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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  492/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 24/20-07-2007 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 492 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
492 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  491 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και  4) Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 491 απόφαση), 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος,  4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 : 

Καθορισµός αρµοδιοτήτων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γρηγόριος Γιαννακούλας αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. 16233/19-7-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας, προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
    ∆/ΝΣΗ :  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

   ΠΛΗΡΟΦ. :  Αθανασία Ιντζέ 

  ΤΗΛΕΦ. :    27210 - 92444 

 
 

Εισήγηση 
 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας 
 
 
Σύµφωνα µε το Π.∆. 23/2002 (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α΄/2002) σχετικό µε την οργάνωση της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας προβλέφθηκε στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου 
Καλαµάτας ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε ειδικό ένστολο προσωπικό ως εξής : 
 
Τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ23, 
Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ23, 
∆ώδεκα (12) υπαλλήλους ∆Ε23, 

το οποίο προσλαµβάνεται µε ειδικές διατάξεις. 
 
Επίσης προβλέπεται επιστηµονικό – βοηθητικό προσωπικό το οποίο µπορεί να προσληφθεί µε 
τις διατάξεις του ΑΣΕΠ ή να τοποθετηθεί από άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου. 
 
Από τις παραπάνω προβλεπόµενες θέσεις έχουν καλυφθεί µε µετατάξεις ένας (1) ΠΕ23 και ένας 
(1) ∆Ε23 και έχουν τοποθετηθεί δύο (2) άτοµα βοηθητικό προσωπικό µε απόφαση ∆ηµάρχου.  
Οι υπόλοιπες θέσεις που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. έχουν προκηρυχθεί από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και αναµένουµε την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. 
 
Στο παραπάνω Π.∆. 23/2002, στο άρθρο 2, καθορίζονται οι αρµοδιότητες του ειδικού 
ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (Συνηµµένο το Π.∆. 23/2002). 
 
Με τη σηµερινή της στελέχωση η ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Καλαµάτας έχει τη 
δυνατότητα να ασκήσει την εξής αρµοδιότητα : 
 
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κατάληψη 
κοινόχρηστων χώρων όπως περιγράφονται στο άρθρο 2  παρ. 29 του Π.∆. 23/2002. 
 
Παράλληλα προχωρούµε στην αγορά ενός (1) αυτοκινήτου τύπου SEDAN, δύο (2) 
µοτοποδηλάτων 50 κυβικών και ειδικών στολών για το ένστολο προσωπικό. 
 
