
Συνεδρίαση :05/2008                                 Πέµπτη 21 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  099/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  099/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 5η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-02-2008 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) 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 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 104 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση), 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 103 απόφαση),  19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 99 
απόφαση),  23) Σπίνος Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
99 απόφαση  και  αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 102 απόφαση)  και 25) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 100 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος  και  2) Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων, Νέδουσας, Λεϊκων, 
Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου και Βέργας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφοούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Συµβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος και 4) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίού Λεϊκων, κ. Βρυώνης 
Φώτιος. 
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έκδοση πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής. 
 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 4026/20-2-08 σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου 
Αθανάσιου η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση και στην οποία 
εµπεριέχεται και η γνωµοδότηση των δικηγόρων κ.κ. Αποστόλη Βασιλόπουλου, Σάββα 
Κούβελα και Αδαµαντίας δικηγόρων, στους οποίους είχε ανατεθεί η εξέταση του φακέλου 
παραχώρησης της εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης σε ιδιωτική εταιρεία, έχει αναλυτικά 
ως εξής: 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαµάτα 19 Φεβρουαρίου 2008 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΡΟΣ 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση επί της γνωµοδότησης για τη διοικητική αποβολή των εταιριών 
µε την επωνυµία ¨ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨ και ¨Π. & Π. 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ¨ από τους υπαίθριους χώρους στάθµευσης στην πόλη της 
Καλαµάτας, που τους είχε παραχωρηθεί η εκµετάλλευση τους µε την από 
27/6/2005 σύµβαση παραχώρησης διαχείρισης, µετά την καταγγελία της µε την υπ’ 
αριθµ. 468/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας.» 
 
 
 

I. Γνωµοδότηση 
 

Γνωµοδότηση για τη διοικητική αποβολή των εταιριών µε την επωνυµία ¨ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨ και ¨Π. & Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ¨ από τους 

υπαίθριους χώρους στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας, που τους είχε παραχωρηθεί η 

εκµετάλλευσή τους µε την από 27.6.2005 σύµβαση παραχώρησης διαχείρισης, µετά την 

καταγγελίας της µε την υπ αριθ. 468/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Καλαµάτας . 

1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι αποκλειστικός κύριος και νοµέας των παρακάτω 

ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στάθµευσης, που δηµιουργήθηκαν µε την επικάλυψη του 

ποταµού (υδατορέµατος) Νέδοντα, που βρίσκονται µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιό 

του και συγκεκριµένα: 

α) Του χώρου εκτάσεως 3.551 τ.µ. που συνορεύει ολόγυρα: Ανατολικά µε την 

δηµοτική οδό Νέδοντος , δυτικά µε την δηµοτική οδό Αρτέµιδος, βόρεια µε την γέφυρα του 

ποταµού Νέδοντος στη δηµοτική οδό Παπαφλέσσα και νότια µε την γέφυρα του ποταµού 

Νέδοντος στη δηµοτική οδός Σταδίου και Μεσσήνης. 
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β) Του χώρου εκτάσεως 9.596 τ.µ. που συνορεύει ολόγυρα: Ανατολικά µε την 

δηµοτική οδό Νέδοντος, δυτικά µε την δηµοτική οδό Αρτέµιδος , βόρεια µε την γέφυρα του 

ποταµού Νέδοντος στη δηµοτική οδό Κιλκίς και νότια µε την γέφυρα του ποταµού Νέδοντος 

στη δηµοτική οδό Κλαδά και Ιατροπούλου και 

 γ) Του χώρου εκτάσεως .......... τ.µ. που συνορεύει ολόγυρα: Ανατολικά µε την δηµοτική 

οδό Νέδοντος, δυτικά µε την δηµοτική οδό Αρτέµιδος , βόρεια µε την γέφυρα του ποταµού 

Νέδοντος στη δηµοτική οδό Κλαδά και Ιατροπούλου και νότια µε την γέφυρα του ποταµού 

Νέδοντος στη δηµοτική οδό Κεφάλα. 

Οι πιο πάνω ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι στάθµευσης έχουν δηµιουργηθεί, όπως προαναφέρω, 

από επικάλυψη τµηµάτων του ποταµού (υδατορέµατος) Νέδοντα, κατά το µέρος του, που 

διέρχεται διαµέσου της Καλαµάτας και του εγκεκριµένου της σχεδίου. Ο εν λόγω ποταµός, ως 

µη πλεύσιµος, ανήκει στα υδατορέµατα τα οποία αποτελούν, όπως και τα άλλα φυσικά 

οικοσυστήµατα (ακτές, βουνό κ.τ.λ.) κατ' αρχήν περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Όµως, Ο 

χώρος (το τµήµα) του εν λόγω ποταµού (υδατορέµατος), που επικαλύφθηκε, βρίσκεται µέσα 

στο σχέδιο πόλεως της Καλαµάτας και προβλέπεται από αυτό ως χώρος στάθµευσης. 

Ειδικότερα, µε την αριθ. Οικ. 3318/1037/1992 απόφαση του κ. Νοµάρχη Μεσσηνίας 

εγκρίθηκε, εκτός των άλλων, η αναθεώρηση του ρυµοτοµικού σχεδίου του 1905 Καλαµάτας 

καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης. Μεγάλο τµήµα του υδρορέµατος του Νέδοντα 

εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως Καλαµάτας και το τµήµα του που επικαλύφθηκε, εµφανίζεται 

κατά κανόνα ως ελεύθερος χώρος και κατ’ εξαίρεση ως οικοδοµήσιµος χώρος (Ο.Τ.). 

Ειδικότερα, το τµήµα του ποταµού Νέδοντα, που λειτουργεί σήµερα το πάρκινγκ, εµφανίζεται 

µε το στοιχείο Π, δηλαδή ως (ελεύθερος, κοινόχρηστος) χώρος στάθµευσης. Πριν την ένταξη 

του ποταµού (υδρορέµατος) στο σχέδιο πόλεως Καλαµάτας, η εδαφική έκτασή του αποτελούσε 

κοινόχρηστο πράγµα, που ανήκε κατά κυριότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Με την ένταξη του 

ποταµού (υδατορέµατος) Νέδοντα στο σχέδιο πόλεως Καλαµάτας άλλαξε το πολεοδοµικό και 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του, ειδικότερα η κοινόχρηστη αυτή έκταση κυριότητας του ∆ηµοσίου, 

τράπηκε σε πολεοδοµικό κοινόχρηστο χώρο (ελεύθερο χώρο στάθµευσης). ∆ηλαδή το 

κοινόχρηστο πράγµα δηµόσιας κτήσης (ποταµός - υδατόρεµα Νέδοντας) άλλαξε χρήση και 

εξυπηρετεί άλλον σκοπό δηµόσιας ωφέλειας (πολεοδοµικός κοινόχρηστος χώρος).  

Σηµειώνεται ότι για την αλλαγή της χρήσης αυτής δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία της 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (σύνταξη πράξης αναλογισµού κ.λπ.), αφού εισφέρεται δωρεάν 

από το ∆ηµόσιο, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο σκοπό. Εφόσον ο 

προβλεπόµενος από το σχέδιο πόλεως της Καλαµάτας του έτους 1992 ως κοινόχρηστος χώρος 

(ελεύθερος χώρος στάθµευσης) ανήκε στο ∆ηµόσιο, (όπως στην προκειµένη περίπτωση), 

προσέλαβε αυτοδίκαια και χωρίς άλλη προϋπόθεση το χαρακτήρα του κοινόχρηστου δια και 

από της εγκρίσεως του εν λόγω σχεδίου του έτους 1992. Συνεπώς µετά την έγκριση της 

αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. του δήµου Καλαµάτας (1989-1992), ο πολεοδοµικός κοινόχρηστος 

χώρος (χώρος στάθµευσης, πάρκινγκ), όπως και οι υπόλοιποι κοινόχρηστοι χώροι του σχεδίου, 

(βλ. και άρθρο 2 παρ. 2 του Γ.Ο.Κ), ανήκει κατά κυριότητα και νοµή στο δήµο Καλαµάτας και 

πιο συγκεκριµένα ανήκει στη δηµοτική και όχι ιδιωτική περιουσία του δήµου, δηλαδή αποτελεί 

κοινωνική ιδιοκτησία προορισµένη να εξυπηρετήσει απεριόριστα την κοινή χρήση. (βλ. άρθρα 

12 και 13 του ν. ∆Νζ/1912, 187 παρ. 1 εδ. δ' του ν. 2888/1954, 241 παρ. 1δ' του π.δ. 410/1995, 

179 παρ. 1δ' του ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε άρθρα 967, 968 ΑΚ, 4 του ν. 3155/1955, 13 του 

από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 3 του ν. 

1080/80 και 28 του ν. 1337/1983). 

2.- Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε τις υπ αριθµούς: α) 724\2001\Συν. 28\2001, β). 239\ 

2002\Συν. 09\2002, γ) 368\2002\Συν. 12\2002, δ) 535\2003\ Συν. 21\2003, ε) 392\2004\Συν. 

19/2004, στ) 153\2005\ Συν. 09\2005, ζ) 516Α\2005\ Συν. 20\2005, η) 516Β\2005\ Συν. 20\2005, 
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θ) 516Γ\2005\Συν. 20\2005, ι) 594\ 2005\ Συν. 22\2005 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του, παραχώρησε στην Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», τη διαχείριση 

(management) για χρονικό διάστηµα είκοσι δύο ετών των υπογείων και υπαιθρίων χώρων 

στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας και υπογράφηκε προς τούτο η από 27-6-2005 σύµβαση 

παραχώρησης διαχείρισης. 

Σύµφωνα µε την εν λόγω σύµβαση και την επέκταση αυτής, µεταξύ άλλων 

παραχωρήθηκε στην ως άνω εταιρία και η διαχείριση των προαναφερόµενων υπαίθριων χώρων 

στάθµευσης του ποταµού Νέδοντα. 

Μετά από τα παραπάνω, µε το υπ αριθ. 16803/20-9-2005 Πρωτόκολλο παράδοσης - 

παραλαβής χώρων, που υπογράφηκε µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και την εταιρία µε την 

επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», παραχωρήθηκε σ' αυτή η διαχείριση και εκµετάλλευση των 

υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα. 

Στη συνέχεια µε την υπ αριθµ. 516Γ\2005\Συν. 20\2005 απόφαση του ∆..Σ. 

Καλαµάτας, έγινε δεκτό το αίτηµα της εταιρίας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και εγκρίθηκε η 

παραχώρηση της διαχείρισης των προαναφερόµενων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα στην «Π 

& Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ», σύµφωνα µε το άρθρο 29 της από 27-06-2005 υπογραφείσης 

σύµβασης µεταξύ της εταιρίας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και του ∆ήµου Καλαµάτας. 

3.- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ’ αριθµό 468/2007/ Συν. 22/5-

7-2005 απόφασή του αποφάσισε: 

Α.- Την καταγγελία της από 27-6-2005 συµβάσεως παραχώρησης διαχείρισης των 

υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας, που καταρτίσθηκε 

µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της αναδόχου εταιρίας µε την επωνυµία ''ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.", από υπαιτιότητα της τελευταίας αλλά και της υποκαθιστώσης αυτή στη διαχείριση των 

προαναφερόµενων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα εταιρία µε την επωνυµία «Π & Π 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», λόγω µη εκπλήρωσης (αθέτησης) συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους τους 

και αντισυµβατικής συµπεριφοράς τους για τους παρακάτω έξι (6) λόγους, που αναφέρονται στην 

απόφασή της αυτή και οι οποίοι περιληπτικά έχουν ως εξής: 

1ος
  Λόγος 

α) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση και µάλιστα κατ' επανάληψη των 

αντισυµβαλλοµένων εταιριών να καταβάλλουν εµπρόθεσµα, ως είχαν υποχρέωση από τη 

σύµβαση (άρθρα 4 παρ. 5, 27 παρ. 1 και 2,35 παρ. 9), τη µηνιαία δόση του καθορισθέντος 

ελάχιστου εγγυηµένου τιµήµατος ετησίας προσόδου ύψους 140.000 €, που έχει συµφωνηθεί να 

καταβάλλεται από την Ανάδοχο στο ∆ήµο Καλαµάτας σε µηνιαία βάση, σε δώδεκα (12 ) 

ισόποσες δόσεις µέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µηνός, παρά τις σχετικές διαµαρτυρίες και 

οχλήσεις του ∆ήµου Καλαµάτας (βλ. το από 20-11-2005 µε αριθ. πρωτ. 24939 έγγραφο του 

∆ήµου Καλαµάτας προς την "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.¨ ) . 

β) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και µάλιστα κατ' επανάληψη, των 

αντισυµβαλλοµένων εταιριών, να προσκοµίσουν στο ∆ήµο Καλαµάτας εντός του πρώτου 

πενθηµέρου κάθε µήνα τα παραστατικά στοιχεία από τις πάσης φύσεως εισπράξεις τους από την 

εκµετάλλευση των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, όπως είχαν υποχρέωση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 της επίµαχης συµβάσεως παραχώρησης, ώστε να γίνεται κάθε 

εξάµηνο υπολογισµός της οφειλοµένης προσόδου στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

2ος
  Λόγος 

 Μη υποβολή εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας, εντός έτους από της υπογραφής της 
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σύµβασης, της απαιτούµενης από τη σύµβαση (άρθρο 26§3 αυτής) και το νόµο 

ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης (υδραυλική, πυρασφάλειας κ.λ.π.), του υπόγειου σταθµού της 

οδού Αριστοµένους, παρότι από την ηµεροµηνία υπογραφής  της επίµαχης σύµβασης 27-6-2005 

µέχρι και την καταγγελία της επίµαχης συµβάσεως από το ∆ήµο Καλαµάτας έχει παρέλθει 

χρονικό διάστηµα δύο (2) περίπου ετών, παραβιάζοντας έτσι αδικαιολόγητα την ως άνω 

συµβατική υποχρέωσή της . 

3ος
  Λόγος 

Παραβίαση εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας της συµβατικής (άρθρο 31§4 της 

σύµβασης), αλλά και εκ του νόµου απορρέουσας υποχρεώσεώς της να εγκαταστήσει, σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές και τους όρους του άρθρου 28 του Π.∆. 455/1976, σε κάθε σταθµό 

στάθµευσης, σύστηµα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας για την προστασία και την 

αντιµετώπιση των πυρκαγιών σ' αυτό και να φροντίζει καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης για 

την καλή κατάσταση της εγκατάστασης πυροπροστασίας και των εγκαταστάσεων ασφάλειας 

του Σταθµού και άρνησή της να πράξει αυτό και κάνοντας έτσι διαχείριση και εκµετάλλευση 

των σταθµών αυτών κατά παράβαση των όρων της Σύµβασης και του Νόµου. 

4
ος

  Λόγος 

 Παραβίαση εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας της συµβατικής υποχρεώσεώς της να 

συντάξει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των υπαίθριων χώρων πάρκινγκ του Νέδοντα, 

σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 31§3 και 35§15 της σύµβασης, καθόσον ο συνταχθείς από 

αυτή στις 29-12-2005 εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας, στο άρθρο ΙΧ.Β. αυτού, έρχεται 

αφενός µεν σε ευθεία αντίθεση µε τους προαναφερόµενους όρους της επίµαχης συµβάσεως 

παραχώρησης, παραβιάζοντας και αναιρώντας αυτούς, αλλά και αφετέρου σε αντίθεση και µε 

την κείµενη νοµοθεσία, αφού θέτει καταχρηστικούς και απαγορευµένους από αυτή γενικούς 

όρους των συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) στη σχέση σας µε τους χρήστες των υπαίθριων χώρων 

στάθµευσης του Νέδοντα, πράγµα που αποτελεί συνάµα και παράβαση των συµβατικών 

υποχρεώσεών της. 

5
ος

  Λόγος 

 Παραβίαση εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας της συµβατικής υποχρεώσεώς της (άρθρο 

33§3 της σύµβασης) να λειτουργεί εύρυθµα, σε 24ωρη βάση και καθηµερινά τους υπαίθριους 

χώρους στάθµευσης του Νέδοντα. 

6
ος

  Λόγος 

 Παραβίαση εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας της συµβατικής υποχρεώσεώς της (άρθρο 

12 της σύµβασης) να τηρεί και εφαρµόζει το πρόγραµµα συντήρησης των χώρων στάθµευσης-

ακινήτων του Νέδοντα σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα εργασιών της τεχνικής υπηρεσίας του 

∆ήµου Καλαµάτας. 

