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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  04/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  038/2009  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους 
αριθμός 28, συνέρχεται στην 4η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Καλαμάτας, μετά την από 23-1-2009 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 Διονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθμ. 038 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθμ. 038 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθμ. 037 απόφαση), 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 Δημήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 037 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθ. 038 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 037 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  038 απόφαση).  
 
Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην 
ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών, κ. Αλάμαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ 
δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος,   
2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 3) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου  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 : 

Μνημόνιο Συνεργασίας – Ενεργειών μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας του 
Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτό εστάλη στο Δήμο Καλαμάτας από τη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου (υπ’ αριθμ. πρωτ. 535/14-1-09 Δήμου Καλαμάτας)  και 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Στο πλαίσιο αναζήτησης τρόπων και μεθόδων νια την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινού 
ενδιαφέροντος που άπτονται της καθημερινότητας, ελήφθη η απόφαση νια συνεργασία μεταξύ 
Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας και καθορίσθηκαν 
οι γενικές αρχές που θα διέπουν αυτήν. 

Ειδικότερα 

1. Έγινε αποδεκτό ότι τα καθημερινά προβλήματα που σχετίζονται με την εγκληματικότητα και 
την εν γένει εμφάνιση της πόλης, είναι ποικίλα και απαιτούν συντονισμένη και πολυεπίπεδη 
δράση. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη εξαρτάται άρρηκτα από την 
συντονισμένη - στοχευόμενη δράση φορέων - υπηρεσιών, καθόσον αυτό αποτελεί και 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους δημότες και διασφάλιση της ευταξίας και 
έγκαιρη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά την 
εικόνα της πόλης, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται υπεύθυνα, άμεσα και αποτελεσματικά 
καθίστανται εγκληματογόνα. 

2. Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού μεταξύ των δύο Υπηρεσιών απαιτείται: 

α. Αμφίπλευρη επικοινωνία - πληροφόρηση για προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

β. Προγραμματισμός - συντονισμός των δράσεων.  

γ. Συμπληρωματική - ενισχυτική δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού. 

δ. Αρωγή στη Δημοτική Αστυνομία προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης του ρόλου και του 
κύρους της μέσω εκμάθησης πρακτικών - τακτικών δράσεων για τις οποίες το 
προσωπικό της δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία. 

3. Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθορίστηκε ότι θα πρέπει: 

α. Να οριστούν δύο (2) υπηρεσιακοί σύνδεσμοι από πλευράς Ελληνικής και Δημοτικής 
Αστυνομίας με σκοπό την αλληλοενημέρωση και τη δρομολόγηση λύσεων επί των 
πάσης φύσεως προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

β. Να υπάρξει χαρτογράφηση των προβλημάτων και των αιτιών που τα δημιουργούν. 
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γ.  Επειδή σι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν οπλοφορούν και δεν έχουν το δικαίωμα σύλληψης, 
οι Διοικητές των Τμημάτων Έδρας θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την ανάπτυξή 
τους, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού και δράσης τους σε σχέση με 
την ανάγκη στήριξης των Δημοτικών Αστυνομικών. 

δ. Να υπάρχει κοινός προγραμματισμός στόχων - δράσεων - διάθεσης πόρων -χρονικής 
διάρκειας. 

ε. Στενή συνεργασία των Διοικητικών Τμημάτων Έδρας και του προϊστάμενου Δημοτικής 
Αστυνομίας Καλαμάτας. 

στ. Κοινή δράση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως: 

1. Μεγάλες πολιτιστικές – θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

2. Αντιμετώπιση παραεμπορίου και ιδιαίτερα σε χώρους λαϊκών αγορών, παζαριών, 
κ.λ.π. 

3. Αντιμετώπιση παράνομων σταθμεύσεων, αστυνόμευση πεζόδρομων. 

4. Τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την απομάκρυνση των 
εγκαταλειμμένων οχημάτων. 

5. Ρύθμιση κυκλοφορίας σε ώρες αιχμής κατά τις ημέρες εορτών-αργιών καθώς και 
μέρες μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης πεζών και οχημάτων (Σαβ/κα). 

6. Έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

7. Τήρηση και εφαρμογή διατάξεων του Γ.Ο.Κ. 

8. Μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες (διαμονή τους σε χώρους καθορισμένους και 
ελεγμένους). 

9. Αστυνόμευση προβληματικών περιοχών. 

10. Έλεγχος επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος- εφαρμογή τουριστικής 
νομοθεσίας. 

 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Να ληφθεί μέριμνα για την από κοινού εκτέλεση υπηρεσίας των Δημοτικών Αστυνομικών με 
τους Αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τάξης (πεζές περιπολίες) -Τροχαίας, ώστε να 
ενημερωθούν και να καλλιεργηθούν σι σχέσεις μεταξύ τους και να αναπτυχθεί κλίμα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στην καθημερινή δράση. 

2. Για την λήψη μέτρων σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ύστερα από τη δημοσιοποίηση 
των προγραμμάτων των εκδηλώσεων αυτών, θα επακολουθεί σύσκεψη μεταξύ των 
συνδέσμων των Υπηρεσιών μας και της Δημοτικής Αστυνομίας όπου θα καθορίζονται τα 
ειδικότερα μέτρα που θα λαμβάνονται, οι ρόλοι και οι δράσεις. 

