον πετάξουµε επειδή δεν τήρησε τους όρους; 
Ποιους όρους όταν στις 17 του µηνός Ιουλίου είχατε φτάσει να κάνετε εισήγηση για 
ανανέωση; Ποιους όρους παραβίασε όταν εσείς του έχετε δώσει µέχρι τις 17 Ιουλίου θέµα 
ανανέωσης µε τη συζήτηση που κάνατε; 
 
Εγώ προτείνω να αναβληθεί. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, να µην αφήνουµε υπονοούµενα, να 
µην αφήνουµε τίποτα γιατί τον επαγγελµατία δεν τον συµφέρει να χάνει τα κέρδη και δεν 
εγγυάται κανείς τα 5.000 που θα χάσει ο ∆ήµος από πού θα τα βρει. 
 

 
∆εν ξέρω τι έχετε συζητήσει. Είχα µια συζήτηση πριν από λίγο µε την οικογένεια. 
Συνεννοήθηκαν και είναι κοινή απόφασή τους η εξόδιος ακολουθία να ψαλθεί 

στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής την Πέµπτη ώρα 10:00 το πρωί. Σε συνέχεια να αναχωρήσουµε 
από δω µε τη σωρό και η ταφή να γίνει στις 6:00 η ώρα στο Χαλάνδρι στο 1ο νεκροταφείο. Θα 
µας πουν αύριο εφόσον συνεννοηθούν. 
 
Λοιπόν συνάδελφοι, θέλω να σας παρακαλέσω το εξής: Νοµίζω ότι έχει τελειώσει το 1ο θέµα. 
Να σας πω δύο κουβέντες για το 2ο θέµα. 
 

 
∆εν ζητάµε κε ∆ήµαρχε, έχω κάνει. . . Εχθές 11:00 η ώρα ήταν πέντε. . . 
 

Να σας πω µια κουβέντα; 
 
Όχι. Ζητάω να αποσυρθούν τα θέµατα. Εγώ ζητάω να αποσυρθούν τα 
θέµατα των οποίων οι φάκελοι ήταν κενοί. Θερµή παράκληση, επειδή το 
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τελευταίο διάστηµα πληθαίνουν τα θέµατα τα οποία µπαίνουν την τελευταία στιγµή, επειδή το 
τελευταίο διάστηµα πληθαίνουν οι φάκελοι που είναι κενοί και συµπληρώνονται, έχουµε δείξει 
µεγάλη ανοχή µέχρι τώρα. Θεωρώ ότι είναι, άσχετα αν και στο δεύτερο πρέπει να τηρηθεί η 
νοµοθεσία και είµαι υπέρ της εισήγησης, έτσι; Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Του γενικού 
πνεύµατος, δεν έχω διαβάσει όλα τα κείµενα, το γενικό πνεύµα υποθέτω. Θεωρώ ότι πρέπει να 
διασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να τηρηθεί ο κανονισµός της 
λειτουργίας του και σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα 5 θέµατα τα οποία εχθές το µεσηµέρι έθιξα 
στον κ. Πρόεδρο ότι είχαν κενούς φακέλους, να αποσυρθούν. 

 
Και αµέσως ενήργησα πάραυτα, γι’  αυτό και ήρθε σας λέω αµέσως. 

 
Κε Πρόεδρε µε συγχωρείτε. Εγώ σας το είπα και πριν. Εργάζοµαι ιδιωτικά 
και έχω εργασίες. Με ιδιαίτερο κόπο βρίσκω χρόνο να έρχοµαι εδώ. ∆εν 

