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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  581/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-11-2008 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 576 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος 
Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα ( αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση) και 25) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και  2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8)  Σπερχογείας  κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου 
του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
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 : 

Ενοικίαση ιδιωτικών οικοπέδων για χώρους στάθµευσης. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. πρωτ. 27670/1-12-08 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς 
ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
«Θέµα: ¨Μίσθωση ιδιωτικών οικοπέδων για χώρους στάθµευσης¨. 
 

Παρακαλούµε να εντάξετε το παραπάνω θέµα στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Αφού λάβαµε υπόψη:  

1. Το από 27-11-2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  
2. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Κέντρο της πόλης από την έλλειψη χώρων στάθµευσης.  
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 — ∆ΚΚ  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

Την µίσθωση ιδιωτικών οικοπέδων ελάχιστης επιφάνειας εκάστου τα 150τµ µε 
µηνιαίο προσφερόµενο µίσθωµα έως € 0,60 συνολικής έκτασης 4.000τµ, στην 
περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Φαρών -  Β. Γεωργίου — Φραντζή — 
Αρτέµιδος — Κλαδά — Μπουλούκου — Λείκων — Τζάνε Μ. Μελετίου — Φαρών.  
 

Ο Εισηγητής 
(υπογραφή) 

Η Τµηµατάρχης 
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(1/12) 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

 

Το από 27-11-2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που αναφέρεται στο 
παραπάνω έγγραφο, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

ΘΕΜΑ : Ενοικίαση ιδιωτικών οικοπέδων για χώρους στάθµευσης  
 

 Επειδή στον ∆ήµο µας και ιδιαίτερα στην περιοχή του κέντρου, παρά τους 
προβλεπόµενους δηµοτικούς χώρους , υπάρχει πρόβληµα στάθµευσης των αυτοκινήτων, 
θεωρούµε απαραίτητο να εξαντλήσουµε και την πιθανή γι αυτό τον σκοπό διάθεση ιδιωτικών 
οικοπέδων.  
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Πιο  συγκεκριµένα στην περιοχή µεταξύ των οδών Φαρών, Β. Γεωργίου, Φραντζή, 
Αρτέµιδος , Κλαδά , Μιτουλούκου, ΛεΙκων, Τζάνε , Μ. Μελετίου Φαρών , διατιθέµεθα να 
ενοικιάσουµε ιδιωτικούς χώρους, όχι µικρότερους των 150 τ.µ. συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ. 
και µε µεγίστη τιµή ενοικίασης 0,6 € ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας. Τα οικόπεδα αυτά 
Πρέπει να είναι προσβάσιµα από δηµοτικές οδούς και να µην καθίστανται απαγορευτικά µε 
φυσικές κλίσεις και εµπόδια εντός αυτών που δεν µπορούν να αποµακρυνθούν ( κατασκευές 
δένδρα κλπ.), Προκειµένου µε ελάχιστες εργασίες διαµόρφωσης να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για χώρος στάθµευσης οχηµάτων.  
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα θέλαµε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να 
έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα εξεύρεσης πρόσθετων χώρων στάθµευσης οχηµάτων στο 
κέντρο της πόλης µας.  

  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(27/11/08) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Καλαµάτα 26 -11 -2008 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Επί του θέµατος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νταγιόπουλος, να ρωτήσει. 

 
Κύριε Σπίνο, αναφέρεται µέσα ότι ζητάµε 4.000 τ.µ. οικόπεδα µε 0,60… Το 
µήνα, το χρόνο, πότε;  

 
ΣΠΙΝΟΣ: Το µήνα. 

 
Το µήνα, που σηµαίνει θέλουµε 28.000 το χρόνο για τα οικόπεδα, για να 
µισθώσουµε εµείς οικόπεδα και θεωρούµε κ. Σπίνο ότι ήτανε λεόντεια 

σύµβαση, πόσα στρέµµατα είναι τα πάρκινγκ;, τα νοικιάσαµε µε 140.000 και µε υποχρέωση να 
κατασκευάσει και δύο (2) υπόγεια πάρκινγκ. Θέλω να τονίσω εδώ σ΄ αυτό το σηµείο και 
ευχαριστώ πολύ και τη δική σας γνώµη και τη εισήγηση να µου τη δώσετε, ότι θέλουµε 28.000 
για 4 στρέµµατα  το χρόνο και παίρναµε από την εταιρεία 140.000 και τη λέγαµε λεόντεια 
σύµβαση! Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέτε. Εσείς οι ίδιοι µε τα λεφτά που θέλετε να νοικιάσετε, 
αν πολλαπλασιάσουµε µε το 0,60, µε το 1 ευρώ το µήνα, τα πάρκινγκ πέστε µου πόσα λεφτά 
βγάζετε εσείς ο ίδιος, που τα 140.000 τα χαρακτηρίσατε λεόντεια σύµβαση. Τίποτα άλλο δεν 
σας λέω και σας παρακαλώ πολύ να µην παίζετε µε τις λέξεις γιατί ερεθίζοµαι πάρα πολύ και 
ευχαριστώ απόψε που αυτοκαθαιρεθήκατε και αυτοαναιρεθήκατε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας. 