3. Για την αντιμετώπιση του υπαίθριου εμπορίου και των καταλήψεων των κοινόχρηστων 
χώρων τον καλύτερο έλεγχο των λαϊκών αγορών να προγραμματίζονται και να 
πραγματοποιούνται από κοινού έλεγχοι με την συγκρότηση μεικτών συνεργείων. 

 

Γ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τον απολογισμό και την αξιολόγηση της συνεργασίας μία (1) φορά το μήνα θα 
πραγματοποιείται συνάντηση των: 

- Ορισθέντων υπηρεσιακών συνδέσμων 
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- Εκπροσώπων της Δημοτικής Αστυνομίας 

- Εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την: 

1.  Ανάλυση των προβλημάτων 

2. Εκτίμηση της συνεργασίας 

3. Εκτίμηση της δραστηριότητας των υπηρεσιών με βάση τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους 

4. Υποβολή προτάσεων και 

5. Αναθεώρηση στόχων και δράσεων.- 

Η παραπάνω συνάντηση θα πραγματοποιείται και εκτάκτως, εφόσον απαιτείται, με την 
συμμετοχή των προαναφερομένων συνδέσμων και εκπροσώπων. 

 

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ  Κ. ΜΑΚΡΗΣ  

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΝΙΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 
 
Το με αριθμ. πρωτ. 1615/26-1-09 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομία τους 
Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
¨Θέμα : Παρατηρήσεις – προτάσεις επί του Μνημονίου συνεργασίας –  ενεργειών μεταξύ 

Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας  του Δήμου Καλαμάτας. 
 

Σύμφωνα με το νόμο 3731/23-12-2008 περί Αναδιοργάνωσης της Δημοτικής 
Αστυνομίας (άρθρο 1 παρ3β), εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό 
λιγότερο των πενήντα ατόμων (50) ατόμων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των 
περιπτώσεων 1-8,10,11,15,16,19,21,22 και 24-28. Οι λοιπές αρμοδιότητες εξακολουθούν να 
ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ. 

Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του 
Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με 
τον Ο.Ε.Υ. έχει στελεχωθεί με προσωπικό που αριθμεί 14 άτομα.  

Κατόπιν μελέτης του σχεδίου του Μνημονίου συνεργασίας – ενεργειών μεταξύ ΕΛΛΑΣ 
και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας παρατηρήθηκαν τα εξής:  

- Στην παράγραφο Α3 και ειδικά στην περίπτωση στ: 1,5,6,7,9 βάσει τους ως άνω 
αναφερόμενου νόμου, η Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας δεν ασκεί τις συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες οι οποίες και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο μνημόνιο.  

- Στις περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου και συγκεκριμένα : 2,3,4,8 η Δημοτική 
Αστυνομία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές οι οποίες μπορούν να προβλεφτούν στο μνημόνιο. 
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- Για την περίπτωση 10 επισημαίνεται ότι η Δημοτική Αστυνομία βάσει του παραπάνω 
νόμου, δεν ελέγχει τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος διότι στο νομό Μεσσηνίας 
εδρεύει υπηρεσία του καθύλιν αρμόδιου φορέα (ΕΟΤ). 

Στο πλαίσιο λοιπόν που υπάρχουν κοινές αρμοδιότητες, η συνεργασία μεταξύ ΕΛ.ΑΣ και 
Δημοτικής Αστυνομίας θα συμβάλει στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. 

Ο αλληλοσεβασμός των δύο υπηρεσιών πρέπει να εμφανίζεται σαφώς στο μνημόνιο 
συνεργασίας και να επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας θα πρέπει να 
επεμβαίνει η υπηρεσία η οποία ειδοποιείται πρώτα και μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει τη 
δυνατότητα να επέμβει να απευθύνεται στις συναρμόδιες υπηρεσίες.  

Να υπάρχει συνεργασία, κοινή δράση στις γειτονιές, από τον αστυνομικό της γειτονιάς 
και τη Δημοτική Αστυνομία. 

 Για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου γενικά, αλλά και ειδικά σε χώρους λαϊκών 
αγορών και παζαριών, η παροχή ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνδρομής στη Δημοτική 
Αστυνομία να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ΕΛ.ΑΣ. Για την άμεση ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ 
στις κλήσεις για συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας να ξεκινήσει διαδικασία και να 
υλοποιηθεί η τοποθέτηση ενός τηλεφωνικού αριθμού στο κέντρο της Άμεσης Δράσης στο 
οποίο θα καλεί αποκλειστικά το κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας. 
                                                                                                

         

                                                                                          Ο Διευθυντής 

                                                                                    Δημοτικής Αστυνομίας 

                                                                                    Πετρόπουλος Γεώργιος» 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Εμείς ως συνδυασμός έχουμε ταχθεί κατά της λειτουργίας της Δημοτικής 
Αστυνομίας. Το πάμε μέχρι τέλους. Διαφωνούμε με τη λειτουργία και 

αποχωρούμε και δεν θέλουμε να παραμείνουμε στην αίθουσα αυτή για τη συζήτηση του 
θέματος.  