αµείβοµαι. Οι αντιδήµαρχοι να φροντίσουν οι φάκελοι να είναι έγκαιρα µε τα θέµατα µέσα για 
να µπορούµε και εµείς γιατί θέλουµε και χρόνο επεξεργασίας, το ξεχνάτε αυτό, δεν είµαστε να 
παίρνουµε αποφάσεις επειδή κάποιος µας είπε κάτι. Πρέπει να διαβάσουµε το κείµενο, διότι 
άλλο το κείµενο στο οποίο ανακαλύπτεις άλλα πράγµατα και άλλο αυτά τα οποία προφορικά 
σου λέει κάποιος. Εγώ λοιπόν στερούµαι κειµένων. ∆εν έχω κείµενα. Και χωρίς κείµενα 
αρνούµαι να συζητήσω τα θέµατα. Θέλετε να τα συζητήσετε; Θέλετε να επιβάλετε το δικό σας 
νόµο; ∆ικαίωµά σας. Πλειοψηφία έχετε. Μπορείτε να ψηφίσετε και να το πάρετε. ∆εν θα παύει 
όµως να είναι µια κατάφορη παραβίαση του κανονισµού λειτουργίας. 
 

 
Λοιπόν κε Πρόεδρε θα µιλήσει ο ∆ήµαρχος; Τι λέτε θα το αποφασίσετε κάποτε; 
 
Εσείς έχετε το λόγο όποτε θέλετε. 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι είµαστε σε ένα δύσκολο µήνα και από υπηρεσιακή 
άποψη, όπου θα κάνουµε δύο συνεδριάσεις. Εγώ θα σας µιλήσω ευθέως και 

ευθαρσώς. Όσον αφορά το 2ο ζήτηµα. Όταν µου έφεραν το φάκελο το σχετικό χθες ή 
προχθές, λέω «κοιτάξτε η. . .». Μου τόφερε ο γραµµατέας. «Η ∆ηµοτική αστυνοµία – λέω – 
εκτός απ’  αυτές τις αρµοδιότητες που γράφετε κε γραµµατέα, έχει εκχωρηθεί µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και το θέµα της καθαριότητας. Σηµειώστε σας παρακαλώ και αυτό». 
∆εν ήµουν εδώ αγαπητοί συνάδελφοι, το βρήκα στο γραφείο µου επάνω αυτό. ∆εν ήµουν 
εδώ. Το βρήκα στο γραφείο µου τώρα όταν ήρθα, από τις 6:00 η ώρα το πρωί χτυπιέµαι.  
 
Αλλά πέρα από τους τύπους, σας παρακαλώ πολύ, αν υπάρχει ουσία, γιατί εγώ θα σας πω ποια 
ουσία υπάρχει, αν υπάρχει ουσία διότι δεν υπάρχει ούτε διάθεση να κρύψουµε κάτι, ούτε 
διάθεση να υποβαθµίσουµε κάτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι αναγκαίο η δηµοτική 
αστυνοµία επειδή έχουν αυξηθεί, έχουν γίνει 5 τώρα και 1η Σεπτεµβρίου θα είναι 15, να ελέγξει 
τα πεζοδρόµια της πόλης, να ελέγξει τη στάθµευση και να ελέγξει τη στάση. Η δηµοτική 
αστυνοµία. ∆ιότι µε την ΕΛΑΣ λόγω έλλειψης προσωπικού κλπ, κλπ, δεν έχουµε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
 