 
Βέβαια αν τα πάρκινγκ τα κράταγε ο ∆ήµος θα εισέπραττε 600.000. Αυτά τα 
λέει ο Παναγιώτης ο Παπαµικρούλης όχι εγώ.  

 
ΣΠΙΝΟΣ: Πρόεδρε, να κάνω την εισήγηση γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ, Πρόεδρε επιτρέψτε µου 
και να σας ενηµερώσω κιόλας, θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό το θέµα. Πολύ σοβαρό, ίσως 
έπρεπε να είναι και νούµερο 1. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σύντοµα όµως.  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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∆εν χρειάζεται να µιλήσω για την αναγκαιότητα των χώρων στάθµευσης. Ένας από 
τους λόγους µετά την ελεγχόµενη στάθµευση και µετά τα υπόγεια πάρκινγκ και 

τους χώρους του Νέδοντα, η επόµενη πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής και της Τεχνικής 
Υπηρεσίας είναι να εκµεταλλευτούµε τα οικόπεδα που είναι αδόµητα στο κέντρο της πόλης.  
Η εισήγηση που έρχεται σήµερα είναι µια προσεγµένη εισήγηση που έχει γίνει σε συνεργασία 
µε το νοµικό του ∆ήµου Καλαµάτας και µε το Τµήµα Προσόδων και σε συνεργασία και µε 
άλλους ∆ήµους της Ελλάδος, που πρέπει να µπούµε σε λογική προκήρυξης. ∆ηλαδή γι΄ αυτό 
και οριοθετούµε αυτά τα οικόπεδα, λέµε ότι τα οικόπεδα από 150 έως 4 στρέµµατα και 
ορίζουµε και µία τιµή µονάδος ανά τετραγωνικό µέτρο το µήνα έτσι ώστε να προχωρήσουµε 
σε µία προκήρυξη που θα ρθούνε και θα καταθέσουνε τις προτάσεις τους και τις … 
 
Φωνή: Αν έρθουν. 

 
Αν έρθουν. Εδώ θα µείνω. Πρώτον, τα οικόπεδα τα γνωρίζουµε. Ξέρουµε και ήδη θα 
σας ενηµερώσω και εδώ θα το φέρω σαν θέµα τώρα να µου πείτε τη γνώµη σας, 

εγώ έχω πρόταση, … 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Μισό λεπτό κ. Νταγιόπουλε. 
Ξέρουµε ποια συγκεκριµένα οικόπεδα είναι αυτά. Είναι περίπου 10 -15 ιδιοκτήτες σ΄ αυτήν την 
ευρύτερη ζώνη. Να σας ενηµερώσω µόνο ότι στην πρώτη διερευνητική κουβέντα που έχει 
γίνει και από εµένα και από µηχανικούς του ∆ήµου µε τους συγκεκριµένους, είναι γνωστοί 
Καλαµατιανοί, το 0,6 τους ξένισε. Το 0,6 είναι ένα πολύ µικρό ποσό που δεν θέλουν φοβούνται 
να µπλέξουν µε τη διαδικασία του ενοικιοστασίου παρόλο που, πρέπει αυτό να το πω και θα το 
δηµοσιοποιήσουµε συνέχεια µέχρι να γίνει η προκήρυξη, αν δείτε τη σύµβαση θα είναι προς 
όφελός τους, δηλαδή µετά από ένα χρονικό διάστηµα του ενός χρόνου ανά πάσα στιγµή θα 
φεύγουµε µε την ενηµέρωση που θα µας κάνουνε. ∆εν είναι επαγγελµατική στέγη, δεν είναι 
χρήση δωδεκατίας. ∆ηλαδή µετά από ένα χρόνο θα φεύγουµε και από το να µένουνε έτσι τα 
οικόπεδα εµείς τους προτείνουµε να παίρνουνε κάποια λεφτά. Το 0,6 όµως κ. Πρόεδρε και 
επειδή εγώ θέλω να προλάβουµε κάποια πράγµατα γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο,  δείχνει ότι 
δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον κατ΄ αρχήν από τους συγκεκριµένους ιδιοκτήτες. Μίλησα σήµερα 
και µε τον κ. ∆ήµαρχο, φέρνω πρόταση γιατί θεωρώ ότι αυτά µπορούµε να βάλουµε ένα 
αντίτυπο µετά που να τα γυρνάνε πίσω κατ΄ αρχήν  τα λεφτά, αυτά του ενοικιοστασίου, να 
µιλήσουµε αντί για 0,6 για 1 ευρώ. ∆ηλαδή όταν κάποιος έχει ένα (1) στρέµµα στο κέντρο της 
πόλης που µπορεί να τακτοποιηθούν εκεί περίπου 60 µε 70 αµάξια, µε 1.000 ευρώ ενοίκιο το 
µήνα µικτά ο ∆ήµος και µ΄ ένα πολύ µικρό αντίτιµο, ειλικρινά πιστέψτε µε ένα πολύ µικρό 
αντίτιµο, ακόµη και το µισό ευρώ, θα µπορεί να τα παίρνει πίσω τα λεφτά του.  
Εγώ το φέρνω ως πρόταση κ. Πρόεδρε το 0,6 να το πάµε 1 ευρώ γιατί ήδη κάναµε µια 
διερεύνηση και είδαµε ότι δεν … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάλληλος θα κάνει τον έλεγχο; Υπερωριακά;  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η ∆ηµοτική Αστυνοµία. 