Β.- ∆ιαφορετικά και όλως επικουρικά, για την περίπτωση που τυχόν δεν 

ευδοκιµήσουν οι ως άνω λόγοι καταγγελίας της από 27-6-2005 συµβάσεως παραχώρησης 

διαχείρισης από υπαιτιότητα των ως άνω αντισυµβαλλοµένων εταιριών, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ' αριθµό 468/2007/Συν.22/5-7-2007 απόφασή 

του κατήγγειλε αυτή ως µη νόµιµη και άκυρη νια κάθε ένα από τους υπό (Bl,2,3,4,5) 

αναφερόµενους στην απόφασή του αυτή λόγους και ειδικότερα: 

(1). Ανακάλεσε ως παράνοµες τις υπ' αριθµ. 535\2003, 392\2004, 153/2005, 516Α, 

516Β, 516Γ\2005, 594\2005 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας, µε 

βάση τις οποίες αποφασίσθηκε και καταρτίσθηκε η επίδικη σύµβαση παραχώρησης 

διαχείρισης, διότι οι εν λόγω αποφάσεις πάσχουν από ακυρότητα και έχουν ληφθεί παράνοµα, 

καθόσον δεν ελήφθησαν µε την απαιτούµενη νόµιµη πλειοψηφία των 2\3 του συνολικού 
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αριθµού των µελών του ∆.Σ. (άρθρο 36 ∆ΚΚ). 

(2). Ανακάλεσε ως παράνοµες τις υπ' αριθµ. 535\2003, 392\2004, 153/2005, 516Α, 

516Β, 516Γ\2005, 594\2005 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας, µε 

βάση τις οποίες αποφασίσθηκε και καταρτίσθηκε η επίδικη σύµβαση παραχώρησης 

διαχείρισης, καθόσον αυτή, µε όλες τις επιµέρους πράξεις που την απαρτίζουν ως σύνθετη 

διοικητική πράξη, είναι παράνοµη και άκυρη, γιατί αφενός µεν µε την δι’ αυτής 

παραχωρούµενη αρµοδιότητα εκµετάλλευσης και διαχείρισης των κοινόχρηστων υπαίθριων 

χώρων στάθµευσης του Νέδοντα αναιρείται και δεν εξυπηρετείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας 

αυτών, αφετέρου δε σε αυτή (παραχωρούµενη αρµοδιότητα) εµπεριέχεται το στοιχείο της 

αστυνόµευσης και άσκησης αστυνοµικής εξουσίας, που η παραχώρησή της από το δηµόσιο και 

τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως έχει κριθεί 

από το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την υπ' αριθ. 1934/1998 απόφαση της Ολοµελείας του, 

αντίκεινται στις θεµελιώδεις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά 

την έννοια των οποίων, αστυνοµική εξουσία, ως η κατεξοχήν δηµόσια εξουσία και έκφραση 

κυριαρχίας, ασκείται δια της αστυνοµικής αρχής µόνο από το κράτος (και νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου που και αυτά είναι αποκεντρωµένες καθ' ύλην κρατικές υπηρεσίες) και όχι 

από ιδιώτες, και ως τέτοια καταγγέλθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας 

µε την προαναφερόµενη υπ' αριθ. 468/5-7-2007 απόφασή του, ενόψει προστασίας του 

συµφέροντος των δηµοτών του ∆ήµου Καλαµάτας αλλά και τήρησης της αρχής της χρηστής 

διοίκησης. 

(3). Κατήγγειλε ως παράνοµη και άκυρη την παραχώρηση της διαχείρισης των 

υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα από την ανάδοχο εταιρία µε την επωνυµία 

'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." στην «Π. και Π. Στάθµευση Α.Ε. Κατασκευής και Εκµετάλλευσης 

Σταθµών Αυτοκινήτων», η οποία δεν συµµετείχε από κοινού µε τον ανάδοχο στη δηµοπρασία 

για την ανάληψη του επίµαχου έργου, καθόσον από το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την υπ' 

αριθ. 3461/1982 απόφασή του έχει κριθεί ότι το πρόσωπο που αποκτά για τον εαυτό του 

ιδιαίτερο δικαίωµα χρήσεως κοινόχρηστου χώρου από δήµο ή κοινότητα έχει την υποχρέωση 

της συνεχίσεως της χρήσεως και της εκµεταλλεύσεώς του από τον ίδιο και δεν µπορεί να το 

µεταβιβάσει σε τρίτους, ούτε να το ασκήσει σε εταιρική σχέση µε άλλους, οι οποίοι δεν πήραν 

από κοινού µέρος στη δηµοπρασία. 

(4). Ανακάλεσε ως παράνοµες τις υπ αριθµ. 535\2003, 392\2004, 153/2005, 516Α, 

516Β, 516Γ\2005, 594\2005 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας, µε 

βάση τις οποίες αποφασίσθηκε και καταρτίσθηκε η επίδικη σύµβαση παραχώρησης 

διαχείρισης, καθόσον αυτή µε όλες τις επιµέρους πράξεις που την απαρτίζουν ως σύνθετη 

διοικητική πράξη, είναι παράνοµη και άκυρη, γιατί υπάρχει έλλειψη προσδιορισµού και 

λειτουργίας των επίµαχων χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 

µε βάση ειδική κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

συνθήκες περιοχής. 

(5). Κατήγγειλε ως παράνοµη και άκυρη την από 27-6-2005 επίµαχη σύµβαση 

παραχώρησης της διαχείρισης των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, διότι σ’ αυτή, 

κατά παράβαση του νόµου και της διακήρυξης για τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της σύµβασης παραχώρησης της διαχείρισης για 

ορισµένο χρόνο υπόγειων και υπαίθριων χώρων στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας, 

αφενός µεν περιέχονται όροι που δεν προβλέπονται ή περιλαµβάνονται στη συγγραφή 

υποχρεώσεων της διακήρυξης, αφετέρου δε οι όροι αυτοί είτε εκφεύγουν και δεν επιτελούν το 

δηµόσιο σκοπό για τον οποίο υπογράφηκε η επίµαχη σύµβαση παραχώρησης δηµόσιας 

αρµοδιότητας, είτε είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί νια την "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.¨, (ανάδοχο), είτε δεν 

εξασφαλίζουν υπερέχουσα θέση του ∆ήµου Καλαµάτας έναντι της αναδόχου, είτε δεν 
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προασπίζουν και κατοχυρώνουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Καλαµάτας έναντι της αναδόχου 

και καθιστούν την επίµαχη σύµβαση ετεροβαρή και επιζήµια για το ∆ήµο Καλαµάτας και τους 

δηµότες του, µε αποτέλεσµα αυτή να είναι µη νόµιµη και άκυρη. 

(6). ∆ιαφορετικά ανακάλεσε ως παράνοµες τις υπ’ αριθ. 535\2003, 392\2004, 

153/2005, 516Α, 516Β, 516Γ\2005, 594\2005 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Καλαµάτας, µε βάση τις οποίες αποφασίσθηκε και καταρτίσθηκε η επίδικη 

σύµβαση παραχώρησης διαχείρισης, ενόψει προστασίας του συµφέροντος των δηµοτών του 

∆ήµου Καλαµάτας, αλλά και τήρησης της αρχής της χρηστής διοίκησης, οπότε και η επίδικη 

σύµβαση παραχώρησης αρµοδιότητας, ως σύνθετη διοικητική διαδικασία (ενέργεια) 

λύθηκε και ήρθησαν εξ υπαρχής τα αποτελέσµατά της . 

4.- Με το άρθρο 26.2 της επίδικης σύµβασης ορίζεται ότι: «26.2. Σε περίπτωση λύσης 

του Νοµικού Προσώπου του Αναδόχου ή σε περίπτωση κήρυξής του σε πτώχευση, ή σε 

περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης νια οποιοδήποτε λόγο. Η σύµβαση παραχώρησης  

λύεται κανονικά µε τις εξής συνέπειες νια τον Ανάδοχο: 

α. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών 

β. Υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει τα Ακίνητα στο ∆ήµο Καλαµάτας» 

5.- Ο ∆ήµος Καλαµάτας µετά την έκδοση της προαναφερόµενης υπ' αριθ. 468/5-7-2007 

απόφασής του, µε την από 26-7-2007 εξώδικη δήλωση - καταγγελία του της επίµαχης 

σύµβασης παραχώρησης διαχείρισης, που υπογράφηκε από τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας ως 

νόµιµο εκπρόσωπό του, κατήγγειλε την επίµαχη σύµβαση παραχώρησης διαχείρισης και έλυσε 

αυτή από αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας και της υποκαθιστώσης αυτή στη 

διαχείριση των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, λόγω αντισυµβατικής 

συµπεριφοράς τους και µη εκπλήρωσης (αθέτησης) εκ µέρους τους συµβατικών υποχρεώσεών 

τους, που αναφέρονται και προβλέπονται στους όρους της επίµαχης σύµβασης, κοινοποιώντας 

νόµιµα αυτή σε αυτές, όπως προκύπτει από τις µε αριθ. 5689Β΄/10-08-2007 και 5690Β'/Ι0-08-

2007 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου 

Κότσιρα. 

Παράλληλα ο ∆ήµος Καλαµάτας, µε την από 26-7-2007 εξώδικη δήλωση καταγγελία 

του της επίµαχης σύµβασης παραχώρησης διαχείρισης γνωστοποίησε και δήλωσε στην ανάδοχο 

εταιρία και την υποκαθιστώσα αυτή στη διαχείριση των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του 

Νέδοντα, ότι, ως αποκλειστικός κύριος και νοµέας των προαναφεροµένων κοινόχρηστων 

υπαίθριων χώρων, τους οποίους αυτές διαχειρίζονταν και εκµεταλλεύοντο δυνάµει της 

επίµαχης σύµβασης παραχώρησης διαχείρισης, µετά την ως άνω καταγγελία αυτής εκ µέρους 

του από υπαιτιότητά τους και τη λύση αυτής, δεν νοµιµοποιούνται και δεν δικαιούνται πλέον 

αυτές να κατέχουν, διαχειρίζονται και εκµεταλλεύονται τους υπαίθριους κοινόχρηστους 

χώρους του αυτούς, αφού ο ∆ήµος Καλαµάτας, υπό την προαναφερόµενη ιδιότητά του, δεν 

επιθυµεί και αποκρούει κάθε περαιτέρω κατοχή τους από αυτές, καλώντας τες µάλιστα όπως, 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση σ' αυτές της ως άνω 

εξώδικης δήλωσης - καταγγελίας του, να αποµακρυνθούν από τους χώρους αυτούς και να του 

αποδώσουν τη νοµή τους και δηλώνοντας επίσης σ' αυτές πως οποιαδήποτε περαιτέρω κατοχή 

των χώρων αυτών εκ µέρους τους είναι αδικαιολόγητη, αυθαίρετη και παράνοµη και τη θεωρεί 

ως ευθεία αντιποίηση της επ' αυτών νοµής του, επιφυλασσόµενος σε τέτοια περίπτωση να 

ενεργήσει εναντίον τους δικαστικά για την προστασία κάθε νοµίµου επ' αυτών δικαιώµατός 

του. 

Όµως η ανάδοχος εταιρία και η υποκαθιστώσα αυτή στη διαχείριση των υπαίθριων 

χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, παρότι παρήλθε η προαναφερόµενη προθεσµία που έθεσε σ' 

αυτές ο ∆ήµος Καλαµάτας και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του, αρνούνται να του αποδώσουν 
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το ακίνητό του αυτό (τους κοινόχρηστους χώρους στάθµευσης του Νέδοντα) και 

εξακολουθούν µέχρι σήµερα να τους κατέχουν αδικαιολόγητα, αυθαίρετα και παράνοµα και να 

διαχειρίζονται και εκµεταλλεύονται αυτούς για λογαριασµό τους, αντιποιούµενες έτσι ευθέως 

την νοµή του επ' αυτών. 

6.- Η ανάδοχος εταιρία και η υποκαθιστώσα αυτή στη διαχείριση των υπαίθριων χώρων 

στάθµευσης του Νέδοντα προσέφυγαν ενώπιον της κ. Γενικής Γραµµατέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου κατά της ως άνω µε αριθ. 468/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας 

ζητώντας την ακύρωσή της . Η προσφυγή τους αυτή απερρίφθη σιωπηρά και µε νέα προσφυγή 

τους προσέφυγαν ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 . Και η 

προσφυγή τους αυτή απερρίφθη µε την υπ αριθ. 42/14/5-11-2007 απόφαση της ως άνω 

επιτροπής ως αβάσιµη. 

7.- Σύµφωνα µε το άρθρο 178 παρ. 1 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006 ) « Οι ∆ήµοι οφείλουν να 

διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο 

επιµελή και αποδοτικό. Με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι : « Η ακίνητη 

περιουσία των ∆ήµων και κοινοτήτων προστατεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας 

περί προστασίας ακινήτου περιουσίας του δηµοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής 

αποβολής αποφαίνεται το δηµοτικό ή κοινοτικό Συµβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο 

εκδίδει ο ∆ήµαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας ». 

Εξάλλου, µε το Ν.∆. 31/1968 «περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ», όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 3 του ν. 2307/1995, επεκτάθηκε η 

εφαρµογή του ΑΝ 1539/1938 «περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων» (άρθρα 1 έως 24) 

και στους ΟΤΑ. 

Στο άρθρο 2 του ΑΝ 263/1968 «Τροποποίηση νοµοθεσίας περί προστασίας δηµοσίων 

κτηµάτων», ορίζεται ότι : «α. Κατά του αυτογνωµόνως επιλαµβανοµένου οιουδήποτε δηµοσίου 

κτήµατος συντάσσεται παρά του αρµοδίου Οικονοµικού Εφόρου, πρωτόκολλον διοικητικής 

αποβολής, κοινοποιούµενον προς τον καθ' ου απευθύνεται». Σύµφωνα δε µε την παρ. 12 του 

άρθρου 1 του Ν. 2307/1995 «Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 263/1968, προκειµένου περί δηµοτικών και κοινοτικών 

κτηµάτων συντάσσεται από το ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση 

του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δήµοι και οι κοινότητες έχουν ακριβώς την ίδια 

προστασία όπως και το ∆ηµόσιο, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται και κάτι 

περισσότερο. 

Στη προκειµένη περίπτωση λαµβανοµένων υπόψη : 

 α) Ότι µε την υπ αριθ. 468/5-7-2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Καλαµάτας έγινε καταγγελία της επίµαχης από 27-6-2005 σύµβασης παραχώρησης της 

διαχείρισης των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα και λύση αυτής από 

αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας και της υποκαθιστώσης αυτή στη διαχείριση 

των προαναφερόµενων χώρων, λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς τους και µη εκπλήρωσης 

(αθέτησης) εκ µέρους τους συµβατικών υποχρεώσεών τους. 

β) Ότι η ως άνω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας, 

κoινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρία και την υποκαθιστώσα αυτή στη διαχείριση των υπαίθριων 

χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, στις10-8-2007 µε την από 26-7-2007 εξώδικη δήλωση - 

καταγγελία του ∆ήµου Καλαµάτας της επίµαχης σύµβασης παραχώρησης διαχείρισης, που 

υπογράφηκε από τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας ως νόµιµο εκπρόσωπό του, µε την οποία τους 

γνωστοποιούσε την καταγγελία της επίµαχης σύµβασης παραχώρησης διαχείρισης και λύση 

αυτής από αποκλειστική υπαιτιότητα τους, λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς τους και µη 
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εκπλήρωσης (αθέτησης) εκ µέρους τους συµβατικών υποχρεώσεών τους. 

γ) Ότι µε το άρθρο 26.2 της επίµαχης σύµβασης παραχώρησης ορίζεται πως «…… σε 

περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, η σύµβαση παραχώρησης λύεται 

κανονικά µε τις εξής συνέπειες για τον Ανάδοχο: 

α. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών 

β. Υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει τα Ακίνητα στο ∆ήµο Καλαµάτας». 

δ) Ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας µε την από 26-7-2007 εξώδικη δήλωση - καταγγελία του της 

επίµαχης σύµβασης παραχώρησης διαχείρισης γνωστοποίησε και δήλωσε στην ανάδοχο εταιρία 

και την υποκαθιστώσα αυτή στη διαχείριση των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα 

ότι, ως αποκλειστικός κύριος και νοµέας των προαναφεροµένων κοινόχρηστων υπαίθριων 

χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, τους οποίους αυτές διαχειρίζονταν και εκµεταλλεύονταν 

δυνάµει της επίµαχης συµβάσεως παραχώρησης διαχείρισης, δεν νοµιµοποιούνται µετά την ως 

άνω καταγγελία και λύση αυτής εκ µέρους του και δεν δικαιούνται πλέον αυτές να κατέχουν, 

διαχειρίζονται και εκµεταλλεύονται τους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του αυτούς, αφού 

ο ∆ήµος Καλαµάτας, υπό την προαναφερόµενη ιδιότητά του, δεν επιθυµεί και αποκρούει κάθε 

περαιτέρω κατοχή τους από αυτές, καλώντας τες µάλιστα όπως, µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση σ’ αυτές της ως άνω εξώδικης δήλωσης - 

καταγγελίας του, να αποµακρυνθούν από τους χώρους αυτούς και να του αποδώσουν τη νοµή 

τους και δηλώνοντας επίσης σ’ αυτές πως οποιαδήποτε περαιτέρω κατοχή των χώρων αυτών εκ 

µέρους τους είναι αδικαιολόγητη, αυθαίρετη και παράνοµη και τη θεωρεί ως ευθεία αντιποίηση 

της επ' αυτών νοµής του, επιφυλασσόµενος σε τέτοια περίπτωση να ενεργήσει εναντίον τους 

δικαστικά για την προστασία κάθε νοµίµου επ' αυτών δικαιώµατός του. 