Αυτή είναι η ουσία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή δεν υπάρχει καµία διάθεση ειλικρινά, αν 
θέλετε να το δούµε καθαρά τυπικά, δεν έχετε δείξει ότι είσαστε τυπολάτρες εδώ, συζητάµε 
δυο χρόνια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ουσία. Αύριο ει δυνατόν η δηµοτική αστυνοµία να ελέγξει 
τους πεζόδροµους. ∆εν θα µείνει πεζόδροµος για πεζόδροµος. Να ελέγξει τη στάση και τη 
στάθµευση. Λυπούµαι για το γεγονός ότι το βρήκα επάνω στο γραφείο µου οκτώ παρά πέντε. 
Λυπούµαι ειλικρινά µε τόσους αξιωµατούχους. Αλλά η ουσία είναι η λειτουργία του ∆ήµου. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ βοηθείστε λίγο, είναι για την πόλη και τους πεζοδρόµους που στήνουµε. 
∆εν θα αφήσουν µε τα αυτοκίνητα που έχουνε τίποτα τον Αύγουστο. ∆όθηκε η οδηγία να 
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βγάλουν και τα σχετικά µπλοκ και να µπει η δηµοτική αστυνοµία. Υπάρχει το προσωπικό, το 
πληρώνουµε, δεν µπορεί να κάθεται. Έχει αυτή τη στιγµή την αρµοδιότητα για την 
καθαριότητα, για τους κοινόχρηστους χώρους µε τα καταστήµατα, πολύ καλά πάει, υπάρχει το 
προσωπικό, 15 άνθρωποι, να ελέγξουν τους πεζόδροµους, τη στάση και τη στάθµευση. 
Πολιτικά πέστε ότι θέλετε γι’  αυτή την τυπική έλλειψη αλλά η ουσία είναι ουσία και σας 
παρακαλώ βοηθείστε, το έχετε κάνει πολλές φορές, υπάρχουν δυσκολίες το καταλαβαίνετε, 
δεν είναι κανένα πολιτικό ζήτηµα, ούτε θέλουµε να βραχυκυκλώσουµε οτιδήποτε. Να 
περισώσουµε τις υποδοµές της πόλης. ∆ιότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι η δηµοτική 
αστυνοµία, τίποτε δεν θέλουµε να περάσουµε από το παράθυρο. Έχουµε 15 ανθρώπους που 
πρέπει να βγουν και να ελέγξουν τις υποδοµές. Λυπάµαι ειλικρινά γιατί δεν ήταν εγκαίρως. Θα 
τα δούµε ένα προς ένα κε Κοσµόπουλε. Μη νοµίζετε ότι θέλουµε. . . Θα τα δούµε ένα προς 
ένα. Αν υπάρχει πράγµατι ουσία να το πάρουµε πίσω και να το φέρουµε στις 28 Αυγούστου. 
Μην αφήσετε να έρθει αυτό το θέµα στις 28 Αυγούστου και να θέλει και ένα µήνα στην 
Περιφέρεια και να έχουµε 15 ανθρώπους να κάθονται µέχρι τον Οκτώβρη. 
 

 
Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε κατέθεσα προηγουµένως και τη δική µου εµπειρία. Εγώ έφτασα 
σήµερα και πήγα σήµερα για ενηµέρωση στο γραφείο της πλειοψηφίας, δεν 

υπήρχαν ούτε σήµερα τα έγγραφα. ∆ηλαδή σήµερα το µεσηµέρι δεν υπήρχαν. ∆εν είναι θέµα 
αντιπολιτευτικής εµµονής δικής µας, ούτε είναι ζήτηµα το οποίο το ονοµάζουµε πεδίο άσκησης 
αντιπολιτευτικής παράστασης και δράσης. Είναι ένα θέµα ουσίας κε Πρόεδρε διότι η δηµοτική 
αστυνοµία είναι ένας νεοσύστατος θεσµός, δεν υπάρχουν έγγραφα να µελετήσουµε τις 
αρµοδιότητες, να δούµε, να µορφώσουµε γνώση. Προσωπικά βρίσκοµαι σε αδυναµία 
σύµπραξης στη συζήτηση του θέµατος για λόγους αντικειµενικούς. ∆εν είναι θέµα εµµονής, 
είναι θέµα αντικειµενικής έλλειψης γνώσεων, στοιχείων µελέτης της ζητήµατος. Εκ των 
πραγµάτων δεν µπορεί σήµερα να συζητηθεί το θέµα. Αν θέλετε και του καταλογίζετε, εγώ δεν 
έχω λόγους να αµφιβάλω, τέτοιας έκτασης σπουδαιότητα, δεν µπορούµε εµείς να 
συµπράξουµε, πάρτε απόφαση και λοιπά. Είναι θέµα ουσίας, δεν είναι τύπου. 
 

 
Λοιπόν συνάδελφοι, λυπούµαι ειλικρινά για το τυπικό θέµα το οποίο 
δηµιουργήθηκε. Υπάρχει θέµα ουσίας µε τη δηµοτική αστυνοµία να βγει ει 

δυνατόν αύριο να προστατεύσει τις υποδοµές της πόλης. Σας παρακαλώ πολύ καταλογίστε ότι 
νοµίζετε, δεν λύνονται όµως έτσι τα πράγµατα, δεν σηµαίνει έλλειψη σεβασµού προς τη 
µειοψηφία, υπάρχει ασφαλώς πρόβληµα λειτουργίας της πλειοψηφίας σε κάποιους τοµείς. 
Υπάρχει πρόβληµα και είναι ευθύνη δική µου αυτό. Ειλικρινά. 
 