 
Είναι η ∆ηµοτική Αστυνοµία και να ενταχθεί στην ελεγχόµενη στάθµευση µε το 
ξυστό. Υπάρχουν προτάσεις. Αλλά εγώ το θέτω στο Σώµα, αξίζει να το φέρω, ότι το 

0,6 µε 2-3 δεν υπάρχει ενδιαφέρον, σου λέει δεν θέλουµε, γι΄ αυτό και λέω να γίνει 1. Θεωρώ 
ότι ίσως τότε τους βάλουµε στη λογική του να ρθουν και να φέρουν προσφορές.  

 
Μια παρατήρηση. Όλα είναι ανταποδοτικά, δεν µπορείς σ΄ ένα κατάστηµα 
να χρεώσουµε τη χρήση του ασανσέρ σε µία πολυκατοικία ούτε τον 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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καθαρισµό της σκάλας. Και τα πάρκινγκ θα τα πληρώνουν αυτοί που τα έχουν. ∆εν µπορεί να 
χρεώσουµε το συνταξιούχο των 300 € να του παίρνουµε τέλος δηµοτικό. Θα είναι 
ανταποδοτικά υποχρεωτικά.  
 
ΣΠΙΝΟΣ: …… (δεν ακούγεται) και είναι, θα σας πω και κάτι να ενηµερώσω το Σώµα γιατί είναι 
µια διαδικασία που κάνουµε  …… η διαβεβαίωση από την επίτροπο ότι θα το προχωρήσει µόνο 
όταν πια υπάρχει αντίτιµο και είναι ανταποδοτικά. Θα επιτρέψει αυτή … 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει καλώς.  

 
Εγώ απλώς να πω έτσι για την οικονοµία της συζήτησης µια  γενικότερη 
συζήτηση σ΄ αυτά που ακούστηκαν. Όταν νοικιάζεις ένα µικρό χώρο µε 

άλλο τίµηµα τον νοικιάζεις και µε άλλο τίµηµα νοικιάζεις έναν πολύ µεγάλο χώρο ανά 
τετραγωνικό. Αυτό, για όσους κατάλαβαν κατάλαβαν.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αλευράς. 

 
∆εν θα έχουµε θετική στάση κ. Πρόεδρε σ΄ αυτήν την εισήγηση που κάνει ο κ. 
Σπίνος επειδή θεωρούµε εξαιρετικά αποσπασµατικό και ατελέσφορο αυτό το 

µέτρο, είναι ένα µέτρο ασπιρίνη στο κυριολεκτικά εκρηκτικό πρόβληµα της στάθµευσης.  
Νοµίζω ότι τη ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να την απασχολήσει άλλη οπτική και αυτό το θέµα που 
θέσαµε προ ηµερήσιας διάταξης ότι τι γίνεται τέλος πάντων δύο χρόνια έχουν περάσει και η 
διελκιστίδα της δίκης µε τις αναβολές κ.λ.π. κρατάει σε οµηρία µια κατάσταση και δεν 
εξελίσσεται και από την άλλη πλευρά για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού 
προτείνετε αυτό το µέτρο, το χαρακτηρίσαµε ότι δεν θα έχει αποτέλεσµα και επιτρέψτε µου 
την κρίση ότι είναι και εξαιρετικά θεωρητικό, δηλαδή να συµπράξουµε σε µία προοπτική  
µίσθωσης εάν βρεθούν συµπολίτες που θα διαθέσουν τα οικόπεδά τους.  
Θεωρώ και από τις δύο πτυχές πάσχον το µέτρο αυτό και εµείς δεν θα το στηρίξουµε.  

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. Μπάκας.  

