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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  22/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  425/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 22α/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 22-08-2008 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 425 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 425 απόφαση), 14) Μπάκας ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 429 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 418 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης  και 
7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
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.  
 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση θέσης προσωρινής στάσης για εξυπηρέτηση χρηµαταποστολής στις τράπεζες. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. 19703/22-8-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: Θέση προσωρινής στάσης για εξυπηρέτηση χρηµαταποστολής στις Τράπεζες.  

Η υπηρεσία µας προκειµένου να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των χρηµαταποστολών στις 
Τράπεζες και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
για τη διάθεση µιας θέσης για 30 λεπτά στάση πλησίον των τραπεζών για την εξυπηρέτηση 
των χρηµαταποστολών κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίες τους.  

Για τον προσδιορισµό και τη σήµανση των θέσεων υπεύθυνη να είναι η Τεχνική Υπηρεσία για 
δε την τήρηση της εφαρµογής της στάθµευσης η ∆ηµοτική Αστυνοµία.  

Κάθε προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καταργείται.  

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Φ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΝΙΚ. ΚΙΣΚΗΡΑΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
α.α 

ΝΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κοιν/ση: Τ.Υ. ∆ήµου Καλαµάτας» 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος κατέρχεται της έδρας του και την Προεδρία αναλαµβάνει ο κ. 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. 
 
Ακολούθως διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Να δούµε τι κατάλαβα εγώ. Λοιπόν λέει «προσδιορισµός θέσεων 
στάθµευσης για 30 λεπτά».  

Προσδιορισµός σηµαίνει από τότε µέχρι τότε. Πρέπει όλες οι τράπεζες να δηλώσουν από ποια 
ώρα µέχρι ποια ώρα γίνονται οι χρηµαταποστολές, διαφορετικά δεν έχει νόηµα η παραχώρηση 
30 λεπτών. Πέστε µου τι νόηµα έχει;    
Εγώ κάθοµαι µία, µιάµιση ώρα. Θα κάθεται ο αστυνοµικός και θα κάνει βόλτες να δει εάν τηρώ 
την µισή ώρα;  

 
Υπάρχουν  ζητήµατα ασφαλείας. Αυτόν τον προβληµατισµό σας τον θέσαµε κι 
εµείς υπόψη. Οι χρηµαταποστολές δεν προσδιορίζονται χρονικά. Μία τράπεζα 

µπορεί να έχει τέσσερις και πέντε  φορές την ηµέρα χρηµαταποστολή. Θα υπάρχει ένας χώρος 
πάντοτε κενός για την εξυπηρέτηση της χρηµαταποστολής. Κάθε τράπεζα θα έχει ένα χώρο. 
Ενδεχοµένως και δύο - τρεις τράπεζες, που είναι κοντά, να έχουν µαζί ένα χώρο. 

 
∆εν είναι η εισήγηση έτσι. Η εισήγηση λέει 30 λεπτά µπροστά από κάθε 
τράπεζα. 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ότι η χρηµαταποστολή µπορεί να µείνει 30 λεπτά. ∆εν µπορούµε να πούµε 
λεπτοµέρειες, δεν µας δώσανε στοιχεία. 

 
Άρα λοιπόν δίνουµε µία θέση σε κάθε τράπεζα επί της ουσίας και µπορεί να 
πηγαίνει όποτε θέλει. 

 
Όχι, όχι. Πάντοτε κενή για το αυτοκίνητο της χρηµαταποστολής. 

 
Τις ώρες λειτουργίας τους. 
 

Τις ώρες λειτουργίας, ρητώς και να καταγραφεί. Πάντοτε κενή για την 
χρηµαταποστολή και τις ώρες λειτουργίας. 
 
Στη θέση την συγκεκριµένη θα πρέπει να βάλουν τέσσερις στύλους µε αλυσίδα 
διότι καταστρατηγείται όταν είναι κενή. Ο υποφαινόµενος και οµιλών έχει 

πληρώσει κατ’ επανάληψη το πρόστιµο, υπάρχουν και µάρτυρες, διότι βρήκα τη θέση κενή και 
πάρκαρα το αυτοκίνητό µου εκεί και φώναξαν και µου το γράψανε. ∆εν µπορεί λοιπόν ο 
∆ιευθυντής να καταργεί την αρχή της ισονοµίας. Όλοι ισόνοµοι πολίτες είµαστε. 
Θα πρέπει λοιπόν να πάρουµε απόφαση να φραχτεί µε τέσσερις στύλους και αλυσίδα και να 
ανοίγει µόνο την ώρα της χρηµαταποστολής. 

 
Και τις άλλες ώρες τι θα γίνεται; 
 

Θα βγαίνει η µπροστινή αλυσίδα. Εάν το βγάλουν από το βράδυ µπορεί να πάει 
αυτοκίνητο. Η χρηµαταποστολή θέλει πρωινή ώρα. 

 
Θα πρέπει να µπει και τίµηµα, γι’ αυτό ζητήσαµε το σύνολο των θέσεων οι 
οποίες έχουν δοθεί. Είµαστε της άποψης αυτής. 

 
Φυσικά κ. Κοσµόπουλε. Τώρα δεν µπορεί. Πρέπει να πάρουµε απόφαση για 
ελεγχόµενη στάθµευση. Είναι σε αυτά τα πλαίσια. Τότε θα τακτοποιηθούν όλα. 

Τώρα λέµε, επειδή κάποιες τράπεζες έχουν δύο – τρεις θέσεις, παραχωρείται µία µόνο για την 
χρηµαταποστολή και για κανένα άλλο σκοπό και µόνο όταν λειτουργεί η τράπεζα.  
Είναι δήλωση και εµπεριέχεται στην απόφαση.  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

I.   Εγκρίνει την παραχώρηση µιας θέσης στάθµευσης πλησίον των τραπεζών για 
την εξυπηρέτηση των χρηµαταποστολών, κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας 
τους.  

II. Καταργεί κάθε προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετική µε 
παραχώρηση θέσεων στάσης – στάθµευσης σε τράπεζες.  

 

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μπάκας Ιωάννης 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος  

 13. Οικονοµάκου Μαρία 

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