 Η  ∆ιευθύντρια Ανάπτυξης - Συντονισµού 

µε παράλληλα καθήκοντα 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

Αθανασία  Ιντζέ» 
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Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Γιαννακούλας αναφέρει ότι αυτή τη στιγµή υπηρετούν 
στο ∆ήµο Καλαµάτας δύο ένστολοι ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι και δύο βοηθητικοί και ότι από όλες 
τις αρµοδιότητες που µπορεί να ασκήσει η ∆ηµοτική Αστυνοµία σήµερα ανατίθεται η πρώτη 
αρµοδιότητα. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Στον κανονισµό καθαριότητας που µόλις ψηφίσαµε αναφέρεται ότι οι 
παραβάσεις βεβαιώνονται από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. Αναιρείται λοιπόν ο κανονισµός αφού 
δεν ανατίθεται αυτή η αρµοδιότητα. 
∆εν θέλουµε τέτοια Αστυνοµία που θα είναι κατά παραγγελία εκτελεστής αποφάσεων της 
∆ηµοτικής Αρχής. 
Για να ψηφίσουµε θα πρέπει να προστεθεί και να ανατεθεί και η αρµοδιότητα της τήρησης της 
καθαριότητας για να µπορεί να εφαρµοσθεί και ο κανονισµός και του ελέγχου της κυκλοφορίας 
και της στάθµευσης. 
Θα µπορούσε αυτό το προσωπικό να ασκήσει και αυτές τις αρµοδιότητες, γιατί αυτές έχουν 
σχέση κυρίως µε την Αριστοµένους και της πλατείας, διαφορετικά ο µόνος λόγος είναι για την 
κατ’ επιλογή οριοθέτηση των κοινοχρήστων χώρων. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέµα προβλέπεται από τη νοµοθεσία. Με τους δύο αστυνόµους πρέπει να 
ελέγξουµε του δηµοτικούς χώρους, όπου η κατάσταση ποτέ δεν είχε ελεχθεί. Στη συνέχεια θα 
έλθει θέµα εκχώρησης και άλλων αρµοδιοτήτων, εκχωρήσεις που πρέπει να γίνονται µε 
προσοχή ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχουµε. Με τις εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων 
απαλλάσσεται η Ελληνική Αστυνοµία και όταν δώσουµε τον έλεγχο της κυκλοφορίας τότε 
σηµαίνει ότι βγάζουµε έξω από τον έλεγχο αυτό την Τροχαία. 
Για πρώτη φορά εφαρµόζεται η διαγράµµιση. Υπήρχε από την προηγούµενη δηµοτική περίοδο 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για οριοθέτηση η οποία δεν εφαρµόσθηκε και δεν είναι 
δυνατόν να γίνουν όλα από τη µια στιγµή στην άλλη. Σας διαβεβαιώνω ότι όλοι οι χώροι θα 
οριοθετηθούν. ∆ίνονται τα στοιχεία σε cd για να γίνεται ο έλεγχος. 
Οι ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι γυρίζουν όλη την πόλη έµαθαν και καταγράφουν τα προβλήµατα. 
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Για την λειτουργία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας απαιτείται µεγάλο κόστος, περίπου 
500.000 €, που θα µετακυληθεί στους δηµότες. Είµαστε βέβαιοι ότι ούτε καν ανταποδοτικά θα 
λειτουργήσει. 
Λογικό είναι να επεµβαίνει προς το παρόν στους κοινόχρηστους χώρους, στο µέλλον όµως που 
θα ενισχυθεί θα δοθούν και άλλες αρµοδιότητες και πολύ πιθανό να λειτουργήσει για 
µικροπολιτικές σκοπιµότητες µε αποτέλεσµα να µην ανταποκριθεί στο ρόλο της. Πρέπει να 
εµπεδωθεί στην κοινωνία ότι οι προθέσεις της ∆ηµοτικής Αρχής είναι αγνές. Καταψηφίζουµε. 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Ο ρόλος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι να βγαίνουν κάποιοι στην πόλη µε σκοπό 
να ελέγχουν, να τιµωρούν και να συλλαµβάνουν. Θα αποτελεί δηλαδή προέκταση της 
Ελληνικής Αστυνοµίας. 
Θα είναι ένστολο προσωπικό µε αυξηµένες αρµοδιότητες που θα ξεφεύγει από τον έλεγχο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Μεταφέρθηκε αυτή η αρµοδιότητα, µε την ανοχή και της ΚΕ∆ΚΕ, στους ∆ήµους που θα 
επωµισθούν ένα τεράστιο κόστος για την άσκησή της. 
Κύριος στόχος είναι να απαλλαγεί η Ελληνική Αστυνοµία από τα δευτερεύοντα ζητήµατα και να 
ασχοληθεί µε το κύριο που είναι η παρακολούθηση, η καταστολή του ταξικού λαϊκού 
κινήµατος. 