ε) Ότι παρά ταύτα η ανάδοχος εταιρία και η υποκαθιστώσα αυτή στη διαχείριση των 

υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Nέδoντα, παρότι παρήλθε η προαναφερόµενη προθεσµία 

που έθεσε ο ∆ήµος Καλαµάτας σ’ αυτές και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του, εξακολουθούν 

προκλητικότατα ενεργούσες να κατέχουν - εκµεταλλεύονται και τους τρεις (3) πιο πάνω 

ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους στάθµευσης και να τον έχουν σαφέστατα αποβάλλει από 

την επ' αυτών ανεπίληπτη νοµή του, εµµένοντας έως και σήµερα στην παράνοµη αυτή 

κατάσταση και την εξ αυτών αποβολή του από τη νοµή του. 

Ενόψει όλων αυτών και προκειµένου ο ∆ήµος Καλαµάτας να προστατεύσει και 

διαχειρισθεί την περιουσία του µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό, αλλά και να προστατεύσει τα 

δικά του συµφέροντα, καθώς και των δηµοτών του, θα πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο 

διοικητικής αποβολής από τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας, ύστερα από απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας κατά της αναδόχου εταιρίας µε την επωνυµία 

"ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." και της υπoκαθιστώσης αυτή στη διαχείριση των υπαίθριων χώρων 

στάθµευσης του Nέδovτα, εταιρίας µε την επωνυµία «Π. και Π. Στάθµευση Α.Ε. Κατασκευής 

και Εκµετάλλευσης Σταθµών Αυτοκινήτων», έτσι ώστε οι χώροι αυτοί να αποδοθούν στο 

∆ήµο Καλαµάτας. 

 

Καλαµάτα 12/02/2008 

 

Οι γνωµοδοτούντες δικηγόροι 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ      Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΚΙΑ∆Α      ΣΑΒΒΑΣ ΑΠ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
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II. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποδεχθεί και υιοθετήσει την ανωτέρω 
γνωµοδότηση, και εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο Καλαµάτας να προβεί στη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της αναδόχου εταιρίας µε την επωνυµία 
¨ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.¨ και της υποκαθιστώσης αυτή στη διαχείριση των υπαίθριων 
χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, εταιρίας µε την επωνυµία ¨Π. και Π. Στάθµευση 
Α.Ε. Κατασκευής και Εκµετάλλευσης Σταθµών Αυτοκινήτων¨, έτσι ώστε οι εν λόγω 
χώροι να αποδοθούν στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής: 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας µετά την έκδοση της 468/2007 απόφασής του η 
οποία θυµίζω αποφαινόταν περί της καταγγελίας της επίµαχης 

σύµβασης µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, µε την από 26/7/2007 εξώδικη δήλωση καταγγελία του η 
οποία υπογράφηκε από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας ως νόµιµο εκπρόσωπό του, κατήγγειλε την 
επίµαχη σύµβαση και έλυσε από αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και την 
υποκαθιστώσα αυτής στη διαχείριση υπαιθρίων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα λόγω 
αντισυµβατικής συµπεριφοράς τους και µη εκπλήρωσης εκ µέρους των συµβατικών 
υποχρεώσεών τους που αναφέρονται και προβλέπονται στους όρους της επίµαχης σύµβασης, 
κοινοποιώντας νόµιµα σ΄ αυτές όπως προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις επίδοσης.  

Επίσης ο ∆ήµος Καλαµάτας µε την ίδια εξώδικη δήλωση γνωστοποίησε και δήλωσε στην 
ανάδοχο εταιρεία και στην υποκαθιστώσα αυτής στη διαχείριση των υπαίθριων χώρων 
στάθµευσης του Νέδοντα ότι ως αποκλειστικός κύριος και νοµέας των εν λόγω κοινοχρήστων 
υπαιθρίων χώρων του οποίους οι εν λόγω εταιρείες διαχειρίζονται και εκµεταλλεύονται δυνάµει 
της επίµαχης σύµβασης παραχώρησης ότι δεν νοµιµοποιούνται και δεν δικαιούνται πλέον να τις 
κατέχουν, να τις διαχειρίζονται και να τις εκµεταλλεύονται υπό την προαναφερόµενη ιδιότητά 
τους. Ότι δεν επιθυµεί και αποκρούει κάθε περαιτέρω κατοχή τους από αυτές και τις κάλεσε 
εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την επίδοση της ανωτέρω εξώδικης δήλωσης και 
καταγγελίας να αποµακρυνθούν από τους χώρους αυτούς και να αποδώσουν τη νοµή τους και 
δηλώνοντας επίσης σ΄ αυτές ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κατοχή των χώρων αυτών εκ µέρους 
τους θα είναι αδικαιολόγητη, αυθαίρετη και παράνοµη και ότι τη θεωρεί ως ευθεία αντιποίηση 
της νοµής, επιφυλασσόµενος για κάθε δικαίωµά του. 

Παρόλα αυτά όµως η ανάδοχος εταιρεία και η υποκαθιστώσα αυτής στη διαχείριση των χώρων 
στάθµευσης, αν και παρήλθε η παραπάνω προθεσµία και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του 
∆ήµου Καλαµάτας, αρνούνται να το αποδώσουν το ακίνητο αυτό και εξακολουθούν µέχρι και 
σήµερα να το κατέχουν αδικαιολόγητα, αυθαίρετα και παράνοµα και να διαχειρίζονται και να 
εκµεταλλεύονται αυτούς τους χώρους για λογαριασµό τους. Η εν λόγω εταιρεία και η 
υποκαθιστώσα αυτή προσέφυγαν ενώπιον της κυρίας γενικής γραµµατέας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου κατά της απόφασης 468/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
ζήτησαν την ακύρωσή του. Η προσφυγή απερίφθη σιωπηρά, δεν εξέδωσε απόφαση ο γενικός 
γραµµατέας και στη συνέχεια οι εν λόγω εταιρείες άσκησαν άλλη προσφυγή ενώπιον της 
ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα. Η προσφυγή αυτή 
απερίφθη µε την 42/2007 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 ως αβάσιµη. 

∆εν θα αναφέρω τις διατάξεις, υπάρχουν µέσα στην εισήγηση των νοµικών, απλά θα σταθώ 
στο άρθρο 78 παρ. 1 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα που λέει ότι «η ακίνητη περιουσία 
των ∆ήµων προστατεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί προστασίας ακινήτου περιουσίας του 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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δηµοσίου όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας 
ανάλογα». Επίσης θα αναφέρω και το άρθρο 12 του νόµου 2307/95 σύµφωνα µε το οποίο «το 
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου περί 
δηµοτικών κτηµάτων συντάσσεται από το δήµαρχο ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου». Όλα αυτά που σας διάβασα πριν από λίγο περιλαµβάνονται στη γνωµοδότηση 
των δικηγόρων η οποία υπάρχει µέσα στο φάκελο της εισήγησης. Εν όψη λοιπόν όλων των 
παραπάνω και προκειµένου ο ∆ήµος Καλαµάτας για να προστατεύσει και να διαχειριστεί την 
περιουσία του µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό, αλλά και να προστατεύσει τα δικά του 
συµφέροντα καθώς και των δηµοτών, εισηγούµαστε να συνταχθεί πρωτόκολλο διοικητικής 
αποβολής από το ∆ήµαρχο Καλαµάτας δοθέντος τη σχετική εξουσιοδότηση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο κατά της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ¨ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.¨ και της 
υποκαθιστώσας αυτή στη διαχείριση, έτσι ώστε οι χώροι αυτοί να αποδοθούν στο ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν εισηγούµαστε όπως το ∆ηµοτικού Συµβούλιο αποδεχθεί και 
υιοθετήσει την ανωτέρω γνωµοδότηση και εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο Καλαµάτας να προβεί 
στη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της αναδόχου εταιρείας µε την 
επωνυµία ¨ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.¨ και της υποκαθιστώσας αυτή στη διαχείριση των υπαιθρίων 
χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, εταιρείας µε την επωνυµία «Π. και Π. Στάθµευση Α.Ε. 
Κατασκευής και Εκµετάλλευσης Σταθµών Αυτοκινήτων», έτσι ώστε η εν λόγω χώροι να 
αποδοθούν στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος, ως εξής: 
 

 
Κε Πρόεδρε επειδή στην εισήγηση αναφέρεται ότι ο ∆ήµος προβαίνει σ΄ 
αυτή την ενέργεια προκειµένου να αποδοθούν οι χώροι για να έχει µία 

καλλίτερη αξιοποίηση και απόδοση του πάρκινγκ, ήθελα να ρωτήσω πως βλέπει η ∆ηµοτική 
αρχή αυτήν την καλλίτερη απόδοση και καλλίτερη αξιοποίηση; Για να µπορούµε τελικά και 
εµείς να εκτιµήσουµε το παρόν από αυτό το οποίο θα γίνει στο µέλλον. 

 
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Ηλιόπουλο, το διαδικαστικό ζήτηµα της διοικητικής 
αποβολής δηλαδή εκδικάζεται σε κάποιο δικαστήριο, γίνεται δεκτή η πρότασή 

µας, από τι δικαστήριο εκδικάζεται και µε βάση τα ισχύοντα τι πιθανότητες έχουµε να γίνει 
δεκτή η προσφυγή µας αυτή. 

 
Σ΄ αυτό που ρώτησε ο κ. Τσερώνης, η διαδικασία προβλέπει τη 
σύνταξη του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τον ∆ήµαρχο 

Καλαµάτας αφού θα προηγηθεί απόφαση σήµερα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο 
κοινοποιείται στις δύο εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές σύµφωνα µε τον νόµο δικαιούνται να 
ασκήσουν σχετικά ένδικα βοηθήµατα όπως είναι ανακοπή, ενώ επίσης µπορούν να κάνουν και 
αίτηση αναστολής εκτέλεσης του πρωτοκόλλου και να ζητήσουν άµεσα και να τους χορηγηθεί 
προσωρινή διαταγή. Όλα αυτά στα διοικητικά δικαστήρια. Τώρα από κει και πέρα η άποψη 
τουλάχιστον η δική µου όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση, θεωρώ ότι θα ευδοκιµήσει το 
πρωτόκολλο ακόµη και αν προσφύγουν οι εταιρείες στα δικαστήρια, διότι όπως αποφάνθηκε η 
επιτροπή του άρθρου 152 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα κατά την εκδίκαση της 
προσφυγής των εταιρειών αυτών, υπάρχει ουσιώδης παράβαση των όρων της σύµβασης και 
ειδικότερα στέκοµαι στο κεφάλαιο που αφορά την καταβολή των µισθωµάτων η οποία δεν 
γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση, να γίνεται σε χρονικά διαστήµατα 
διάφορα, ανά δίµηνο, ανά τρίµηνο, ανά τετράµηνο και δεν συνάβη βέβαια µε τα όσα έχουν 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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υπογραφεί στη σύµβαση. Αυτό τώρα που λέω εγώ είναι προσωπική µου άποψη, τα δικαστήρια 
κανείς δεν µπορεί να προδικάσει τι θα αποφασίσουν, απλά καταθέτω την άποψή µου από 
νοµικής πλευράς. 

Σ΄ αυτό τώρα το οποίο είπε ο κ. Ηλιόπουλος. . .  
 

 
Συγνώµη, τι χρονικό ορίζοντα προβλέπεται γι΄ αυτό για να αποφασίσει; 

 
Αυτό εξαρτάται από τα πινάκια. ∆εν θα ήθελα να πω χρόνο. Όχι, δεν 
είναι 3 χρόνια. Αν ασκήσει η ανακοπή, καταρχήν η ανακοπή δεν 

αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Θα πρέπει να κάνει αίτηση της αναστολής. Η 
αίτηση αναστολής . . . Μάλιστα η προσωρινή διαταγή συζητείται σε µια – δυο µέρες. Η αίτηση 
αναστολής συζητείται σε ένα µήνα. Άρα λοιπόν για να γίνει κατανοητό, ακόµη και αν ασκηθεί 
ανακοπή από τις εταιρείες, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε εµείς να εκτελέσουµε το 
πρωτόκολλο. Θα πρέπει να ζητήσουν προσωρινή διαταγή ή να κάνουν αίτηση αναστολής ώστε 
να ανασταλεί η εκτέλεση του πρωτοκόλλου και βέβαια όλα αυτά για να τα ζητήσουν θα πρέπει 
να έχουν και λόγους που να αποδειχτούν ότι είναι βάσιµοι. 
 

 
Οι τρεις δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση είναι σύµφωνοι µε τη διαδικασία 
αυτή; 

 
 
Ναι, αυτή τη διαδικασία εισηγούνται, αυτοί έχουν υπογράψει τη 
γνωµοδότηση. Οι τρεις δικηγόροι, ο κ. Κούβελας, η κ. Σκιαδά και ο κ.  

Βασιλόπουλος. 

Σ΄ αυτό τώρα που είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Καταρχήν αυτό που αποφασίζουµε σήµερα είναι ο 
τρόπος υλοποίησης της καταγγελίας. ∆εν αποφασίζουµε για τη διαχείριση των χώρων 
στάθµευσης. Αυτό που αποφασίζουµε είναι ο τρόπος υλοποίησης της καταγγελίας της 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έχει πάρει λοιπόν µία απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
κατά πλειοψηφία σύµφωνα µε την οποία θεωρούµε ότι η σύµβαση είναι αντίθετη προς τα 
συµφέροντα του ∆ήµου και των δηµοτών και πρέπει να µας αποδοθούν οι χώροι. 
 

 
Κε Πρόεδρε θέλω να πω σύντοµα πράγµατα.  
Σε πρώτη φάση δυο νοµικές κουβέντες γιατί το θέµα είναι προεχόντως νοµικό και 

ασφαλώς έχει πολιτική διάσταση. Θα ξεκινήσω από τα εύλογα ερωτήµατα που έθεσε ο κ. 
Τσερώνης. Καλείται το Σώµα να εξουσιοδοτήσει τον κ. ∆ήµαρχο να συντάξει πρωτόκολλο 
διοικητικής αποβολής κατά των εταιρειών. Ο νόµος λέει ότι σε εξαιρετικά επείγοντα κίνδυνο, 
όταν απειλείται συµφέρον του ∆ήµου από αυθαίρετη κατάληψη, µπορεί µε τη διαδικασία τη 
συγκεκριµένη και µε εξουσιοδότηση του Σώµατος στο ∆ήµαρχο, ο ∆ήµαρχος να συντάξει 
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Η προϋπόθεση η πρώτη είναι να υπάρχει βάναυση, άδικη 
προσβολή και επικείµενος κίνδυνος. Το ερώτηµα είναι, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ αυθαιρετεί κατά του 
χώρου; Η ταπεινή νοµική µου άποψη λέει «όχι», διότι βρίσκεται στα πάρκινγκ. . . Συνάδελφοι, 
δεν κρίνω εγώ τώρα µε την τοποθέτησή µου αυτή αν καλώς ή κακώς, αυτά τα είπαµε σε 
προγενέστερο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εγώ είπα ότι µπορούσε η σύµβαση να ήταν επωφελέστερη 
για το ∆ήµο, διαφώνησα όµως στην ανάληψη αυτού του ατέρµονα δικαστικού αγώνα κατά της 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. Προσέξτε. Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, είναι ένα κρίσιµο ερώτηµα, βρίσκεται στους 
συγκεκριµένους χώρους µετά από βάναυση προσβολή; Απαντώ «όχι, βρίσκεται αιτία 
συµβάσεως µισθώσεως, έχει µίσθωση και είναι µέσα». Εµείς πως θα πάµε να πούµε 
«συντάσσουµε πρωτόκολλο, φύγετε». Θα αντιτάξουν ότι «έχουµε σύµβαση µίσθωσης». Οι 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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συνάδελφοι που εισηγούνται, οι τρεις τα ονόµατα των οποίων είπε ο κ. Ηλιόπουλος αλλά και η 
νοµική υπηρεσία του ∆ήµου, προφανώς υπολαµβάνει ότι η σύµβαση είναι λέει λυµένη λόγω 
της καταγγελίας. ∆ηλαδή καταγγέλθηκε η µίσθωση µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
άρα κακώς βρίσκεται η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ εκεί. Απαντώ πάλι µε τις ελάχιστες νοµικές µου γνώσεις. 
Η σύµβαση η συγκεκριµένη. . . Καταρχάς ο νόµος στις διατάξεις περί µισθώσεων του αστικού 
δικαίου, εάν δεν κάνω λάθος το άρθρο 608, λέει ότι οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου λύνονται 
µε τη λήξη του χρόνου. Νοµίζω ότι η σύµβαση η συγκεκριµένη είναι ορισµένου χρόνου, έχει 
διάρκεια 20 – 22 χρόνια. Λύνεται µε καταγγελία η σύµβαση αορίστου χρόνου. ∆εν έχουµε 
αόριστη διάρκεια εδώ. Επισηµαίνω λοιπόν αυτό το κίνδυνο. Αν λοιπόν κριθεί ότι η 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ βρίσκεται στους χώρους τους συγκεκριµένους αιτία συµβάσεως µισθώσεως 
λείπει το πλαίσιο προϋποθέσεων εκδόσεως πρωτοκόλλου και άρα κε Τσερώνη δεν ξέρω ποια 
θα είναι η στάση της εταιρείας, ούτε µε αφορά, ούτε µε ενδιαφέρει, µε µία ανακοπή που θα 
κριθεί από το Ειρηνοδικείο το οικείο θα αποφανθεί για την εγκυρότητα του πρωτοκόλλου. 
Αυτά ως περίγραµµα απόψεων στο νοµικό αυτό ζήτηµα, δηλαδή εγώ λέω ότι βρίσκεται µε 
σύµβαση µίσθωσης, άρα λέω δεν µπορεί να συνταχθεί πρωτόκολλο παρά την οπτική που οι 
συνάδελφοι διατηρούν, ότι η σύµβαση µε την καταγγελία µας είναι λέει λυµένη και αφού είναι 
λυµένη η σύµβαση παρατύπως παρανόµως την . . .  , έτσι την ερµηνεύω. 