 
Εγώ θα ψηφίσω την εισήγηση με τις τροποποιήσεις οι οποίες υπάρχουνε 
στο βασικό Μνημόνιο το οποίο είχε στείλει η Αστυνομική Διεύθυνση αλλά 

θα ήθελα να ρωτήσω, λέει ¨Μικτές περιπολίες¨, μπορούμε να το εξειδικεύουμε; Τι εννοεί 
¨Μικτές περιπολίες¨ και τον κίνδυνο που ελλοχεύει να υπάρχει ένας αστυνομικός της 
Διεύθυνσης με όπλο και ένας δημοτικός αστυνομικός δίπλα; Εάν συζητάμε για μικτές 
περιπολίες αόπλων, δηλαδή να συνδράμει άοπλος αστυνομικός έχει καλώς, διαφορετικά 
φοβάμαι ότι είναι ένα λεπτό σημείο που μπορεί να φέρει παρεξήγηση.  

 
Θέλω να βοηθήσω. Πέστε τις επισημάνσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τις 
αντιρρήσεις και στη κουβέντα την οποία θα κάνουμε θα ληφθούν υπόψη. Δεν 

έχουμε καμία αντίρρηση. 
 
Η μόνη επισήμανση που μας φοβίζει. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Θέλω να σας παρακαλέσω όμως τους 13 αστυνομικούς που έχομε, αυτοί να 
πλαισιώσουν την ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει μία εμπειρία, και να έχομε μία κοινή 

προσπάθεια σε κάποια επίπεδα.  
 
Φωνή: Σε ποιον τομέα; 

 
Της οδικής κυκλοφορίας. Της κυκλοφορίας, της στάθμευσης, για ότι έχομε 
αρμοδιότητα εμείς, δεν θα πάμε για καταστολή. 

 
Αναφέρει μέσα αν διαβάσετε, αναφέρει μία σειρά από δράσεις οι οποίες 
συμφωνεί ο Δήμος ότι είναι της αρμοδιότητάς του και κάποιες άλλες που 

έχει βάλει η Ελληνική Αστυνομίες στις οποίες  ο Δήμος δεν συμφωνεί και ορθώς δεν συμφωνεί 
γιατί είναι έξω από τις δραστηριότητές της. Παρόλα αυτά ανάμεσα στις άλλες περιγράφεται και 
η μικτή περιπολία, εννοώ μικτή περιπολία για …. ο ένας στον άλλον τις δικές του εμπειρίες. 
Αυτή είναι σε καθημερινή βάση. Απ΄ ότι αντιλαμβάνομαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, είναι η 
περιπολία που κάνουν δύο αστυνομικοί. Αντί να την κάνουν δύο αστυνομικοί θα την κάνει ένας 
της δημοτικής αστυνομίας και ένας της ΕΛ.ΑΣ. Αυτός της ΕΛ.ΑΣ. θα οπλοφορεί. Καλό θα είναι 
όταν είναι με τον δημοτικό αστυνόμο  να μην οπλοφορεί. Θα υπάρχουν συγχύσεις και θα … 

 
 Στο Μνημόνιο συνεργασίας η επισήμανσή σας θα καταγραφεί. Γράφτο στα 
πρακτικά, η επισήμανση θα καταγραφεί.  
 
Να πω δύο κουβέντες. Στις 23 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την 
αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας. Μέσα σ΄ αυτό το νόμο καθορίζει 

στο άρθρο 1 ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και μάλιστα τις ξεχωρίζει 
σε δύο κατηγορίες. Όλες οι αρμοδιότητες που αναφέρει το άρθρο 1 είναι όταν η αστυνομία 
είναι πάνω από 50 άτομα και περιορίζει τις αρμοδιότητες  όταν είναι λιγότερα. 
Λοιπόν το Μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπήρχε μέσα  είναι ένα αντίγραφο το οποίο μας 
έστειλε η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας της Περιφέρειας από την Τρίπολη που εκεί 
αναφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, αυτές δηλαδή όταν είναι πάνω από 50 άτομα. 
Η πρόταση είναι ότι να φτιάξουμε ένα Μνημόνιο με τις παρατηρήσεις οι οποίες γίνανε, μέσα 
όμως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχει η δική μας Δημοτική Αστυνομία. Αυτό τίποτε 
άλλο. 

 
Ομόφωνα; 
Ομόφωνα. 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας που κατατέθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, την προαναφερόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου και τις αναφερόμενες σ΄ αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και την πρόταση 
του κ. Κοσμόπουλου,  

 
 

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

I. Εγκρίνει τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας για την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινού 
ενδιαφέροντος που άπτονται της καθημερινότητας εγκρίνοντας για το σκοπό 
αυτό  την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:     

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ:        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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II. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας για την υπογραφή του Μνημονίου 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 5. Καμβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 10. Λαγανάκος Γεώργιος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος  

 13. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 14. Παπαμικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης Δημήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος 

 17. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα,   25 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


