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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  218/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 10/12-05-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Επί της υπ’ αριθ. 415/2004 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικής µε την χορήγηση µιας 
θέσης στάθµευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κλινικής «ΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» 

που το Σώµα  

κατά πλειοψηφία  

(ΛΕΥΚΟ ο κ. ∆ιασάκος, οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» για 
όλα τα θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαµβάνουν µέρος 
στη συζήτηση)  

που υπερβαίνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, δέχθηκε να συζητηθεί µε τα τακτικά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, και σε σειρά 
αµέσως µε το συναφές 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 

λόγω των έντονων προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ δηµοτών εξαιτίας 
παρερµήνευσης προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 5134/2006 ένσταση του κ. 
Ψυχίδη Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής: 
 
  

ΠΡΟΣ: Κύριο ∆ήµαρχο Καλαµάτας 
 Κύριο Πρόεδρο ∆ηµοτικού συµβουλίου 
ΚΟΙΝ: Κύριο Νοµάρχη Μεσσηνίας 
  Κύριο Αστυνοµικό ∆/ντή Μεσσηνίας 
 Κύριο ∆ιοικητή Τροχαίας Καλαµάτας 

   
Ένσταση 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΧΙ∆Η 

 
Κατά της παραχώρησης αποκλειστικής θέσης στάθµευσης σε ΙΧ αυτοκίνητο σε ∆ηµόσιο 

∆ηµοτικό Χώρο 
 

ΣΧΕΤ.: 1) Απόφαση ∆Σ 735/1999 
  2) Απόφαση ∆Σ 415/2004 
  3) Απόφαση 3491/201/9-2-2006/παρ (β)/ τµήµα Τεχνικών  
        Υπηρεσιών/τµήµα αυτεπιστασίας/δήµου Καλαµάτας    

 
Ενίσταµαι κατά την απόφασης παραχώρησης θέσης στάθµευσης στα ΙΧ αυτοκίνητα (ΚΤΒ 

1285 και ΒΟΜ 9807) επί της οδού Πολυχάρους 4 από το ∆ήµο Καλαµάτας ως αποδυκνείται 
και από τα σχετικά έγγραφα και την πινακίδα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

Μια απόφαση πρωτοφανή στην Ελλάδα δηλαδή να έχει παραχωρηθεί ιδιωτική θέση 
στάθµευσης σε ΙΧ σαν να ήταν αυτοκίνητα Κρατικής υπηρεσίας. 

 Η απόφαση αυτή σκόπιµα θέλω να πιστεύω παρερµηνεύτηκε αρχικά από τον                     
Κο ∆ρακόπουλο και ιδιοκτήτη του ΚΤΒ 1285 µε βάση τις αποφάσεις 735 και 415 (1 και 2 ΣΧΕΤ) 
και είχε ως αποτέλεσµα να αρχίσουν περιπέτειες στο πρόσωπό µου επειδή τόλµησα να ζητήσω 
το δίκαιό µου από την Πολιτεία.  
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 Παρακλήσεις που δεν ήταν µόνο προσωπικές αλλά και όλων των κατοίκων και 
επαγγελµατιών της περιοχής εκφρασµένες δια µέσου εµού. 

 ∆όθηκε έτσι το δικαίωµα στον ιδιοκτήτη του ΙΧ ΚΤΒ 1285 και διευθύνοντα συµβούλου 
της γυναικολογικής κλινικής ΗΡΑ ΑΕ παρερµηνεύοντας ίσως την ουσία των αποφάσεων και µε 
γνώµονα την σιγή εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής να αξιώνει το ποσό των 300.000 ευρώ από 
το πρόσωπό µου µε το αιτιολογικό της ηθικής προσβολής. 

Θεωρώ πως υπάρχει ακόµα δυνατότητα να διορθώσετε την κατάσταση κάνοντας 
σαφέστερη την απόφαση χρήσης του χώρου στάθµευσης στην ως άνω οδό.  

∆ηλαδή να αναγράφει πως επιτρέπεται η ΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟ για ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ και 
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ. 

Να είναι ακριβώς απέναντι από την κλινική ώστε έτσι να µην παρεµποδίζεται η 
είσοδος και έξοδος ασθενών από και προς τα δικά µας ιατρεία επειδή είναι τώρα ακριβώς 
µπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας µας.  

Η τέλος να είναι µόνο για στάθµευση ασθενοφόρου οχήµατος, φυσικά µπροστά 
στην είσοδο της κλινικής ή ακριβώς απέναντι από αυτή.  

Παρακαλώ όπως µου απαντήσετε εγγράφως εντός των νοµίµων προθεσµιών για την 
ένστασή µου αυτή.  

 
Με Τιµή 

Γεώργιος Ψυχίδης  
Ιατρός ορθ/κος  
Πολυχάρους 4» 

    
      

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 415/2004 προηγούµενη απόφασή του, ότι ο σκοπός της 
χορήγησης άδειας για την χρήση θέσεων στάθµευσης σε τέτοιες περιπτώσεις, για τη 
διευκόλυνση των αναγκών των κλινικών, δεν συνάδει µε την παρατεταµένη στάθµευση 
αυτοκινήτων,        
το γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα 
θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαµβάνουν µέρος στη 
συζήτηση, µεταξύ των υπολοίπων παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων που υπερβαίνουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού µελών του 
Σώµατος, οµόφωνα,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Προσδιορίζει  ότι χρήση της χορηγούµενης µε την υπ΄ αριθµ. 415/2004 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της επί της οδού Πολυχάρους 3 ιδιωτικής κλινικής µε την επωνυµία 
«ΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», επιτρέπεται µόνο  από ασθενοφόρο όχηµα.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
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  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 
  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  27. Τσώλης Πέτρος  
  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 6 Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 
 