Προχωρώ. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η προσπάθεια θα είναι µία προσθετική συµπεριφορά του 
∆ήµου, αν το Συµβούλιο εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο, στο πλαίσιο του δικαστηρίου για να 
αποβεί ο αγώνας αυτός ο δικαστικός προς όφελος του ∆ήµου. Το θέµα είναι το εξής και το 
ερώτηµα αυτό είναι ισχυρό και αµείλικτο. Μήπως ξοδευόµαστε όχι από άποψη κε ∆ήµαρχε 
οικονοµικής ροής προς τους αναλαµβάνοντες το δικαστικό αγώνα. ∆ηλαδή µήπως ο ∆ήµος 
ξοδεύει δυνατότητες, ενέργεια και προπάντων χρόνο για να λυθεί µε δικαστικό τρόπο το 
ζήτηµα των πάρκινγκ; Η αίσθησή µου είναι ότι θα έχει εκπνεύσει αγαπητοί συνάδελφοι οι 
τετραετία και δεν – προσέξτε – δεν ξέρω τι θα έχει γίνει µ΄ αυτή την προσπάθεια, εκείνο που 
ξέρω µετά βεβαιότητας είναι ότι δεν θα έχει αναληφθεί καµία πρωτοβουλία από πλευράς 
∆ηµοτικής αρχής αναφορικά µε το κυκλοφοριακό. ∆ιότι ο κ. ∆ήµαρχος έχει πει ότι 
αντιλαµβάνεστε ότι η απελευθέρωση των παρκινγκ είναι ζήτηµα κοµβικό, αιχµιακό για τα 
συµφέροντα της πόλης και άρα για την προσέγγιση επίλυσης του κυκλοφοριακού και 
προφανώς µέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, θα έχει επενδυθεί µε άλλοθι µία απραξία της 
∆ηµοτικής αρχής εις ότι αφορά τη διαχείριση του κυκλοφοριακού. Προσέξτε αγαπητοί 
συνάδελφοι, είναι σοβαρή, είναι σηµαντική ένσταση αυτή. 

Και για να τελειώσω να µην µακρηγορώ αγαπητοί συνάδελφοι ενηµερώνοντάς σας για το εξής: 
Εγώ δεν ξέρω εάν ο ∆ήµος, όχι ο δικός µας, ο κάθε ∆ήµος είναι ικανός ή είναι το ενδεδειγµένο 
νοµικό πρόσωπο στη διαχείριση τέτοιων πρωτοβουλιών όπως είναι τα παρκινγκ. Θέλω να σας 
µεταφέρω ότι ο ∆ήµος Λάρισας όπως µου έλεγε ο κ.  Τζανακούλης, λειτουργεί δύο παρκινγκ τα 
οποία ο ∆ήµος µε τέτοιες συµβάσεις τα έχει δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες και όπως 
χαρακτηριστικά µου είπε, εξασφαλίζει – είπα δεν κρίνω τις συµβάσεις, τις συζητήσαµε σε 
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κλπ – και είπε χαρακτηριστικά ότι «είναι επωφελείς για το 
∆ήµο, εισπράττω σοβαρό ποσό και έχω από τη λειτουργία των παρκινγκ διευθετήσει και 
αντιµετωπίσει ως ένα βαθµό το ζήτηµα το κυκλοφοριακό της Λάρισας». 

Τελείωσα την παρέµβασή µου αυτή, ενδεχόµενα στην πορεία, στη δευτερολογία να πω κι 
άλλα. Ευχαριστώ. 

 
Για το πάρκινγκ έχουµε αναλώσει πάρα πολύ χρόνο και ειδικά η παράταξή 
µας έχει δώσει έναν µεγάλο αγώνα για την καταγγελία της σύµβασης. Θα 

ήθελα να τονίσω ότι στο άρθρο 26 παρ. 1 αναφέρεται ρητά ότι η µη τήρηση έστω και ενός 
όρου από τους συµβαλλόµενους απ΄ αυτά που υπάρχουν στη σύµβαση, αποτελεί στοιχείο 
καταγγελίας κατάπτωσης της σύµβασης. Με βάση αυτό και µόνο, σηµαίνει ότι επειδή δεν 
έχουν τηρηθεί οι συγκεκριµένοι όροι, όροι τους οποίους είχαµε αναδείξει εδώ και πάρα πολύ 
καιρό και όροι οι οποίοι είναι οι ίδιοι οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται ήδη από τους αγαπητούς 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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νοµικούς οι οποίοι ασχολούνται µε το θέµα αυτό, φαίνεται ότι µπορούµε να καταγγείλουµε τη 
σύµβαση και φαίνεται πλέον ότι µπορούµε να προχωρήσουµε σε ένα πρωτόκολλο διοικητικής 
αποβολής. 

∆εν θα κουράσω το Σώµα περισσότερο, εµείς θα στηρίξουµε αυτή τη προσπάθεια µε όλες µας 
τις δυνάµεις, είναι νοµίζω στοιχειώδης συνέπεια απέναντι στους συνδηµότες µας, απέναντι σ΄ 
αυτά που προεκλογικά είχαµε πει, να βοηθήσουµε να προχωρήσει η ∆ηµοτική αρχή στην 
αποβολή της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ από τα παρκινγκ και στην απόδοσή τους στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
Είναι σηµαντικό ότι πιθανότατα η στάση µας θα ήταν εντελώς διαφορετική εάν η σύµβαση δεν 
ήταν αυτή η οποία είναι και προφανώς εάν δεν συµπεριλαµβανόνταν οι ανοιχτοί χώροι 
στάθµευσης γιατί περί αυτών πρόκειται και όχι κάποιο υπόγειο µόνον πάρκινγκ. 

 
Κε Πρόεδρε άκουσα µε µεγάλο ενδιαφέρον τη νοµική ανάλυση που έκανε ο 
συνάδελφος ο κ. Αλευράς η οποία έχει τη δική της αξία, θεωρώ όµως ότι πρέπει 

να προχωρήσουµε στο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και θα στηρίξουµε αυτή την 
προσπάθεια. 

 
Κε Πρόεδρε το συµφέρον της πόλης χαρακτηρίζεται, λέµε έχουµε τη 
δυνατότητα να κάνουµε αυτό και γίνεται λιγότερο. Μέχρι να µπει η 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, εµένα δεν µε απασχολεί εάν είναι «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ» ή οτιδήποτε, εµένα µε 
απασχολεί σαν καλαµατιανός, σαν επαγγελµατίας, πόσοι µπορούν να µπουν στην Καλαµάτα να 
λειτουργήσει η αγορά της Καλαµάτας. Υπάρχει κανένα στοιχείο που να λέει «Πριν το πάρει η 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, έµπαιναν 19.000 αυτοκίνητα το µήνα»; Μήπως είχε γίνει κατάληψη και δεν 
γινόταν χρήση του πάρκινγκ αλλά υπήρχε µία κατάληψη του πάρκινγκ και έµπαιναν περίπου 
500 αυτοκίνητα όλη την εβδοµάδα και κάθε Σάββατο πρωί άδειαζαν και ξαναγέµιζε το πάρκινγκ 
από τους ίδιους και φαινόταν ότι ήταν γιοµάτο; Που είναι το συµφέρον της πόλης; Πως 
εξασφαλίζεται το συµφέρον της πόλης; Το πάρκινγκ είναι «των καλαµατιανών» ή όλων των 
καλαµατιανών; Που είναι το οικονοµικό όφελος; ∆έχοµαι ότι µπορούµε να βγάλουµε πάνω από 
140.000 εµείς το χρόνο; Παλαιότερα λειτουργούσε ο ∆ήµος το πάρκινγκ και κάθε χρόνο 20 – 
30 – 50 – 100 % αύξηση γιατί δεν έβγαινε. Είχα καταθέσει τότε τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στη ∆ηµοτική παράταξη τότε στην οποία ανήκα κι εγώ, συµµετείχαν όλες οι 
δηµοκρατικές δυνάµεις, τότε ήταν καλά γιατί είχαµε βολέψει κάποιους να εισπράττουν τα 
πάρκινγκ και δεν µας ενδιέφερε εάν µπαίνει ο ∆ήµος µέσα ή δεν µπαίνει. Τότε λειτουργούσε 
καλά το πάρκινγκ. Εν πάση περιπτώσει συµφέρον του ∆ήµου. . . ∆ήµος είναι οι δηµότες και 
δεν είναι το ταµείο του ∆ήµου µόνον. Συµφέρον του ∆ήµου είναι να µπαίνουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι στην Καλαµάτα και να κάνουν τη δουλειά τους. Φαντάζοµαι ότι αν το πάρκινγκ, 
γιατί δεν υπάρχει και µια µελέτη να πούµε θα κάνουµε αυτό, µια πρόταση, θα κάνουµε αυτό 
εµείς, θα µπουν 20.000 αυτοκίνητα. Παλαµάκια, µπράβο, ψηφίζω. Φαντάζοµαι ότι τώρα θα 
γίνει κι εκείνο που δεν είχε γίνει µέχρι σήµερα αν γίνει η διοικητική αποβολή και ευοδωθεί αυτή 
η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα πλακώσουν οι τροχονόµοι, θα γράφουν γύρω – 
γύρω, θα γιοµίσει µέσα και θα κάνουµε αυτό που κάναµε και θα έρχεται ο άλλος από έξω και 
εδώ λέει «πάω να χαλάσω 100 δραχµές στην Καλαµάτα, δεν µε πειράζει αν είναι 102, κάνω τη 
δουλειά µου», θα πηγαίνει στα πολυκαταστήµατα που όλοι αυτοί κόπτονται για τα 
πολυκαταστήµατα που έγινε η Καλαµάτα πόλης πολυκαταστηµάτων, θα είναι 5 χλµ παραέξω 
το πολύ – πολύ να είναι το µεγάλο στη Θουρία, ήδη γίνονται κάποια άλλα και να οι 
καλαµατιανοί επαγγελµατίες, θα περνάµε και θα λέµε, όπως στείλατε σηµειώµατα και καλά 
κάνει η ∆ηµοτική αρχή, «κύριοι φτιάξατε το πεζοδρόµιο εσείς, εσείς είσαστε υποχρεωµένοι να 
βάλετε τις πλάκες, εσείς φέρετε την ευθύνη αν γίνει κάποιο ατύχηµα και οι πλάκες δεν είναι 
καλά φτιαγµένες, τις φτιάχνει ο ιδιοκτήτης της κάθε οικοδοµής, και όταν τολµήσει να βγάλει 
έξω κάτι, πληρώνει. Γιατί στο πάρκινγκ να µην πληρώνει, που είναι το πάρκινγκ του 
συνταξιούχου της Αγίας Παρασκευής που θα πρέπει να είναι ανταποδοτικό το πάρκιγνκ, να δει 
κι αυτός ένα έσοδο από το πάρκινγκ, να το δει σε έργο, να το δει σε τσιµέντα στη γειτονιά 
του, να το δει οτιδήποτε. 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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Υπάρχει ένα αίτηµα κάποιων συνταξιούχων για τη χρήση του ακινήτου Ανδρέα Σκιά, να γίνει 
ένα παραδοσιακό καφενείο. Και εκεί κοιτάµε και λέµε στην πάντα οι καλαµατιανοί, καλά κάνετε 
και το ζητάτε 150 - 200 καλαµατιανοί, καλά κάνετε και το ζητάτε, δεν φροντίζει κανένας από 
εµάς ότι αύριο θα χρειαστεί να έχει κι αυτός ένα καφενείο να κάθεται στην πλατεία σαν 
γεροντάκι και λέµε εκεί θα πάρουµε περισσότερα, να το κάνουµε κάτι άλλο. Εδώ έχουµε 
στοιχεία ότι θα πάρουµε περισσότερα, έχουµε στοιχεία ότι οι καλαµατιανοί, οι επαγγελµατίες 
καλαµατιανοί πράγµατι θα εξυπηρετηθούν ή θα φύγουν αφού αντί για 2 ευρώ παρκάρισµα θα 
πληρώνουν 70 και 80 ευρώ το πρόστιµο και θα αναγκαστούν να πάνε στα πολυκαταστήµατα 
τα οποία εµµέσως πλην σαφώς εµείς ενισχύουµε να δηµιουργηθούν; Το πάρκινγκ πρέπει να 
λειτουργεί υπό έλεγχο, µακάρι να το λειτουργήσει ο ∆ήµος υπό έλεγχο και απαγορεύεται η 
κατάληψη του πάρκινγκ η οποία είχε γίνει µέχρι πρότινος. Κανενός δεν λέει το συµβόλαιό του 
ότι το πάρκινγκ είναι ρείθρο πεζοδροµίου για να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Στην οδό Φαρών 
που µπήκαν τα φανάρια, οι περίοικοι στερήθηκαν 200 θέσεις πάρκινγκ. Κανένας δεν τους 
εξασφάλισε πάρκινγκ, γιατί µπήκαν τα φανάρια. Και εδώ οι καλαµατιανοί επαγγελµατίες 
απαιτούν να έρχεται ο πελάτης από οπουδήποτε για το γιατρό, για το φροντιστήριο που 
έρχεται ο άλλος και φέρνει το παιδί του και πάει και πίνει έναν καφέ ώσπου να το πάρει, 
απαιτούν να βρίσκουν χώρο και να πληρώνουν 2 ευρώ την κάθε φορά που µπαίνουν αλλά να 
µην είναι παράνοµοι. 

 
Ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλώ να είµαστε στο θέµα διότι έχει κουβεντιαστεί σ΄ 
αυτή την αίθουσα διεξοδικά, έχουν ακουστεί απόψεις,  βέβαια η επανάληψη είναι 

µάνα της µάθησης αλλά να µην γυρίζουµε πάλι στα ίδια. Είναι συγκεκριµένο το θέµα και οι 
τοποθετήσεις να είναι συγκεκριµένες για το θέµα αυτό. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία έχουµε πει παρά 
µόνον ότι κάθε µέρα που περνάει, πειθόµαστε όλο και περισσότερο ότι η 

εκχώρηση του Νέδοντα υπήρξε µία πράξη βλαπτική για τα συµφέροντα και την προοπτική της 
πόλης. Θα προσθέσω σήµερα µία νέα επιχειρηµατολογία, όχι για να προκαλέσω ανασφάλεια, 
αλλά να σας επισηµάνω τις ευθύνες τις οποίες έχουµε όσον αφορά στην ασφάλεια της πόλης. 
Εδώ βλέπετε το χάρτη ο οποίος έχει συνταχθεί από τις συναρµόδιες υπηρεσίες, τις 
νοµαρχιακές, τις κρατικές και του ∆ήµου Καλαµάτας. Είναι ο χώρος καταφυγής των πολιτών 
της Καλαµάτας σε περίπτωση σεισµού. Ξέρετε πόσοι καταυλισµοί είναι σχεδιασµένοι πάνω στο 
Νέδοντα; ∆έκα. Σε µία πόλη και σε µία περιοχή η οποία τελευταία δοκιµάζεται. Είναι µία άλλη 
σοβαρότερη παράµετρος από τα οικονοµικά ζητήµατα τα οποία τίθενται εδώ, εάν θα πάρουµε 
τόσα, αν θα πάρουµε περισσότερα και αν θα πάρουµε λιγότερα. Ο Νέδοντας, οι ελεύθεροι 
χώροι του Νέδοντα, συνδέονται µε την ασφάλεια της πόλης, µε την ασφάλεια των πολιτών και 
αυτό κε Ηλιόπουλε πρέπει να είναι ένα επιπλέον βασικό επιχείρηµα στους αγώνες τους 
δικαστικούς τους οποίους κάνουµε. Ο χάρτης αυτός πέρασε από πολλές υπηρεσίες πριν 
συνταχθεί. Είναι δύο ετών περίπου. Έχει αναρτηθεί και θα αναρτηθεί και πάλι σε χώρους της 
πόλης όπου συγκεντρώνονται πολίτες, σχολεία, εκκλησίες, δηµόσιες υπηρεσίες. Είναι δέκα 
καταφύγια πάνω στο Νέδοντα και είναι και αρκετά στο πάρκο του ΟΣΕ το οποίο διεκδικείται 
δυστυχώς από γραφειοκράτες της ΓΕΟΣΕ αλλά είµαι βέβαιος ότι θα αντιµετωπισθεί. Τι λέτε;  

Θυµάµαι στους σεισµούς του 1986 επανειληµµένες δηλώσεις του ∆ήµαρχου Καλαµάτας του 
Σταύρου του Μπένου «Ευτυχώς που η πόλη διαθέτει το πάρκο του ΟΣΕ και τους ελεύθερους 
χώρους του Νέδοντα». Λοιπόν η πόλη θέλει τους ελεύθερους χώρους του Νέδοντα για να 
κάνει βασικά έργα υποδοµής για την ασφάλεια των κατοίκων. Βασικά έργα. Έργα ύδρευσης, 
διαγραµµίσεων, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει και προβλέπεται από τους σχεδιασµούς 
για να υποστηριχθεί ο πληθυσµός. Εκτός και αν έχετε κάποια άλλη πρόταση εσείς για την 
υποστήριξη του κόσµου σε ένα ενδεχόµενο οδυνηρό το οποίο αγαπητοί συνάδελφοι όλοι το 
απευχόµαστε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αυτό είναι το νέο το οποίο εισφέρω στη συζήτησή σας και έχω προβληµατισθεί εξαιρετικά από 
τους τρεις σεισµούς οι οποίοι µας επανέφεραν εφιαλτικές µνήµες. ∆έστε µε εξαιρετική 
σοβαρότητα και αυτή τη παράµετρο. Και τα έργα τα οποία είµαστε αναγκασµένοι να κάνουµε 
σε µία συγκροτηµένη προσπάθεια του ∆ήµου να συµβάλει στην προστασία του πληθυσµού και 
αυτό ίσος είναι σηµαντικότερο από όλα όσα κουβεντιάζουµε εδώ για υποστήριξη του κέντρου, 
οικονοµικά δεδοµένα, το κυκλοφοριακό κλπ.  