 
Το κακό είναι να µην κάνεις τίποτα. Το κακό. Να πεις όχι εκεί δεν το πειράζω, 
δεν κάνω τίποτα από εδώ, δεν ενεργώ πιο πέρα µήπως µε κατηγορήσουνε …  

Προχώρα κ. Σπίνο, προχώρα. Το κακό είναι να µην κάνεις τίποτε. Προχώρα. Μπορεί να 
υπάρξουν ατέλειες στην υλοποίηση εφαρµογής µιας απόφασης ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα 
διορθωθούν. Θα διορθωθεί, το θέµα είναι να γίνουν κάποια πράγµατα.  Αυτό είναι το πρώτο. 
Το δεύτερο. Μια και τέθηκε το ζήτηµα, το µέτρο της ελεγχόµενης στάθµευσης πρέπει να 
προχωρήσει το κέντρο στην Καλαµάτα, δεν µπορούν επί της Αριστοµένους να παρκάρουν τα 
αυτοκίνητά τους οι επαγγελµατίες, αυτοί  που έχουν τα µαγαζιά. Πρέπει να τα πούµε. Εδώ 
µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όταν θα µάθουµε να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους χωρίς 
να υπολογίζουµε το οποιοδήποτε κόστος, τότε θα αρχίσουν κάποια γρανάζια και θα κινούνται 
σ΄ αυτήν την πόλη. Και επίσης, επειδή γίνεται το έλα να δεις και επειδή πρέπει να 
αναλαµβάνουµε και τις ευθύνες µας και να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, πρέπει ο 
∆ήµος κάποια στιγµή, βέβαια όταν τελειώσει η δικαστική διαµάχη που υπάρχει σε 
εκκρεµότητα, να προχωρήσει και σε κάποιες ρυθµίσεις στη λειτουργία των υπαίθριων πάρκιγν. 
Γίνεται ένα αλαλούµ, γίνεται ένα µπάχαλο. Πρέπει να υπάρξει ένα τίµηµα µικρό. Και βέβαια τα 
πάρκινγκ., το διευκρινίζω, να τα διαχειρίζεται ο ίδιος ο ∆ήµος. Ο ίδιος ο ∆ήµος.         

 
Εµείς και στο πρόγραµµά µας είχαµε προεκλογικά τη σκέψη εύρεσης 
τέτοιων χώρων στο κέντρο της πόλης γιατί πιστεύουµε η ύπαρξή τους µε τη 

σωστή διαχείριση µπορούν να συνεισφέρουνε   στο κυκλοφοριακό πρόβληµα και στο 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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πρόβληµα στάθµευσης. Κατά συνέπεια είµαστε υπέρ το να προχωρήσει, έχουµε όλο το 
χρονικό διάστηµα για την καλλίτερη δυνατή λειτουργία αυτών των θέσεων.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ.  

 
Κύριε Μπάκα, λέω και προς τον κ. Σπίνο, σε 3 συνεδριάσεις από τώρα θα έρθει 
το θέµα της ελεγχόµενης στάθµευσης.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να έρθει όταν θα είµαστε έτοιµοι απόλυτα.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είπαµε να αρχίσει η δηµόσια διαβούλευση από αύριο.  

 
Ναι, ας έρθει και σε 2 και σε 3 και σε 4, αρκεί να έρθει όταν θα είµαστε 
έτοιµοι.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, µεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντων των 
συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ  , 
κατά πλειοψηφία,  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    
 

I. ∆ιαπιστώνει την αναγκαιότητα της µίσθωσης ιδιωτικών οικοπέδων,  

ελάχιστης επιφανείας εκάστους τα 150 τ.µ. συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ. και 

µε µέγιστη τιµή ενοικίασης µηνιαίως 1,00 € ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας, 

στην περιοχή µεταξύ των οδών Φαρών, Β. Γεωργίου, Φραντζή, Αρτέµιδος,   
Κλαδά, Μπουλούκου, Λεϊκων, Τζάνε, Μ. Μελετίου, Φαρών,   

προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως χώροι στάθµευσης και να αντιµετωπιστεί το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει το κέντρο της όσον αφορά στην στάθµευση των 
αυτοκινήτων.  

Τα οικόπεδα αυτά πρέπει να είναι προσβάσιµα από δηµοτικές οδούς και να µην 
καθίστανται απαγορευτικά µε φυσικές κλίσεις και εµπόδια εντός αυτών που δεν 
µπορούν να αποµακρυνθούν (κατασκευές, δένδρα κ.λ.π.), προκειµένου µε 
ελάχιστες εργασίες διαµόρφωσης να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για χώρος 
στάθµευσης οχηµάτων.     

 
 
II.  ∆ιαβιβάζει το θέµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων και 

τη σύνταξη της σχετικής διακήρυξης. 
 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
     
       

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

                                                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