 
Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Ακριβώς ο κ. ∆ήµαρχος επειδή γνώριζε ότι υπάρχουν τα µέλη της 
αστυνοµίας και κάποια στιγµή θα πρέπει να χρειαστούν, θα πω τη λαϊκή 

παροιµία «ο καλός ο νοικοκύρης πριν πεινάσει µαγειρεύει». Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το θέµα και 
τρεις µήνες νωρίτερα να έχει έρθει. Υπήρχε θέµα πως θα λειτουργήσει η δηµοτική αστυνοµία. 
∆εν είναι λοιπόν θέµα ούτε έκτακτο ούτε τώρα µας προέκυψε τίποτα, ούτε οτιδήποτε. ∆εν 
ζητάµε τίποτε άλλο εµείς. Και αν ακόµα αυτό που επικαλείται, ότι είναι το θέµα τόσο επείγον, 
είναι επείγον εδώ και κάποιους µήνες. 

 
Όχι, µια στιγµή. Το τι κάνει η δηµοτική αστυνοµία τα λέει ο νόµος. Και τι 
επιπλέον κάνει το λέει το νέο σχέδιο νόµου. Η δουλειά του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου, αυτή είναι η µόνη δουλειά, να εκτιµήσει τα δεδοµένα, τι προσωπικό έχει και να 
εκχωρήσει αρµοδιότητες. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα τα λέει ο νόµος. Λέµε έχουµε δύο 
αρµοδιότητες τώρα, µπορεί να σηκώσει άλλες δύο. Αυτό είναι η εισήγηση, τίποτε άλλο δεν 
υπάρχει. 

 
Κε Μπάκα. 

 
Για µένα η ουσία είναι να µη λειτουργήσει καθόλου η δηµοτική αστυνοµία. 
Βέβαια αυτό δεν γίνεται γιατί ήδη έχει δροµολογηθεί. Και επί των ηµερών 

της δηµαρχοντίας Κουτσούλη είχα πάρει αρνητική θέση και συνεχίζω λοιπόν να είµαι αρνητικός 
θεωρώντας ότι η λειτουργία της δηµοτικής αστυνοµίας θα επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος 
του ∆ήµου το οποίο αναπόφευκτα µετακυλύετε στους δηµότες. Εποµένως κάθε ενέργεια που 
γίνεται για να καθυστερήσει τη λειτουργία της δηµοτικής αστυνοµίας, εγώ τη συνδράµω και αν 
τυχόν αποφασίσουνε οι µειοψηφίες να σηκωθούν να φύγουν διαµαρτυρόµενες γιατί 
ενδεχοµένως θα θέλει η δηµοτική πλειοψηφία να συζητηθεί το θέµα και να ληφθεί απόφαση, 
θα είµαι ο πρώτος που θα τις ακολουθήσω. 
 

 
Κε Κοσµόπουλε συνεχίζετε να επιµένετε στη θέση σας; 

 
Ναι. 
 

Ύστερα από την εξήγηση που σας έκανε ο ∆ήµαρχος; 
 
Εµµένω διότι δεν ήταν ένα θέµα. Αν ήταν ένα θέµα, και προ ηµερησίας 
έχουµε µιλήσει, και τα έχουµε δεχτεί κτλ. Και θέµατα µπήκαν τελευταία 