Αυτό θέλω να πω σ΄ αυτή τη φάση, θα ήθελα να παρέµβω στο τέλος της συζήτησης να πω 
δυο κουβέντες ακόµα. 

 
Μ΄ αυτό που είπε ο κ. ∆ήµαρχος, αυτό το καινούργιο για τους σεισµούς, 
αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, θα τοποθετηθώ διαφορετικά.  

Αν κατάλαβα καλά θέλετε να ελευθερωθεί µε τα καινούργια δεδοµένα, µε αυτούς τους τρεις 
καινούργιους σεισµούς στην Καλαµάτα ο χώρος του Νέδοντα για να τον προετοιµάσετε σε ένα 
επικείµενο ίσως σεισµό; 

 
∆εν καταλάβατε καλά. Είναι προσδιορισµένος ο χώρος από το συντονιστικό 
νοµαρχιακό όργανο ως χώρος καταφυγής των κατοίκων. Εδώ είναι ο χάρτης, 

προβλέπονται δέκα καταφύγια, βλέπω και τον κ. Μπρεδήµα, παραβρίσκεται στην αίθουσα, 
ξέρει τις σχετικές διαδικασίες, όταν µιλάµε για χώρους καταφυγής δεν εννοούµε 
αποκλεισµένους χώρους αγαπητοί συνάδελφοι, εννοούµε για χώρους τους οποίους 
λειτουργούν αλλά είναι χώροι οι οποίοι βρίσκονται στην ευθύνη του ∆ήµου ανά πάσα στιγµή. 
Όχι µε µπάρες και εκχωρηµένοι χώροι. ∆εν µπορεί να εκχωρηθεί ο Νέδοντας, είναι αναγκαίος 
για την ασφάλεια της πόλης. Όποιος νοµίζω ότι δεν είναι αναγκαίος σας παρακαλώ να το 
δηλώσει. 

 
Κε ∆ήµαρχε εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ότι εάν ας υποθέσουµε ότι αύριο το 
πρωί πετυχαίνουµε τη διοικητική αποβολή και βγάζουµε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 

µέσα από το πάρκινγκ του Νέδοντα, πραγµατικά δεν έχω καταλάβει, µετά από ένα χρόνο, 
ακριβώς τι σκέπτεστε. ∆ηλαδή έχετε σκοπό να αφήσετε το πάρκινγκ του Νέδοντα ελεύθερο 
για τους πολίτες; Τώρα µπαίνει και ένα καινούργιο, για το σεισµό που προς Θεού, θεωρώ χωρίς 
να ξέρω ακριβώς ότι αν αύριο το πρωί γίνει σεισµός και βγούµε έξω από τα σπίτια µας, και 
αρχίσουµε και στήνουµε αντίσκηνα όπως κάναµε µε τους σεισµούς του ΄86, φαντάζοµαι θα 
µπούµε και µέσα στο πάρκινγκ του Νέδοντα. Κάπως έτσι. Εµείς στους σεισµούς του ΄86, στο 
δίπλα κτήµα των καλογραιών στήσαµε τη σκηνή µας, δεν ήταν δικό µας το κτήµα. Εν πάση 
περιπτώσει. Εγώ πραγµατικά θα ήθελα α µη τι άλλο, θα ήθελα σήµερα να απαντήσετε 
ξεκάθαρα αν µείνει το πάρκινγκ του Νέδοντα ελεύθερο αν θα είναι ελεύθερο για τους πολίτες. 

Από την άλλη ακούω από σας ή από τον κ. Σπίνο ότι σκέπτεστε να γίνει ελεγχόµενη 
στάθµευση στην Αριστοµένους ή ίσως σε κάποιους παρακείµενους δρόµους. Υποθέτω ότι πάνω 
από 100 πάρκινγκ δεν µπορεί να είναι η Αριστοµένους και ίσως κανά δυο δρόµοι ακόµα. Και 
λέω εγώ. Από τη µια θα κλείσουµε την Αριστοµένους θα βάλουµε ελεγχόµενη στάθµευση, ίσως 
τη Βασ. Γεωργίου, ίσως τη Φραντζή ή κάποιους άλλους δρόµους. . . . 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Σε παρακαλώ κε Σπίνο. 

 
Όχι κε Σπίνο, σας παρακαλώ πολύ! 
 

Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ θερµώς, στο χρόνο της θα πει. . . Σας παρακαλώ ! 
 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Γιατί κε Σπίνο να το διακόψει; Για τη διοικητική αποβολή συζητάµε, και 
ρωτάµε µετά από έναν χρόνο τι σκέπτεστε να κάνετε για το πάρκινγκ του 

Νέδοντα. Συζητάµε για ελεγχόµενη στάθµευση! Μη µε διακόπτετε, σε δύο λεπτάκια τελειώνω!  
 
Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ πολύ! 

 
Κε Σπίνο, δηλαδή όποιος µιλάει, πετιέστε συνέχεια, είστε και Αντιδήµαρχος! 
Έλεος! 

 
Σας παρακαλώ πολύ, στο χρόνο της µέσα θα πει αυτό που θέλει. 

 
Κε Πρόεδρε θα είχα τελειώσει, αλλά ο κ. Σπίνος. . .  
Εν πάση περιπτώσει ελπίζω σήµερα φεύγοντας από δω να ξέρω, ο ∆ήµαρχος 

Καλαµάτας και η ∆ηµοτική αρχή τι σκέπτεται επιτέλους γι΄ αυτό το πάρκινγκ του Νέδοντα να 
κάνει, γιατί δεν έχω καταλάβει. 
Και ακούω για ελεγχόµενη στάθµευση. ∆ηλαδή βάζουµε ελεγχόµενη στάθµευση, το αφήνουµε 
ελεύθερο, δεν ξέρω πως το σκέφτεστε. Ελπίζω να µου απαντήσετε κε ∆ήµαρχε, να ξέρω 
τουλάχιστον είσαστε ΚΑΤΑ ή ΥΠΕΡ της ελεγχόµενης στάθµευσης. Και επίσης θα ήθελα να 
ρωτήσω µε τα πάρκινγκ τα υπόγεια που θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά για την πόλη της 
Καλαµάτας, της Αριστοµένους και της Παραλίας τι γίνεται, που θεωρώ ότι θα λύσουν ένα πολύ 
σηµαντικό µέρος του κυκλοφοριακού. 

 
Κε Πρόεδρε όταν συζητάµε για διοικητική αποβολή για το πάρκινγκ δεν 
απαντάµε µε ένα «ναι» ή µε ένα «όχι» καθότι και η εισήγηση αναφέρει 

ότι θα γίνει µε σκοπό την καλλίτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση από το ∆ήµο. Αυτά κύριοι 
πρέπει να µας πείτε και όχι να φωνασκείτε. Να δούµε δηλαδή κατά πόσο αυτή η ενέργεια 
βοηθάει το ∆ήµο, βοηθάει τους δηµότες της Καλαµάτας σε σχέση µε το κυκλοφοριακό.  

Έχουµε µία σύµβαση. Καλώς ή κακώς υπάρχει. Εάν εσείς λέτε ότι είναι επιβλαβής για το ∆ήµο, 
δίχως επιχειρήµατα βέβαια, ερωτώ γιατί µία σύµβαση όταν είναι δύο συµβαλλόµενοι, αν 
κάποιος νοµίζει ότι είναι ετεροβαρής, µπορεί να έρθει σε συνεννόηση µε την άλλη µεριά, µε 
τον άλλο συµβαλλόµενο και να ζητήσει τροποποίηση. Το κάνατε; Όχι. 

∆εύτερον. Σήµερα µπήκε και ένα άλλο θέµα. Το θέµα των σεισµών. Να σας υπενθυµίσω κάτι. 
Υπάρχει σχέδιο του ∆ήµου το οποίο έχει συνταχθεί από τον πρώην συνάδελφο κ. Λευθεριώτη 
και έχει επικαιροποιηθεί επί δική µας αντιδηµαρχίας, δεν ξέρω εάν το έχετε πάρει, το οποίο λέει 
τι κάνουµε σε περίπτωση σεισµών και θεοµηνίας. Μακάρι να το δω αυτό το σχέδιο 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ να εφαρµόζεται, γιατί άλλα γράφουν οι εφηµερίδες.  

Η ενέργεια αυτή της καταγγελίας της σύµβασης και της επακολουθούµενης διοικητικής 
αποβολής στερεί το ∆ήµο Καλαµάτας από ένα µεγάλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο τώρα θα 
ήταν στα τελειώµατα, το υπόγειο πάρκινγκ 250 θέσεων και το υπόγειο πάρκινγκ στην Παραλία. 
Αυτά εσάς, τη ∆ηµοτική αρχή δεν σας ενδιαφέρει; ∆εν σας ενδιαφέρει δηλαδή ότι ο ∆ήµος θα 
αποκτήσει µετά από 22 χρόνια την πλήρη κυριότητα ενός έργου µεγαλύτερης αξίας που δεν 
µπορεί να φτιάξει ο ∆ήµος; Εκτός και αν εσείς πιστεύετε ότι η πόλη δεν έχει ανάγκη από 
πάρκινγκ, έχει λύσει το κυκλοφοριακό και όλα πάνε καλά. Και κύριε προϊστάµενε των τεχνικών 
υπηρεσιών καταργείτε συνέχεια θέσεις πάρκινγκ όπως στην Ιατροπούλου, όπως στο κοµµάτι 
της Αριστοµένους από την Εθνική Τράπεζα έως την πλατεία 23ης Μαρτίου και δεν δηµιουργείται 
πουθενά θέσεις. Θα ήταν ευχής έργο να µου πείτε ότι στον ένα χρόνο και πλέον που είσαστε 
∆ηµοτική αρχή, ποια νέα θέση πάρκινγκ φτιάξατε. Ποιο χώρο δηλαδή. Κανέναν. 

Και σήµερα βέβαια για να τελειώσω, να µην σας καθυστερώ, βγήκε και ένα άλλο θέµα, το θέµα 
των σεισµών. Αυτή η κινδυνολογία ∆ήµαρχε δεν έπρεπε να µπει σε καµία περίπτωση εδώ 
µέσα. ∆εν µπορεί να εµφυσείται φόβος στην πόλη. Αυτό είναι τεράστιο λάθος που κάνατε. 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Ούτε καταφύγια πρέπει να φτιάξουµε στο Νέδοντα ώστε να πρέπει να εκκενωθεί όπως είπατε 
για δέκα καταφύγια στο Νέδοντα. Που είναι η µελέτη, τι είναι αυτά τα πράγµατα; Όταν. . . Κε 
Σπίνο θα µάθετε να µη διακόπτετε; Προβλέπονται δέκα καταφύγια στο Νέδοντα. ∆ηλαδή 
προβλέπονται. . . Το µοναδικό σας στοιχείο είναι ότι θα φύγει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, θα ελευθερωθεί 
το πάρκινγκ και θα φτιάξουµε δέκα καταφύγια; ∆ηλαδή στο ερώτηµα της κας Τσακαλάκου έτσι 
απαντάτε, ότι ο χώρος θα διαµορφωθεί σε καταφύγια; Αλλοίµονο εάν η ∆ηµοτική αρχή 
σκέφτεται έτσι! Πιστεύουµε ότι η σύµβαση µπορούσε να υλοποιηθεί, µπορούσε να 
τροποποιηθεί, µπορούσατε να έρθετε σε συνεννόηση µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ για καλλίτερους 
όρους εάν νοµίζετε ότι είναι ετεροβαρής. Από κει και πέρα το να µιδιάζει µε αυτά τα οποία λέω 
κε Ηλιόπουλε, δεν λύνεται κανένα πρόβληµα. Έχετε µία εµπάθεια στα βασικά έργα της 
περασµένης ∆ηµοτικής αρχής και εκεί πατάτε µε βαρύ πάθος. Και αυτό δεν είναι καλό ούτε για 
την πόλη, ούτε για τους δηµότες.  

Και εν κατακλείδι πέστε µας τελικά τι θα κάνετε µε τα πάρκινγκ. Αύριο φεύγει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, 
τι θα τα κάνετε; Καταφύγια; 

 
Κε Πρόεδρε και θέλω να ζητήσω συγνώµη γιατί δεν το ανέφερα στην 
αρχή, στη γνωµοδότηση µέσα, στις επιφάνειες υπάρχουν κάποια 

αριθµητικά λάθη. Έχουν δώσει οι τρεις νοµικοί σύµβουλοι τις επιφάνειες που υπάρχουν στο 
κτηµατολόγιο, ενώ οι πραγµατικές διαστάσεις είναι άλλες και θα ήθελα για το ορθόν της 
απόφασης να τις αναφέρω. Ο πρώτος χώρος δεν έχει επιφάνεια 3.551 αλλά 3.987,49. Ο 
δεύτερος χώρος δεν έχει επιφάνεια 9.596 αλλά 10.560,06 και ο τρίτος χώρος έχει επιφάνεια 
3.172,67. Αυτό για το τυπικό του θέµατος. Είχαν αναγράψει τις επιφάνειες που έχει 
προσµετρήσει το κτηµατολόγιο και διατυπώνω την ορθή επιφάνεια, αυτή που έχει επιµετρηθεί 
από την τεχνική υπηρεσία. Το κτηµατολόγιο δεν σηµαίνει ότι έχει κάνει ορθές επιµετρήσεις, το 
ξέρετε, µηχανικός είστε. 

∆εν θα µπω στη διαδικασία το να πω εάν είναι επιβλαβής η σύµβαση ή όχι. Αυτό έχει κριθεί µε 
προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θέλω να πω δύο πράγµατα σχετικά µε την 
σκοπιµότητα της σύνταξης του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. Επειδή ειπώθηκε από τη 
µείζονα µειοψηφία ότι τουλάχιστον από νοµικής άποψης και φαντάζοµαι ότι αυτή µπορεί να 
είναι και οι ισχυρισµοί που θα τους εντάξει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, ότι «η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ µε νόµιµα 
µέσα δυνάµει µίσθωσης έγκαιρης» κτλ, εγώ θέλω να πω τα εξής: Ότι η σύµβαση έχει 
καταγγελθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχει ληφθεί, εµείς τη θεωρούµε 
λεληµένη και εποµένως η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δεν νοµιµοποιείται να είναι µέσα σ΄ αυτούς τους 
χώρους. Θυµίζω. Σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής από τον γενικό γραµµατέα. Απόρριψη της 
προσφυγής από την επιτροπή του άρθρου 152 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα. Έχει 
κάνει προσφυγή η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ στο ΣΤΕ, δεν έχει ζητήσει ούτε προσωρινή διαταγή ούτε έχει 
κάνει αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αυτό πρέπει κάτι να 
µας λέει. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κε Ράλλη γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι 
εκτελεστές από τη λήψη τους και το λέει και ο κώδικας µέσα. Είναι εκτελεστές από τη λήψη 
τους. Εγώ λοιπόν σας λέω, δεν έχει κάνει κάτι απ΄ αυτά η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ.  