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Η ∆ηµοτική Αρχή όπως και η προηγούµενη αποδέχθηκαν τη ∆ηµοτική Αστυνοµία για να γίνει ο 
οικονοµικός δυνάστης των εργαζοµένων και του λαού του ∆ήµου καθώς θα φέρνει καθηµερινά 
έσοδα. 
Η θέση µας είναι ότι η ∆ηµοτική Αστυνοµία πρέπει να διαλυθεί και οι εργαζόµενοι να 
εκπαιδευτούν και να λειτουργούν ως εργαζόµενοι στο ∆ήµο και όχι να χρησιµοποιούνται ως 
βοηθητικές δυνάµεις καταστολής και παρακολούθησης. 
  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνούµε µε την ανάθεση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας, µε την 
πεποίθηση ότι στο µέλλον θα ανατίθενται και άλλες αρµοδιότητες, εφόσον δείχνουν δείγµατα 
γραφής και ότι έχουν δυνατότητες να αναλάβουν και άλλες αρµοδιότητες. 
∆εν πιστεύουµε ότι θα χρησιµοποιείται από την εκάστοτε ∆ηµοτική Αρχή, η οποία υπηρετεί το 
∆ήµο και οι δηµότες έχουν τη δύναµη να ανανεώνουν ή να αλλάζουν. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε υπηρεσία στο Τµήµα Προσόδων του ∆ήµου που έκανε ελέγχους ως 
προς τους κοινόχρηστους χώρους και δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. ∆ήµαρχος. Θα µπορούσε 
να παραµείνει ο έλεγχος αυτός ακόµη εκεί και θα µπορούσε να εκχωρηθεί στη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία η αρµοδιότητα για τη στάθµευση ή άλλη άµεσης ανάγκης. 
Η Αστυνοµία δεν ξέρω κατά πόσο καλά κάνει τη δουλειά της γιατί ενώ πνιγόταν η Ναυαρίνου 
αυτή έγραφε τα µηχανάκια στην Κρήτης. Ακόµη αναρωτιέµαι πως είναι δυνατόν, κατά τα 
εγκαίνια καταστήµατος στην Κρήτης, από τη µια να υπάρχει έγγραφο της Τροχαίας που δεν 
συµφωνούσε µε την κατάληψη του οδοστρώµατος και από την άλλη να γίνεται τελικά η 
κατάληψη, µάλιστα µε την παρουσία ανδρών της τροχαίας που απαγόρευαν τη διέλευση των 
οχηµάτων. Ίσως θα πρέπει να παρέµβει ο Εισαγγελέας. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Μπορεί η Αστυνοµία να µην έδωσε την συγκατάθεσή της, αλλά από την άλλη 
είναι υποχρεωµένη, τη στιγµή που έγινε αυθαίρετα η κατάληψη, να παραβρίσκεται και να 
προστατέψει τον κόσµο. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Θα περίµενα απάντηση γιατί γίνεται επιλεκτικά η οριοθέτηση των 
κοινόχρηστων χώρων. Για τον έλεγχο της στάθµευσης και ιδιαίτερα στην Αριστοµένους η 
Ελληνική Αστυνοµία είναι ανύπαρκτη και για µας προέχει το κυκλοφοριακό και όχι η κατ’ 
επιλογή οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων. 
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Είµαστε κατά της ίδρυσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αλλά υπέρ της τάξης. Θα 
µπορούσε να ιδρυθεί ένα σώµα, όπως και στο παρελθόν, από υπαλλήλους του ∆ήµου 
Καλαµάτας ή των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων που πλεονάζουν, ώστε να µην επιβαρυνθεί ο 
∆ήµος. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η ∆ηµοτική Αστυνοµία συστήνεται µε ειδική νοµοθεσία και λειτουργεί µε ειδικό 
καθεστώς. ∆εν έχουµε το δικαίωµα εάν µας περισσεύουν υπάλληλοι να τους κάνουµε 
δηµοτικούς αστυνόµους. Υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία για την στελέχωση της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας.  
 
 
Τέλος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις καθώς και το γεγονός 
ότι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ», 
αλλά και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης  Μπάκας τάσσονται ΚΑΤΑ,  κατά  πλειοψηφία, 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ορίζει ως αρµοδιότητα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας τον έλεγχο 
της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 29 του Π.∆. 23/2002. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος 

 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  7  Αυγούστου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