στιγµή. Έχουµε εξαντλήσει την υποµονή. Αναγκάζοµαι το τελευταίο χρονικό διάστηµα να 
έρχοµαι πολλές µέρες και ώρες που δεν είναι εύκολο και την παραµονή ακόµα, δεν είναι πρώτη 
φορά που συµβαίνει το φαινόµενο αυτό, είναι πάγιο φαινόµενο των τελευταίων τριών µηνών 
τουλάχιστον, την παραµονή να έρχοµαι για να ενηµερώνοµαι. Αυτό δεν είναι σωστό. Το 
έχουµε ζητήσει, έκανα υποµονή θεωρώντας ότι είναι δυσλειτουργίες. Αυτή τη στιγµή εγώ 
βλέπω ότι ήταν πέντε ή έξι θέµατα αν βάλουµε και ένα εµβόλιµο που είχαν σταλεί τα σχέδια 
αλλά δεν είχαν επιστραφεί από τη Βέργα. Λοιπόν έξι θέµατα ήταν ο φάκελος ελλιπής. Αλλά 
πέστε ότι στη Βέργα ήταν τουλάχιστον τα άλλα στοιχεία, πέντε θέµατα είχαν κενό φάκελο. Και 
µου λέτε να συνεργήσουµε. Όχι. 

 
Όχι, να συναινέσετε µόνο στης δηµοτικής αστυνοµίας για να µη φύγει ο χρόνος. 

 
Όχι! Όχι, η συναίνεσή µου είµαι απών. Είµαστε απόντες σαν παράταξη. Αν 
θελήσετε. . .  

 
Να ζητήσω κάτι από τον κ. Κοσµόπουλο; 

 
Κε Σπίνο ορίστε, τι θέλετε; 
 

Θα παρακαλούσα κι εγώ τον κ. Κοσµόπουλο επειδή συµφωνώ σε πολλά µαζί σας, 
εντάξει; Και γι’ αυτή την ένσταση που κάνετε και µας αρκετά απ΄ αυτά τα πράγµατα 

µας ενοχλούν, αλλά επί της ουσίας επί βλέπετε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα, εγώ αυτό 
που θα ζητούσα προσωπικά απ’  εσάς είναι να αποδεσµευτούν τα έξι από τα θέµατα, τα 
µιλήσουµε γι’  αυτό για τη δηµοτική αστυνοµία και τα άλλα πέντε θέµατα και ο ίδιος ο κ. 
∆ήµαρχος σας είπε, αλλά το σοβαρό θέµα ας κουβεντιασθεί. Ας αποδεσµεύσουµε αυτό το 
πακέτο των έξι θεµάτων να µείνει στη δηµοτική αστυνοµία και τα άλλα που θα έρθουν προς 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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συζήτηση στην πορεία κε Πρόεδρε, σε κάποια θέµατα που δεν είναι και αναγκαίο, που δεν είναι 
και επείγον, να αναβληθούν. Άρα το ουσιαστικό εδώ, εγώ αυτό του είπα του κ. 
Κοσµόπουλου...  

 
Η απάντηση είναι απλή. Έτσι; Πάντα τα θέµατα που µπαίνουν τελευταία 
στιγµή είναι επείγοντα. Όλα. Κάτι συµβαίνει, κάτι έγινε και σε όλα υπάρχει 

και στο παρελθόν παράκληση να συζητηθούν και έχουµε κάνει τις υποχωρήσεις µας. Η 
υποχώρηση για να διευκολύνουµε αν το θέλετε, είµαι µόνο «είµαστε απόντες». Τουλάχιστον η 
δικιά µου παράταξη. ∆εν µπορώ να συζητήσω θέµα το οποίο δεν έχω διαβάσει. 

 
Κε ∆ήµαρχε εσείς τι λέτε γι’  αυτό; 
 
∆εν έχω να πω κάτι άλλο Πρόεδρε, κάποιοι άλλοι έπρεπε να λένε κάποια άλλα 
πράγµατα. Εντάξει; Θα πάψω να οµιλώ για λογαριασµό αρκετών. 
 
Θα το εισηγηθείτε το θέµα, θα το προχωρήσουµε; 
 
Τι να εισηγηθώ; Πάλι; ∆εν τάπα; Θέλω να παρακαλέσω εφόσον η ουσία είναι 
αυτή η οποία περιέγραψα και επειδή υπάρχει ζήτηµα για τη λειτουργία της 

πόλης, να έρθει το συγκεκριµένο θέµα σε ψηφοφορία, να συζητηθεί και να ψηφισθεί, δηλαδή 
η εκχώρηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόµο διότι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει ο αριθµός των αστυνοµικών για να κάνουν τη συγκεκριµένη 
εργασία. Αυτό είναι όλο και όλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. 