Και κάτι τελευταίο. Επειδή ειπώθηκε περί συµφέρουσας σύµβασης κτλ. Κε Ηλιόπουλε ξέρετε τι 
λέει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ στα έγγραφά της, στα υποµνήµατά της, στις προσφυγές της; Να µας 
απαντήσετε κι εσείς σ΄ αυτό. Μεταβάλατε – λέει – το χρόνο. Εµείς το επικαλούµαστε αυτό και 
σύµφωνα µε την εισήγηση των δικηγόρων ως ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύµβασης, διότι 
τα µισθώµατα καταβάλλονται, να το πω έτσι, όποτε θέλουν. Και ξέρετε τι λένε κε Ηλιόπουλε 
στα υποµνήµατά τους; Λένε λοιπόν «Η µεταβολή του χρόνου καταβολής του τιµήµατος 
αποφασίστηκε µε κοινή συναίνεση των δύο πλευρών για λόγους ορθολογικότερης και 
λειτουργικότερης οικονοµικής διαχείρισης της σύµβασης. Η άνω µεταβολή δεν έλαβε την 
τυπική µορφή της τροποποίησης αλλά έγινε σιωπηρά». Συνενογιώσασταν δηλαδή σιωπηρά και 
τηλεφωνικά για το πότε θα δώσουν το µίσθωµα; Άλλα υπογράφατε και άλλα κάνατε στην 
πράξη; Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. Τους αφήνατε να το βάζουν ανά τρίµηνο και ανά τετράµηνο; Έτσι 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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προστατεύατε τα συµφέροντα του ∆ήµου; Υπογράψατε να το βάζει ανά µήνα και µετά τους 
αφήσατε; Αυτό κάνατε; Έτσι υπερασπιζόσαστε τα συµφέροντα του ∆ήµου; ∆εν αποτελεί λόγο 
ουσιώδης αυτό της καταγγελίας της σύµβασης; Για πείτε µας; 

 
Κε Πρόεδρε επί προσωπικού. 
 

∆εν είναι προσωπικό. Θα πάρετε το λόγο µετά. Έχουν ζητήσει το λόγο οι 
συνάδελφοι. Μπορείτε να δικαιολογήσετε το προσωπικό; 

 
Ωραία, το αιτιολογώ. Ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι η περασµένη ∆ηµοτική 
αρχή και εγώ δηλαδή, σε εµένα απευθύνθηκε, τα είχε κάνει. . .  

 
∆ηµοτική αρχή είναι όλο το σύστηµα. Γι ΄αυτό πάρτε το λόγο. . .  

 
Όχι, όχι. Πρόεδρε θα µε αφήσετε να τελειώσω; Πρόεδρε βάση 
κανονισµού είστε υποχρεωµένος να µε ακούσεις. 

 
Όχι, δεν είναι προσωπικό! 

 
Θα εξηγήσω, αφήστε µε να τελειώσω! 
 

Ορίστε! 
 
Ο κ. Ηλιόπουλος είπε απευθυνόµενος σε εµένα. . . 
 

Για τη ∆ηµοτική αρχή. Συνεχίστε! 
 
Μου είπε µάλιστα να του απαντήσω. 
 

Θα του απαντήσετε µετά. Έχουν ζητήσει το λόγο, έχουµε κάνει διαδικασία. Αυτό 
σας εξηγώ. Λοιπόν ο κ. Σπίνος έχει το λόγο και µετά ο κ. Μπάκας. 

 
Κε Πρόεδρε σε µία από τις πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει µε τους µελετητές για 
το κυκλοφοριακό το τελευταίο χρόνο το 2007, µου είχε κάνει τροµερή έτσι 

εντύπωση ένα δεδοµένο που θα πρέπει να το τονίσω και στο Σώµα, ότι ο µελετητής, ένας από 
τους µελετητές, ένας συγκοινωνιολόγος είπε πει ότι η Καλαµάτα είναι τυχερή πόλη γιατί καθ΄ 
όλο το µήκος της στον κεντρικό της ιστό, στην καρδιά της Καλαµάτας τρέχει ένα ποτάµι που 
µπορεί στα βόρεια και όχι µπορεί, πρέπει να είναι χώρος αναψυχής και περιπάτου και ευτυχώς 
µε τα έργα που έχουν γίνει από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές, στο κέντρο της πόλης να 
λειτουργεί ένας χώρος, µεγάλος χώρος πάρκινγκ. Γιατί το λέω αυτό το πράγµα. Πάντα και η 
πρόθεση της ∆ηµοτικής αρχής και δεν θεωρώ ότι κάποια άλλη ∆ηµοτική αρχή θα κάνει κάτι 
άλλο, ο χώρος του Νέδοντος ο σκεπασµένος πάντα θα έχει τη λειτουργία χώρου πάρκινγκ. Η 
διαφορά µας µε σας κε Ηλιόπουλε είναι ότι αυτό το βασικό όπλο της πόλης για την επίλυση και 
αντιµετώπιση ολόκληρων των κυκλοφοριακών προβληµάτων δυστυχώς εσείς, εκείνη την 
τετραετία τη δικιά σας το ξεπουλήσατε χωρίς να µπορέσετε να το εκµεταλλευτείτε όπως θα 
έπρεπε. ∆υστυχώς µε τη σύµβαση και τη διαχείριση που κάνατε εσείς, τι κάνατε; ∆ώσατε έναν 
έτοιµο χώρο σε µία εταιρεία να το εκµεταλλεύεται, ενώ θα µπορούσε να το εκµεταλλεύεται ο 
∆ήµος και οποιοσδήποτε άλλος φορέας. Και για να το πω και για συγκεκριµένο. . .  
 
 
Φωνές – ∆ιαξιφισµοί (δεν ακούγονται) 
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∆εν µπορώ να πω για κανέναν υπόγειο πάρκινγκ γιατί απλά δεν υπάρχει υπόγειο 
πάρκινγκ. Απλά υπάρχει µία συγκεκριµένη έκταση που δόθηκε σε µία εταιρεία, 

έτοιµη έκταση, να την εκµεταλλευτεί. Και φέρνω και ολοκληρώνω ένα παράδειγµα κε 
Ηλιόπουλε, το έχω πει και άλλες φορές αυτό, είναι σαν να είχαµε εµείς µια ιδιοκτησία, να 
είχαµε έτοιµη την οικοδοµή και να δώσουµε την αντιπαροχή σε έναν εργολάβο και κατευθείαν 
αυτός να αρχίσει να πουλάει τα διαµερίσµατα χωρίς να έχει δώσει ούτε ένα ευρώ µέσα στην 
πόλη. 

 
Θα απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους της µείζονος µειοψηφίας κατά 
την εκτίµηση τη δική µου να το χειριστούν αλλιώς την υπόθεση γιατί µε τον 

τρόπο που τη διαχειρίζονται δίνουν έδαφος και παίζουν µπάλα στο γήπεδο της ∆ηµοτικής 
αρχής. Αν θέλετε να το καταλάβετε, καταλάβετέ το.  

Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή πολλές φορές δεν πρέπει να τα λέµε µόνο στο κατ΄ ιδίαν, να 
τα λέµε και δηµόσια, κάποιες εκτιµήσεις. Αν ο ∆ιονύσης ο Αλευράς στη δεύτερη Κυριακή δεν 
είχε να σύρει κάποια βαρίδια, υποθέσεις βαρίδια όπως ήταν και η υπόθεση του πάρκινγκ, στη 
θέση του κ. Νίκα θα ήταν ο κ. Αλευράς. Καταλάβετέ το και διαχειριστείτε αλλιώς την υπόθεση. 
Όπως και να το κάνουµε η υπόθεση. . .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ησυχία κε Μιχαλόπουλε, µη διακόπτετε. 
 
Τουλάχιστον να είστε σεβαστικός, γιατί εκεί που κάθεστε κε Μιχαλόπουλε το 
οφείλετε και σε µας. Εντάξει; Γι΄ αυτό λοιπόν να είστε σεβαστικός. Κατά 

συνέπεια λοιπόν, αφήστε τις ειρωνείες για κάπου αλλού. Αυτό είναι το πρώτο. 

Το δεύτερο. Όντως η σύµβαση είναι λεόντειος. Το έχουµε πει, εγώ προσωπικά ως δηµοτικός 
σύµβουλος και κατά τη διάρκεια της περασµένης τετραετίας κατ΄ επανάληψη. Ετεροβαρής, 
άλλος χαρακτηρισµός, τον αποδεχόµαστε πλήρως. Αυτή η σύµβαση. . . ∆εν υπάρχει µόνον µία 
σύµβαση. Κάνουµε λάθος να αναφερόµαστε στη µία σύµβαση. Πρέπει να αναφερόµαστε και 
στη δεύτερη σύµβαση η οποία αφορά την κατασκευή υπογείου πάρκινγκ µπροστά από το 
Ναυτικό Όµιλο Καλαµάτας. Και παρότι καταθέταµε ενστάσεις και αµφιβολίες για το αν µπορεί 
να κατασκευασθεί εκεί πάρκινγκ, πρώτα απ΄ όλα γιατί ο χώρος δεν ανήκει στο ∆ήµο, ωστόσο 
χρησιµοποιήθηκε ως πυροτέχνηµα το ενδεχόµενο κατασκευής δεύτερου πάρκινγκ για να 
κάµψει τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις που υπήρχαν τότε στην τοπική κοινωνία. Το δεύτερο 
πάρκινγκ ας το ξεχάσουµε. Ο χώρος ανήκει στο Λιµενικό Ταµείο και δεν νοµίζω να υπάρχουν 
περιθώρια ή κάποιες σκέψεις να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος στο ∆ήµο ώστε εν συνεχεία να 
εξαναγκάσει ο ∆ήµος την εταιρεία να προβεί στην κατασκευή του δεύτερου υπόγειου πάρκινγκ 
µπροστά από το Ναυτικό Οµίλου Καλαµάτας.  

Ερχόµαστε τώρα στο υπόγειο πάρκινγκ µπροστά από τη Νοµαρχία. Θα κατασκευασθεί; 
Προηγουµένως ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Ηλιόπουλος µου είπε ότι όντως ξεκαθαρίστηκε από 
το Κτηµατολόγιο, ο χώρος ανήκει στο ∆ήµο. Πότε θα κατασκευασθεί; Ποτέ.  

Άλλη πρόβλεψη. Αυτή την πρόβλεψη την επαναλαµβάνουµε συνέχεια όταν έρχεται προς 
συζήτηση το εν λόγω θέµα. Εάν αποτύχει η διοικητική αποβολή στην οποία θα προχωρήσει και 
θα προβεί ο ∆ήµος, τότε η εταιρεία πότε θα φύγει; Μετά την παρέλευση 5ετίας από την 
παραχώρηση, όχι από την υπογραφή της σύµβασης, όχι από τότε που πήραµε την απόφαση, 
από την παραχώρηση που έκανε των χώρων η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή, χώρων που 
παραχώρησε χωρίς να ανήκουν, να είναι ξεκαθαρισµένο ότι ανήκουν στην ίδια.  

Και για να το κλείνουµε, να µην µακρηγορούµε, εµείς προεκλογικά είχαµε πάρει µία 
συγκεκριµένη θέση. Συγκεκριµένη και σαφέστατη θέση. Είχαµε πει τότε και µάλιστα στον 
συνδυασµό µας ήταν και ο εκπρόσωπος των πολιτών που διαµαρτύρονταν για όλα αυτά και 
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διαµαρτύρονται, ο κ. Βρυώνης. Είχαµε πάρει µία συγκεκριµένη θέση και είχαµε πει ότι εάν 
ήµασταν εµείς ∆ηµοτική αρχή, µε κάθε τρόπο θα κοιτάξουµε να αποβάλουµε την εταιρεία µέσα 
από το πάρκινγκ. Και αφού λοιπόν η ∆ηµοτική αρχή προβαίνει σε ενέργειες που αποσκοπούν 
εκεί, δεν έχουµε παρά να την συνδράµουµε. Έχουµε άλλα θέµατα για να τσακωθούµε, για να 
χύσουµε το µελάνι των αντιθέσεων και των αντιπαραθέσεων. Τώρα όµως έχουµε 
συγκεκριµένη προεκλογική δέσµευση. Είµαστε κατά της ιδιωτικοποίησης του πάρκινγκ. 
Ξεκάθαρα και συγκεκριµένα. Εποµένως ταυτιζόµαστε µε την εισήγηση της ∆ηµοτικής αρχής. 

 
Κε Πρόεδρε θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος, έχω καλυφθεί στο µεγαλύτερο µέρος, 
όµως οφείλω να επισηµάνω δύο πράγµατα. Εµείς σαν συνδυασµός που 

διεκδικούσαµε το ∆ήµο της Καλαµάτας, στο πρόγραµµά µας είχαµε πει ότι θα αγωνισθούµε για 
να αποδοθεί το πάρκινγκ πάλι στο ∆ήµο και αυτό κάνουµε αυτή τη στιγµή. Παράπλευρα όµως 
υπάρχει και µια µερίδα µεγάλη δηµοτών που έχουν κι αυτοί κάνει τον αγώνα τους, έχουν 
προσφύγει µε αγωγές κατά της εταιρείας και όλοι γνωρίζουµε ότι όλος ο καλαµατιανός ο 
κόσµος, ο περισσότερος κόσµος της Καλαµάτας έχει δυσανασχετήσει µε αυτή την 
παραχώρηση του πάρκινγκ σε ιδιώτη.  

Εγώ δύο πράγµατα θα επισηµάνω. Ποια κυκλοφοριακή µελέτη έχει προηγηθεί πριν 
παραδώσουµε το πάρκινγκ σε ιδιώτη ούτως ώστε να µην υπάρχει αυτός ο συνωστισµός στην 
πόλη που υπάρχει σήµερα, να βλέπουµε αµάξια µέχρι τη ∆ΕΗ κάτω να τρέχει ο κόσµος, 
πεζοδρόµια γιοµάτα από αυτοκίνητα να µην µπορούν να κυκλοφορήσουν οι δηµότες. Ποια 
κυκλοφοριακή µελέτη; Οι διαγραµµίσεις για ποδηλατόδροµο; Αυτή είναι η κυκλοφοριακή 
µελέτη; Χαράζαµε τους δρόµους, διαγραµµίζαµε τους δρόµους για να κυκλοφορούν τα 
ποδήλατα; ∆ώσαµε λοιπόν το πάρκινγκ και όπως είπε και ο κ. Μπάκας, µέσα στη σύµβαση 
προεβλέπετο να γίνει και υπόγειο πάρκινγκ. Που; Σε έναν χώρο που δεν ήταν δικός µας, ανήκει 
στο Λιµενικό Ταµείο. Η υποχρέωση λοιπόν της εταιρείας ήταν ταυτόχρονα µε τη λειτουργία 
του πάρκινγκ να ξεκινήσει και το υπόγειο πάρκινγκ, πράγµα το οποίο δεν έγινε γιατί φυσικό και 
επόµενο ήταν να µη γίνει γιατί ο χώρος δεν ανήκει καν στο ∆ήµο. 

Ένα άλλο πάλι, δέσµευση της σύµβασης. Τριακόσια µέτρα ακτίνα από το πάρκινγκ να µην 
µπορεί να φτιαχτεί άλλο πάρκινγκ.  

Εποµένως, µη µιλάµε στο σπίτι του κρεµασµένου για σχοινί, µη κάνουµε στους τιµητές, πρέπει 
να δεχτείτε κύριοι ότι ήταν ένα λάθος διότι δεν είχε προηγηθεί καµία κυκλοφοριακή µελέτη να 
λύσετε τα προβλήµατα των δηµοτών, δεν είχε προηγηθεί τίποτα και παραδώσατε αµαχητί ένα 
πάρκινγκ σε µία ιδιωτική εταιρεία και τραβάµε αυτά που τραβάµε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. 

 
(Εκπρόσωπος πολιτών): 
Επιµένουµε στην αρχική µας απόφαση και καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

στηρίξει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Και αυτό που ειπώθηκε ότι θα αυξηθεί το 
γράψιµο από την τροχαία, αυτό ήδη έχει γίνει και γι΄ αυτό παρατηρείται µία µικρή αύξηση των 
αυτοκινήτων που µπαίνουν µέσα στο πάρκινγκ.  
Επίσης να θυµηθούµε ότι το ΄86 µε το σεισµό επάνω ο Νέδοντας ήταν γιοµάτος µε σκηνές. 

 
Και λυόµενα. 
 
∆ίνω το λόγο στον κ. Ηλιόπουλο να εξηγήσει δύο πράγµατα, εν συντοµία αν 
θέλετε, στο ∆ήµαρχο και κλείνω.  

Όσο µπορείτε σας παρακαλώ πιο σύντοµα. 
 
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να καταλάβω αυτή η καχυποψία και αυτή 
βιασύνη, ¨τελειώνετε τελειώνετε¨, έχουµε καταντήσει ∆ηµοτικά 

Συµβούλια  ¨εξπρές¨. Σας υπενθυµίζω ότι το κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο στοιχίζει στους 
δηµότες 2.150,00 €, άρα λοιπόν ας τιµούµε τα λεφτά των δηµοτών …  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Το ξέρουµε και αυτό κάνουµε. 

 
… και ας κάνουµε ουσιώδη κουβέντα και όχι να τρέχοµε. 
 

Αυτό κάνουµε.  
 
Κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκε ότι εµείς είχαµε συµφωνήσει µε την 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ για να µην µας καταβάλλει ως έλεγε η σύµβαση το 

ενοίκιο. Αυτό το λέει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δεν σηµαίνει ότι εµείς συµφωνούσαµε. Άλλωστε στη 
σύµβαση άλλα είχαµε υπογράψει. Αν ο κ. Ηλιόπουλος µιλάει εκ µέρους της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ 
θέµα δικό του, εγώ µιλάω σαν εκπρόσωπος  και εκλεγµένος δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  

 
Τις λες τώρα … ( δεν ακούγεται) 
 

Κύριε Ηλιόπουλε µη διακόπτετε. Γιατί διακόπτετε. Μη διακόπτετε. 
 
Θα σας πω παρακάτω.  
Ο κ. Σπίνος είπε ότι δώσαµε κάτι έτοιµο για να το πουλήσει … 

 
 Απαντάτε στις δικές µας …(δεν ακούγεται) 

 
 Κύριε Σπίνο γιατί διακόπτετε; Θέλει να απαντήσει, σας παρακαλώ. 

 
Κύριε Σπίνο στη δευτερολογία αυτό κάνουµε.  
 

ΣΠΙΝΟΣ: … ( δεν ακούγεται) 
 
 Βεβαίως. Έχω τη δική µου άποψη. 
 

Κύριε Ηλιόπουλε συνεχίστε, συνεχίστε επί τροχάδην παρακαλώ. 
 
Μας κατηγορήσατε ότι κάτι που ήταν έτοιµο το δώσαµε σε κάποιον 
άλλον να το πουλήσει και είµαστε οι κακοί, και ακόµα σαν αντιπαροχή. 

Σας διαφεύγει όµως, εντός εισαγωγικών ¨σας διαφεύγει¨ ο λόγος ότι στις υποχρεώσεις τις 
εταιρείας ήταν και τα δύο υπόγεια πάρκινγκ… 

 
Που  ΄ντα;  

 
 Κύριε Σπίνο γιατί;  

  
… τα οποία εσείς φταίτε και οι ευθύνες οι δικές σου είναι τεράστιες, 
διότι δεν έστειλες στην εταιρεία την απόφαση του Κτηµατολογίου την 

οποία συζητάει, σηµειωτέον συζητάει, η ∆ηµοτική Αρχή και εσύ είσαι ο εκπρόσωπος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ στο τελευταίο χαρτί που σας έχει κάνει, τι ζητάει;  

 
Α τώρα λες; 

 
Παλιότερα όχι τώρα, παλαιότερα, ότι αν περιήλθε στην κυριότητα του 
∆ήµου ο χώρος της Αριστοµένους. Το έχετε στείλει το χαρτί; Όχι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Μα τη σύµβαση εσείς … 
 
Σας παρακαλώ.  
Συντοµεύετε κ. Ηλιόπουλε.  

 
Άλλο σου λέω. Μετά, πρόσεξε … 
 

Συντοµεύετε, γυρίζουµε πίσω σε θέµατα που έχουν συζητηθεί. 
 
Όχι αυτό δεν το έχουµε κουβεντιάσει. 
 

Έχουν κουβεντιαστεί και έχει γίνει διεξοδική συζήτηση παρουσία του κ. 
Κουµάντου εδώ. 

 
Πρόεδρε, σχετικά µε το υπόγειο πάρκινγκ του ΝΟΚ το έχω εξηγήσει µία 
φορά αλλά θα µου επιτρέψεις κ. Πρόεδρε να το πω και µία δεύτερη. 

Ξέραµε ότι ο χώρος δεν ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας, το ξέραµε αυτό, αλλά εµείς 
αγωνιζόµαστε να τον πάρουµε. Και 2ον, είχαµε έρθει σε επαφή µε το Λιµενικό Ταµείο να 
υπογράψουµε προγραµµατική σύµβαση να γίνει το πάρκινγκ στην κυριότητα του Λιµενικού 
Ταµείου, ακόµα και  αν δεν είχε  παραχωρηθεί στο ∆ήµο, και να εισπράττει τα έσοδα  το 
Λιµενικό Ταµείο. Γιατί εµείς δεν θεωρούµε το πάρκινγκ σαν κονόµα και σαν έσοδο µόνο, το 
βλέπαµε και να υπάρξει κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση στο ∆ήµο µας. Καταλάβατε κ. Σπίνο; 
Άρα λοιπόν, και απαντώ στον Γιάννη τον Μπάκα, άρα και το υπόγειο πάρκινγκ του ΝΟΚ ήταν 
εφικτό, εσείς µε τη δική ας τακτική έχετε φέρει την πόλη δίχως εξοπλισµό σε υπόγεια 
πάρκινγκ. 
 
Φωνές – ένταση (δεν ακούγονται) 

 
 Παρακαλώ, µην διακόπτετε. Μην διακόπτετε. Παρακαλώ. Συνεχίστε. 

 
Πρέπει να ξέρετε, απαντώντας στον κ. Γουρδέα, ας είχε διαβάσει τη 
σύµβαση καλλίτερα η οποία λέει: αφού  κατασκευαστεί το υπόγειο 

πάρκινγκ της Αριστοµένους και τελειώσει µετά πάµε στο ΝΟΚ. Γι΄ αυτό σας λέω κ. Γουρδέα να 
διαβάζετε τη σύµβαση. Αυτή ήταν η σύµβαση.  ….  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
 Κύριε Ηλιόπουλε συντοµεύετε, µην κάνετε διάλογο. Κύριε Γουρδέα …  

 
Άρα λοιπόν η δική σας αµέλεια και η δικής σας εµµονή να φύγει η 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ οδήγησε την πόλη ώστε να  µην έχει κανένα υπόγειο 

πάρκιγν, γιατί τα δύο αυτά πάρκινγκ θα ήταν δυναµικότητας 500 θέσεων και ένα περιουσιακό 
στοιχείο του ∆ήµου 25.000.000 € πήγε στον αέρα και εσείς µιλάτε για καταφύγια, για ιστορίες 
στο Νέδοντα. Αυτά να τα πείτε αλλού, ο λαός πλέον δεν έχει ανάγκη από κινδυνολογία διότι 
και αν ακόµα γίνει σεισµός ισχύει σε κατάσταση εκτάκτους ανάγκης επιτάσσεις όσους χώρους 
θέλεις. Από εκεί και πέρα αν το λέτε αυτό ως επιχείρηµα, ¨είναι οι σεισµοί¨, µε γειά σας µε 
χαρά σας.   

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Νταγιόπουλε επί τροχάδην και αµέσως κλείνει ο κ. ∆ήµαρχος.  

 
Επί τροχάδην.   

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:   
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Κύριε πρόεδρε να γίνει κατανοητό. Ειπώθηκε ότι γύρω - γύρω στη Νέδοντος, Αρτέµιδος και 
παντού υπάρχουν αυτοκίνητα. Χωράνε στο πάρκινγκ του Νέδοντα και δεν µπαίνουνε; Σας είπα 
προηγουµένως µε στοιχεία εισόδου – εξόδου στο πάρκινγκ, µπαίνουνε  περίπου 850 µε 900 
αυτοκίνητα την ηµέρα. Αυτό σηµαίνει ότι το πάρκινγκ ανανεώνεται, βρίσκέται σε πληρότητα 
2,5 φορές την ηµέρα. Τα αυτοκίνητα που είναι γύρω – γύρω στη Νέδοντος κ.λ.π., 
περισσεύουν από το πάρκινγκ και δεν είναι ότι θα µπουν και θα λυθεί το πρόβληµα. 

Ένας άλλος λόγος είναι ότι ο χώρος του πάρκινγκ είναι χώρος του πάρκινγκ και προβλέπεται 
από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό δεν είναι ότι ¨Πού ήταν η ∆ηµοτική Αρχή να κάνει τον 
κυκλοφοριακό;¨ Το κυκλοφοριακό προβλέπει ότι σ΄ εκείνο το χώρο είναι χώρος του πάρκινγκ. 
∆εν αναφέρει ποιος θα το εκµεταλλεύεται όµως είναι χώρος του πάρκινγκ. Εγώ είπα το 
συµφέρον της πόλης πως εξασφαλίζεται; Από 2,5 – 3 φορές που ανανεώνονται τα αυτοκίνητα 
σήµερα, θα επιτύχουµε να γίνονται 4 φορές την ηµέρα ή θα γίνεται 1 φορά το µήνα; Υπάρχει 
τέτοιο πράγµα, κάποια επιβεβαίωση, να πει κάποιος ¨Ναι θα ανανεώνεται 2 φορές την 
ηµέρα.¨, να πω ναι ψηφίζω. Υπάρχει τέτοια µελέτη; Όχι.    

Σήµερα παίρνουµε 140 χιλιάδες από την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, αν υπολογίσουµε το κόστος 
κατασκευής των υπόγειων πάρκινγκ στην ουσία ο ∆ήµος εισπράττει περίπου τις 200 χιλιάδες 
το µήνα µαζί µε το κατασκευαστικό το οποίο σαν αντιπαροχή θα του έρθει στο τέλος.    
 
Φωνή: 200 χιλιάδες το µήνα;  

 
Μην διακόπτετε. 

 
Το χρόνο κύριε. Μην ψαχνόσαστε να βρείτε ένα λάθος… 
 

 Μην διακόπτετε, ησυχία. 
 
Εγώ είπα λοιπόν, ο χώρος του πάρκινγκ ανανεώνεται ηµερησίως 2,5 
περίπου φορές. Ποιός µπορεί να µου πει ότι θα ανανεώνεται περισσότερο; 

Και να µην ισχυριζόµαστε και λέµε ότι τα αυτοκίνητα που είναι στην Νέδοντος, στην 
Αρτέµιδος, οπουδήποτε, ή στην Αριστοµένους δεν µπαίνουνε µέσα επειδή έχει το … ∆εν 
χωράνε πλέον. Ο κόσµος το προτιµάει και αν υπάρχουν κάποιοι διαµαρτυρόµενοι δηµότες για 
το πάρκινγκ, υπάρχουν και άλλοι τόσοι, να πάτε να καθίσετε στην πύλη της εισόδου του 
πάκρινγκ, που λένε ¨Να είσαστε καλά που ερχόµαστε κάνουµε τις δουλειές µας και φεύγουµε 
ανενόχλητοι.¨. Αυτοί είναι οι πολλοί περισσότεροι, είναι 800 που µπαίνουν κάθε µέρα και 
βρίσκουνε τη λύση τους, δεν είναι οι 200 που νοµίζουνε ότι οι Καλαµατιανοί θα τους 
προικίσουνε µε ένα χώρο να σταθµεύουν τα αυτοκίνητά τους, το πήρανε προίκα και από εκεί 
και πέρα αποκτήσανε δικαιώµατα. Είχε γίνει κατάληψη του πάρκινγκ. Τέρµα η κατάληψη του 
πάρκινγκ. Καίτοι απόψε είναι η επέτειος της κατάληψης της Νοµικής κάποτε, είπαµε τέρµα οι 
καταλήψεις.          

 
Ευχαριστώ. 
 
(∆ηµότης): 
Ως απλώς δηµότης αυτής της πόλης, χωρίς καµία ιδιότητα, ανυπόδητος 

προσέρχοµαι σε σας και ως απλώς δηµότης έχω να πω ότι οι κάτοικοι και η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτής της πόλης πέρα και πάνω από κόµµατα είναι υπέρ της κατάργησης αυτού 
του πάρκινγκ πέραν των άλλων λόγων διότι και οι νοµικοί λόγοι τους οποίους άκουσα µπορεί 
βεβαίως έγκριτος νοµικός ο κ. Αλευράς και οι άλλοι οι οποίοι είπαν να, να ευσταθούν, αλλά 
µπροστά στην απόφαση του λαού και όταν πρόκειται για κάτι το οποίο αυτός κρίνει σωστό και 
το γνωρίζετε, αν γίνει ένα δηµοψήφισµα ποιοι θα είναι, κατά 90% υπέρ της κατάργησης του 
πάρκινγκ, πρέπει πλέον και οι πάντες να συµµορφωθούν µε την απόφαση την οποία ο κόσµος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 
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θέλει, να καταργηθεί το πάρκιγνκ. Πέραν αυτού χρησιµεύει ως τόπος ο οποίος χρησίµευσε και 
το ΄86 για την ασφάλειά µας, την ασφάλεια των περιοίκων, την ασφάλεια της πόλης. Και 
νοµίζω ότι για λίγα χιλιόδραχµα ή ευρώ δεν πρέπει την τιµή µπορώ να πω και την προσβολή η 
οποία γίνεται στο πρόσωπο των δηµοτών να µην υπάρξουν. Και τελευταία άκουσα και µία 
τελευταία λέξη, να γίνει διαπραγµάτευση µε την εταιρεία. Εγώ νοµίζω και θα τελειώσω µ΄ 
αυτό που είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου, ότι ο ελληνικός και προκειµένου ο καλαµατιανός 
λαός δεν κάνει επιλογή τυράννων, διότι αρνείται την τυραννία, αρνείται αυτούς που έχουν τα 
πάρκινγκ. 

 
Να χαιρετήσω την παρουσία του Θοδωρή του Μπρεδήµα µε τον οποίο έχουµε 
συνεργασθεί αδιατάρακτα από διαφορετικές θέσεις θέλω να πω, για 12 χρόνια 

Θόδωρε περίπου και στις νοµαρχιακές επιτροπές. Καλώς ήρθες στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο 
λοιπόν ανεξάρτητα από τις απόψεις τις οποίες εκφράζεις. 

Αγαπητοί συνάδελφοι µπήκαν πάρα πολλά πράγµατα. Θα είµαι σύντοµος. Με συντοµία θα 
εξέλθω στα ζητήµατα τα οποία µπήκαν.  

Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι θεωρούµε ότι το πάρκινγκ είναι µια πληγή και για µας εδώ, και για 
την πόλη. Μία πληγή η οποία πρέπει να κλείσει. Και πρέπει να κλείσει µε τον συµφερότερο 
τρόπο για την πόλη. Ποιος είναι ο συµφερότερος τρόπος; Το αποφασίζουν τα θεσµικά όργανα. 
Μην ξαναγυρίζουµε πίσω και επιχειρηµατολογούµε διότι τότε ακυρώνοµε αποφάσεις θεσµικών 
οργάνων και πρόσφατες αποφάσεις και όχι µόνον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Καµία εµπάθεια 
δεν τρέφουµε προς προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές. Θα ήταν πράξη ύψιστης βλακείας 
πολιτικής να αναλώνουµε χρόνο σε πρακτικές και πολιτικές οι οποίες εκφράζουν εµπάθεια. 
Έχουµε πει κατ΄ επανάληψη ότι ο καθένας, µε τις προσπάθειές του έκανε ότι ήταν δυνατόν να 
κάνει και εισέφερε ότι µπορούσε να εισφέρει για το καλό της πόλης και να σταµατήσουµε 
επιτέλους να λέµε «τα έργα µας, τα έργα µας και τα έργα µας». Αυτά είναι έργα τα οποία τα 
πληρώνει ο λαός, ο καλαµατιανός λαός, ο ελληνικός λαός. Εµείς διαχειριστές είµαστε των 
χρηµάτων του καλαµατιανού λαού και του ελληνικού λαού, το πολύ – πολύ να κουβεντιάζουµε 
για τον τρόπο διαχείρισης αυτών των χρηµάτων. Και η ιστορία «µε τα έργα µας, µε τις 
ταµπέλες µας και µε το ένα και µε το άλλο» πρέπει να σταµατήσει διότι έχει καταντήσει 
περίπου κωµικό να περνάς και να βλέπεις «επί δηµαρχίας τάδε» και «επί δηµαρχίας τάδε». 
Χρήµατα του κόσµου είναι όλα αυτά τα πράγµατα και το µόνο για το οποίο µπορούµε να 
συζητήσουµε είναι για τον τρόπο διαχείρισής τους, εάν πηγαίνουν σωστά στο Α, στο Β ή στο Γ 
έργο. 

Αγαπητοί συνάδελφοι µε συγχωρείτε γιατί µιλάω για τα αυτονόητα αλλά δεν πρέπει να υπάρχει 
καµία παρεξήγηση. Απορώ πως µέσα σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπερδεύουµε τους χώρους 
καταφυγής µε τα καταφύγια. Και πρέπει να παρέµβω για να µην νοµίζουν οι καλαµατιανοί ότι 
πάµε να στήσουµε τίποτε καταφύγια πάνω και κάτω από το Νέδοντα για να αντιµετωπίσουµε 
πυρηνικές απειλές και δεν ξέρω τιδήποτε. Άλλο καταφύγιο και άλλο χώρος καταφυγής. Να µην 
εξηγώ τι είναι χώρος καταφυγής Α και τι είναι χώρος καταφυγής Β διότι αυτοί ακριβώς 
προσδιορίζονται από τα σχέδια εκτάκτων αναγκών της χώρας. Χώρος καταφυγής Α σηµαίνει 
ένας χώρος µε τις διαγραµµίσεις του, µε κάποιες βασικές υποδοµές. Αναφέροµαι σε 
ηλεκτρισµό, αναφέροµαι σε νερό, αναφέροµαι σε κάποια άλλα ζητήµατα που επειδή ως πόλη, 
ως περιοχή έχοµε το πρόβληµα, έχουµε τους σεισµούς, ένα φυσικό φαινόµενο, πρέπει να το 
αντιµετωπίσουµε µε την οργάνωση των χώρων καταφυγής. Και επειδή ως ∆ήµος δεν είµαστε 
ένα καίριο νησί, δεν αποφασίζουµε µόνοι µας αλλά είµαστε ενταγµένοι µέσα στο εθνικό 
σύστηµα προστασίας του πληθυσµού. Και εθνικό σύστηµα σηµαίνει κρατικές αρχές, σηµαίνει 
νοµαρχία, σηµαίνει δήµος, σηµαίνουν εθελοντικές οργανώσεις. ∆εν µπορούµε εδώ να 
εκπονούµε σχέδια από µόνοι µας και να λέµε «εµείς θα τα εφαρµόσουµε». Εµείς ξέρετε τι 
πρέπει να κάνουµε; Να συντονισθούµε µε τις κρατικές αρχές, να δούµε τις αρµοδιότητες τις 
οποίες έχουµε και να κάνουµε προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούµε στις συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες. Οι σχεδιασµοί ανήκουν σε άλλα επίπεδα. Αφήστε το ΗΦΑΙΣΤΟΣ και πως τα λέτε 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν στους σχεδιασµούς της χώρας εκτάκτων αναγκών. Εδώ µας δίνουν 
έναν συγκεκριµένο ρόλο, µία συγκεκριµένη αρµοδιότητα και πρέπει να ανταποκριθούµε στη 
συγκεκριµένη αρµοδιότητα.  