 
Ως έκτακτο το βάζετε πλέον ή ως τακτικό γιατί ως τακτικό είναι σαν να µην 
υπάρχει.  

 
Έχετε δίκιο. Κατασκευάστηκαν οι πεζόδροµοι. Θα φύγει ο Αύγουστος και 
χάσαµε το παιχνίδι. 

 
Σας παρακαλώ. Ως έκτακτο ή ως τακτικό; 
 

Πως θέλετε να είναι κύριε; 
 
Είναι θέµα απάντησης. Αν το βάζετε σαν έκτακτο έχει άλλη διαδικασία 
 

Σε παρακαλώ κε Αθανασόπουλε, σε παρακαλώ. Εδώ είναι πολιτικό όργανο, 
εκφράζουν θέση, άποψη. Ούτε παρακάλια είναι, ούτε ξεπαρακάλια. Εκφράζει 

θέση και την τεκµηριώνει. Λοιπόν, νοµίζω ότι τα είπαµε, τοποθετηθήκαµε, είναι η ώρα της 
ψηφοφορίας κε Πρόεδρε. 

 
Η πλειοψηφία ναι, οι µειοψηφίες. . . 

 
Επί της διαδικασίας.  
 

Ακριβώς. 
 
Αν θέλετε να το συζητήσετε το θέµα, συζητήστε το αλλά εµείς θα 
αποχωρήσουµε εκτός αίθουσας. 
 
Έγινε πρόταση να αποσυρθεί το θέµα λόγω µη. . . 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Θέλετε να το φέρουµε κατεπείγον να είστε και εσείς κοινωνοί; 
 
Τι κατεπείγον, αφού είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη! 
 

Ωραία, για να γραφτεί στα πρακτικά κε ∆ήµαρχε πείτε τις αρµοδιότητες και τις 
ψηφίζει η πλειοψηφία. 

 
Κε Πρόεδρε εγώ ήθελα να δικαιολογήσω την ψήφο µου. 

 
Τι ψήφο να δικαιολογήσεις αφού ακόµα δεν φτάσαµε κε Σπίνο; 
 

Όχι, θέλω για τη συνέχιση της συζήτησης. Επειδή είναι σοβαροί οι λόγοι που 
αναφέρει ο κ. ∆ήµαρχος και επειδή το επόµενο Συµβούλιο θα είναι µετά περίπου 

από ένα µήνα, γι’  αυτό το λόγο ψηφίζω να συνεχισθεί η συζήτηση του συγκεκριµένου 
θέµατος. Αλλά θα πρέπει όλοι µας και εµείς οι αντιδήµαρχοι και όλα τα µέλη της δηµοτικής 
οµάδας να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί είναι απόλυτα σωστό αυτό, ότι δεν µπορούν να 
έρχονται θέµατα. . .  

 
Η επιπλέον αρµοδιότητα που προβλέπεται είναι η στάση και η στάθµευση των 
οχηµάτων και ο έλεγχος των πεζόδροµων, κοινόχρηστοι χώροι κλπ. ∆εν έχουµε 

να πούµε τίποτα, είναι γραµµένο εδώ πέρα, στάση – στάθµευση και έλεγχος χώρων. 
 
Κε Πρόεδρε µε συγχωρείτε. Κε Πρόεδρε νοµίζω ότι δεν είναι και η µεταλλαγή 
τώρα. ∆εν είναι θέµα παρέλκυσης Πρόεδρε. ∆ηλαδή είναι. . . Πραγµατικά εµείς να 

αποχωρήσουµε και να πάρετε απόφαση. ∆εν µπορούµε να µπούµε στη διαδικασία 
ψηφοφορίας. Τι να ψηφίσουµε; Αφού είναι τακτικό, να το πούµε έκτακτο, επείγον; 

 
Κε Πρόεδρε, υπάρχει µια πρώτη πρόταση του κ. Κοσµόπουλου. Αυτή να 
µπει σε ψηφοφορία και να καταγραφεί. 