Μην µπερδεύουµε λοιπόν τα καταφύγια µε τους χώρους καταφυγής. Οι χώροι καταφυγής 
έχουν προσδιορισθεί ύστερα από συνεργασία της πυροσβεστικής, της αστυνοµίας, του 
στρατού, του ∆ήµου Καλαµάτας, της Νοµαρχίας, έχουν εγκριθεί εδώ και δύο χρόνια, είχαν 
αναρτηθεί όχι µε οργανωµένο τρόπο σε δηµόσιους χώρους, εγώ είχα στείλει τότε 50 αφίσες, 
αυτές τις πλαστικοποιηµένες, στο ∆ήµο Καλαµάτας και θα πάνε πάλι 200 µε 250 αφίσες, αυτό 
ήταν σήµερα µία από τις αποφάσεις του συντονιστικού οργάνου, οι οποίες θα κατανεµηθούν 
σε χώρους κυρίως που συχνάζουν παιδιά ή υπάρχει µαζική προσέλευση πληθυσµού. ∆εν πρέπει 
να οργανώσουµε χώρους καταφυγής του πληθυσµού; Πάνω στο Νέδοντα είναι 8. Γι’  αυτό σας 
είπα, όπως το έχουν τονίσει και προηγούµενοι ∆ήµαρχοι, ο Νέδοντας αποτελεί ένα περιουσιακό 
στοιχείο για την ασφάλεια του ∆ήµου. ∆εν λέµε ότι θα τον έχουµε µόνον ως χώρο καταφυγής. 
Ο Νέδοντας θα χρησιµοποιείται, θα λειτουργεί, αλλά άλλο να χρησιµοποιείται και να λειτουργεί 
εκχωρηµένος σε ιδιώτη και άλλο να είναι στα χέρια του ∆ήµου που να τον χρησιµοποιεί και 
στην κρίσιµη στιγµή να τον χρησιµοποιεί για την ασφάλεια και για το συµφέρον των πολιτών. 
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, δεν είναι αποκύηµα της φαντασίας κανενός, είναι 
απόφαση του συντονιστικού νοµαρχιακού οργάνου, παρακαλώ κε Ηλιόπουλε αυτό να είναι 
βασικό επιχείρηµα στις δικαστικές αρχές και το ίδιο ισχύει και για το πάρκο του Νέδοντα. Είναι 
δύο χώροι κρίσιµης σηµασίας για τη λειτουργία της πόλης σε δύσκολες συνθήκες και όχι µόνον 
σε έκτακτες ανάγκες. 

Το άλλο αγαπητοί συνάδελφοι το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πλέον δεν είµαστε µόνοι µας. 
Η προσπάθεια, η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει επικυρωθεί από την απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 152, είναι µία επιτροπή την οποία λαµβάνουµε σοβαρότατα υπόψη, 
προεδρεύετε από εφέτη, λαµβάνουν τα δικαστήρια σοβαρότατα υπόψη και επειδή θα κριθεί και 
η υπόθεση των πολιτών σύντοµα στο Συµβούλιο της Επικρατείας, σήµερα µε ενηµέρωσε η 
υπηρεσία η νοµική ότι έχει ζητηθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας η απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 152. Ήταν µία νίκη στις προσπάθειες τις οποίες κάνει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο προς συγκεκριµένη κατεύθυνση.  

Ασφαλώς υπάρχει και το ζήτηµα της αγωγής. Αλλά ξέρετε πολύ καλά και δυστυχώς, ότι τα 
περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου Καλαµάτας όπως είναι ο Νέδοντας, δεν έχουν περάσει στο 
κτηµατολόγιο. ∆εν πέρασαν και δεν ευθύνεται αυτή η ∆ηµοτική αρχή γι΄ αυτό. Και για να 
κάνουµε τη συγκεκριµένη, για να χρησιµοποιήσουµε το συγκεκριµένο ενδεικτικό µέσο 
χρειαζόµαστε το ΚΑΕΚ από το κτηµατολόγιο. Έχουµε κινήσει ήδη και τη σχετική διαδικασία 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εµείς είµαστε υπέρ της συνεργασίας µε τους ιδιώτες, όπως έκανε και η προηγούµενη 
κυβέρνηση, όπως κάνει κι αυτή η κυβέρνηση και πάρα πολλοί δήµοι στη χώρα – αλλοίµονο - 
αλλά µε διαδικασίες και συµβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν τα συµφέροντα του ∆ήµου. Εδώ 
έχουµε µία διαφωνία. Έχουµε µία διαφορετική προσέγγιση στο ζήτηµα. Επί της προσεγγίσεως 
αυτής θα µου επιτρέψετε να πω και ο λαός αποφάνθηκε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η 
έκφραση του λαού, διότι αυτή είναι η έκφραση όπως αποτυπώνεται µέσα σ΄ αυτήν την 
αίθουσα, έχει συγκεκριµένη κατεύθυνση και µη βάζουµε συνεχώς αυτό το ζήτηµα και 
επιχειρηµατολογούµε. Εγώ θέλω να µπω σ΄ αυτή τη µεγάλη προσπάθεια µε τις πολλές 
δυσκολίες που κάνει ο ∆ήµος Καλαµάτας και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που κατά τεκµήριο είναι 
υπέρ του συµφέροντος του ∆ήµου και το εξήγησα το τεκµήριο προηγουµένως, θέλουµε και τη 
µείζονα µειοψηφία αρωγό και συµπαραστάτη. Και αν δεν είναι αρωγής και συµπαραστάτης, να 
µη βάζει εµπόδια προς έναν αγώνα που πράγµατι είναι δύσκολος. Εγώ λυπούµαι εάν εδώ 
συντασσόµαστε υπέρ των απόψεων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, όχι γιατί η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δεν είναι µία 
καθ΄ όλα νόµιµη εταιρεία που προασπίζει τα συµφέροντά της, είναι αντίδικός µας σ΄ αυτή τη 
φάση, είναι απέναντι στο ∆ήµο. Εµείς κάνουµε τον αγώνα µας. Εάν δεν υπάρχει διάθεση να 
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βοηθηθεί ο αγώνας, τουλάχιστον να µην στηρίζουµε τις προσπάθειες που γίνονται απ΄ αυτή τη 
δουλειά.  

Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι ως ∆ηµοτική αρχή, επειδή ειπώθηκε κι αυτό, δεν θα πάµε σε καµία 
συνεννόηση κάτω από το τραπέζι, σε καµία µυστική συµφωνία. Εάν υπάρξει αυτό το 
ενδεχόµενο συνεννόησης διότι η κάθε ∆ηµοτική αρχή πρέπει να συνδιαλέγεται, να 
συνεννοείται, να συµφωνεί. ∆ηλώνω προς το Σώµα ότι θα σας καλέσω τους επικεφαλείς των 
παρατάξεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εάν υπάρξει αυτό το ενδεχόµενο, ώστε να ακούσετε από 
την αρχή µέχρι το τέλος το ενδεχόµενο της συνεννόησης και την κατάληξη, να ξέρετε ότι 
µπορεί να έχει προηγηθεί και στη συνέχεια να έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μόνος µου εγώ, 
το έχω πει και σε κάποιους από σας κατ΄ ιδίαν, ότι ποτέ δεν πρόκειται να προχωρήσω σε 
τέτοια πράξη και σε τέτοια διαδικασία.  

Από κει και πέρα αγαπητοί συνάδελφοι να µη συζητάµε τις διαδικασίες της υπογραφής της 
σύµβασης - αφήστε το - για το πάρκινγκ, πως κάνουµε συµβάσεις, υπογράφουµε συµβάσεις µε 
περιουσιακά στοιχεία που δεν µας ανήκουν, πως προχωράµε σε συµβάσεις που δίνουµε 600 
θέσεις και από τις άλλες 200 τα ¾ θα γίνουν µε επιδότηση. Αφήστε τα αυτά. Τα είπαµε και 
κριθήκαµε. Και να µας αναγνωρίσετε ότι εµείς ως παράταξη το θέµα αυτό δεν το σηκώσαµε 
κατά την προεκλογική περίοδο, είχαµε σαφή θέση, δεν λαϊκίσαµε όµως ούτε κάναµε επιθέσεις 
ή χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη. Με πολύ σωφροσύνη επειδή ξέραµε τα µεγάλα προβλήµατα 
που θα προκύψουν και ο µεγάλο αγώνας που πρέπει να αναληφθεί. Έχετε την εντύπωση ότι 
εµείς θέλαµε να έχει προκύψει αυτή η ιστορία για την πόλη;  

Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι δουλεύουµε, και εξήγησα τις δυσκολίες, δεν είναι µόνον το 
πάρκινγκ, είναι τα 300.000 τα οποία οφείλονται στον κ. Ζέκκο εδώ και µία 10ετία. Αλλά κλείνει 
η υπόθεση αυτή, πάλι, γιατί αγαπητέ συνάδελφε γιατί στα 300.000, υπέγραψα εχθές, 
προστέθηκαν άλλα 250.000 τα οποία δυστυχώς χρησιµοποιήθηκαν κατά τρόπο που δεν έπρεπε 
και πρέπει να τα καταβάλει όχι ο ∆ήµαρχος, ο καλαµατιανός λαός θα τα καταβάλει διότι δεν 
έγινε έφεση ως οφείλετο να γίνει βάση της νοµοθεσίας σε µία πρωτόδικη απόφαση. Και πρέπει 
να τα πληρώσει κι αυτά ο ∆ήµος. Αυτά είναι πραγµατικότητες, τι να κάνουµε! Μέσα στην 
εβδοµάδα λήγει το θέµα µε το Ζέκκο, θα έρθει θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να 
συζητήσουµε και το µεγάλο θέµα το κυκλοφοριακό.  

Έχει ανάγκη η πόλη και από υπόγεια πάρκινγκ, ασφαλώς έχει ανάγκη. Αλλά όχι µε διαδικασίες 
και συµφωνίες που δεν συµφέρουν την πόλη, το µέλλον και την προοπτική. Τώρα εάν έχουµε 
κάποια διαφορά στους σχεδιασµούς, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, ούτε τα όπλα βγάζουµε να 
πυροβολούµε ο ένας τον άλλον, ούτε επιτιθέµεθα ο ένας εναντίον του άλλου. Υπάρχει διαφορά 
εκτίµησης αγαπητοί συνάδελφοι και επειδή το επαναφέρετε συνεχώς, αυτή η εκτίµηση έχει 
κριθεί και έχει κριθεί σε επίπεδο κοινωνίας. Η επιµονή, θα µου επιτρέψετε να πω, ούτε την 
υπόθεση για την οποία αγωνιζόµαστε συµφέρει και δεν συµφέρει και την πόλη έτσι 
γενικότερα. Το ζήτηµα ασφαλείας δεν το πέταξα εγώ για να πείσω, είναι µία πραγµατικότητα. 
Ο χάρτης έγινε πριν από δύο χρόνια, δεν τον έκανα εγώ. ∆έστε τους χώρους καταφυγής 
σχεδιασµένους πάνω σ΄ αυτόν και µη µπερδεύετε τα καταφύγια µε τους χώρους καταφυγής. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Η πλειοψηφία ΝΑΙ, ο κ. Κοσµόπουλος ΝΑΙ, ο κ. Τσερώνης ΝΑΙ, ο κ. Αλευράς … 

 
Κύριε Πρόεδρε, ονοµαστική ψηφοφορία  
 

Να αιτιολογήσουµε την ψήφο. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέµα του πάρκινγκ έχει συζητηθεί επαρκώς και διεξοδικά 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε προγενέστερη συνεδρίασή του. Σήµερα ήρθε το ζήτηµα µιας 
επιπρόσθετης δικονοµικής προσπάθειας που ο ∆ήµος Καλαµάτας πρόκειται να αναλάβει και γι΄ 
αυτό ζητάει ο ∆ήµαρχος την εξουσιοδότηση για τη σύνταξη του εν λόγω πρωτοκόλλου.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Εµείς θεωρούµε, ανεξάρτητα από τις απόψεις που εκφράσαµε στο καθ΄ ύλην αρµόδιο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε που συζητήσαµε στην πλήρη διάστασή του το θέµα, εκφράσαµε τις 
απόψεις µας, θεωρούµε ότι ο δικαστικός αγώνας από πλευράς ∆ήµου έχει αναληφθεί, 
περαιτέρω προσπάθεια παρέλκει, περιττεύει. Είναι σε εξέλιξη όχι µόνο µια, πολλές προσπάθειες 
προκειµένου να τελεσφορήσει η κατά πλειοψηφία ληφθείσα βούληση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σε σχέση µε το πάρκινγκ. Εµείς κρίνουµε αγαπητοί συνάδελφοι ότι η συγκεκριµένη 
διαδικαστική ενέργεια  µε τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής είναι 
απρόσφορη και νοµίζω µε όσα είχαµε τη δυνατότητα να αναπτύξουµε θα αποβεί και δικαστικά 
ατελέσφορη. Γι΄ αυτό το ζήτηµα δεν θα παράσχει η παράταξή µας εξουσιοδότηση στον κ. 
∆ήµαρχος για τη σύνταξη του εν λόγω Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής. 

 
Έχετε διαφορετική άποψη από του κ. Αλευρά;  

 
Ίδια αλλά θέλω να αιτιολογήσω και την δική µου ψήφο. 
 

Ναι, ναι, βεβαίως. 
 
Σαφώς συµφωνώ µε τον επικεφαλής µας και επίσης σαφώς καταψηφίζω την 
πρόταση γιατί ο κ. ∆ήµαρχος για µια φορά ακόµα δεν απάντησε, απλά 

κατέληξε µε το αναµενόµενο για τον κ. Ζέκκο. 
 
Ευχαριστώ.  
Κάποιος άλλος κάτι άλλο; 

Ναι κ. Κοσµόπουλε. 
 
Να πούµε και εµείς ότι στηρίζουµε την πρόταση και κάθε προσπάθεια της 
∆ηµοτικής Αρχής, το είπαµε και νωρίτερα. Εµείς όµως το θέµα το σηκώσαµε 

και προεκλογικά και δεν θεωρούµε κ. ∆ήµαρχε ότι λαϊκίσαµε. 
 
∆εν είπα για εσάς κύριε.   ….(δεν ακούγεται) 
Σύµφωνα µε το άρθρο 20, έτσι;  

 
(Συνοµιλία του κ. ∆ηµάρχου µε την κα Τσακαλάκου, εκτός µικροφώνου που δεν ακούγεται).  
 
 
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την 
πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής όπως αυτή κατατέθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Ηλιόπουλο 
Αθανάσιο.  
 
Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 
ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., 
Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κοσµόπουλος, Κουδούνης, Κουρκουτάς, 
Μιχαλόπουλος, Μπάκας Ιωαν., Μπασακίδης, Οικονοµάκου, Παπαµικρούλης, Πολίτης, Σπίνος, 
Τσερώνης και Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. 
Αλευράς, Ηλιόπουλος Παν., Νταγιόπουλος και Τσακαλάκου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 468/2007 προηγούµενη απόφασή του, το 
αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 178 του 
Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), κατά πλειοψηφία,  
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για την σύνταξη - έκδοση 
Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής, κατά των εταιρειών µε την επωνυµία 
«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «Π. & Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», από τους χώρους στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας, που 
τους είχε παραχωρηθεί η εκµετάλλευσή  τους µε την από 27-6-2005 σύµβαση 
παραχώρησης διαχείρισης, µετά την καταγγελία της µε την υπ΄ αριθµ. 468/2007 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, έτσι ώστε να αποδοθούν οι χώροι 
αυτοί στο ∆ήµο Καλαµάτας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 4026/20-2-2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου 
Αθανάσιου, η οποία εµπεριέχει και γνωµοδότηση δικηγόρων, και καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   
 
 
 
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 Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 



Συνεδρίαση :05/2008                                 Πέµπτη 21 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  099/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  30 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 17 Μαρτίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