 
Ναι κε Νταγιόπουλε, εντάξει. Απούσα η αντιπολίτευση, η πλειοψηφία ψηφίζει τις 
προτάσεις της εισήγησης. 

 
Να γραφτεί ότι το Σώµα ψήφισε υπέρ του να συζητηθεί τόσοι µε το 
αιτιολογικό ότι δεν ήταν ενηµερωµένος ο φάκελος. Να φανεί γιατί αυτό 

αποτελεί ένσταση κατά της απόφασης. 
 
Σωστό. Λοιπόν, οι παρόντες της πλειοψηφίας ναι, η µειοψηφία όχι. 
 

 
Κατά πλειοψηφία (ΥΠΕΡ της συζήτησης του θέµατος τάσσονται οι παρόντες 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι και των τριών 
δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας) αποφασίζεται η συζήτηση  και η 
ολοκλήρωση του θέµατος.  
Μετά το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας οι παρόντες σύµβουλοι και των 
τριών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας, µετά την απόρριψη του αιτήµατός 
τους να αποσυρθεί το θέµα λόγω του ότι ο φάκελος ήταν κενός, αποχωρούν και δεν 
λαµβάνουν µέρος στη λήψη της εν λόγω απόφασης. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του: 
Α) Την υπηρεσιακή εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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«Θέµα: Ανάθεση αρµοδιοτήτων στη ∆ηµοτική Αστυνοµία 
 
∆υνάµει του Π∆ 23/2002 που αφορά στις αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ανατέθηκε 
µε τις υπ’  αριθ. 492/2007 και 252/2008 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 
στη ∆ηµοτική Αστυνοµία: α) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν στην 
κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 29 του Π∆ 23/2002 
(Α΄19), β) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του Κανονισµού Καθαριότητας ∆ήµου 
Καλαµάτας όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1,26 του Π.∆. 23/2002 (Α΄19) αντίστοιχα. 
 
Οι παραπάνω αρµοδιότητες ανατέθηκαν σταδιακά στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, λόγω της µη 
επαρκούς στελέχωσής της, µε ένστολο προσωπικό. Επειδή όµως από το µήνα Σεπτέµβριο του 
έτους 2008, το ένστολο προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, θα ενισχυθεί µε 9 άτοµα 
ακόµη, πιστεύουµε ότι πρέπει να της ανατεθούν και οι αρµοδιότητες του ελέγχου της τήρησης 
των διατάξεων που αφορούν, την στάθµευση οχηµάτων (άρθρο 34 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ.), 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 12 του Π.∆. 23/2002 και της ελεγχόµενης στάθµευσης 
οχηµάτων που θα εφαρµοσθεί σε ορισµένες περιοχές του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Μετά τα παραπάνω, προτείνουµε να ληφθεί νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την 
ανάθεση στη ∆ηµοτική Αστυνοµία ∆ήµου Καλαµάτας, εκτός του ελέγχου της τήρησης των 
διατάξεων, που αφορούν στην κατάληψη κοινόχρηστων χώρων καθώς και αυτών του 
Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας, επιπλέον και του ελέγχου της τήρησης των 
διατάξεων που αφορούν στην : 

• στάθµευση οχηµάτων 
• ελεγχόµενη στάθµευση οχηµάτων 

στην περιοχή αρµοδιότητας ∆ήµου Καλαµάτας 
 
 
Συν.: Π∆ 23/2002 (ΦΕΚ Α 07.02.02) 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
∆ήµου Καλαµάτας 

Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος» 
 
 
Β) τα προαναφερόµενα και 
Γ) τις διατάξεις  του άρθρου 34 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και του άρθρου 2 παρ. 12 
του Π.∆. 23/2002, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την ανάθεση στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Καλαµάτας των 
αρµοδιοτήτων που αφορούν στην στάθµευση οχηµάτων και στην ελεγχόµενη 
στάθµευση οχηµάτων στην περιοχή αρµοδιότητας ∆ήµου Καλαµάτας σε 
συµπλήρωση των υπ΄ αριθµ. 492/2007 και 252/2008 προηγούµενων αποφάσεων 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 19 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


