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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  130/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α  Απριλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 27-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. στην 143 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 145 απόφαση) 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 137 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 130 απόφαση), 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22)  
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 145 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική,2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 
6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης, 3) Σπανός Αντώνιος και 4) Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική και 2)  
Βρυώνης Φώτιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ελεγχόµενη στάθµευση (Έκδοση µηνιαίας κάρτας, έκδοση κάρτας µονίµων 
κατοίκων, σύσταση 5µελούς επιτροπής). 

 
Στο φάκελο για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ.  . . . εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση της 75/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ελεγχόµενη 
στάθµευση 

 

Σε συνέχεια της 75/2009 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
εφαρµογή του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε τµήµα του κέντρου της πόλης µας , 
Προκύπτει η ανάγκη µετά από το Πρώτο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του µέτρου , να 
ληφθούν συµπληρωµατικά αποφάσεις σχετικά α) µε την έκδοση µηνιαίων καρτών β) την 
έκδοση καρτών για µόνιµους κατοίκους , γ) την συγκρότηση της επιτροπής για την ελεγχόµενη 
στάθµευση, δ) την συµπλήρωση — διάθεση νέων θέσεων γι’ αυτό τον σκοπό στους δρόµους 
αυτής της περιοχής και ε) την προσαρµογή του κανονισµού ελεγχόµενης στάθµευσης 
σύµφωνα µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ( ΚΟΚ). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την µέχρι Τώρα λειτουργία του συστήµατος και το ποσοστό πλήρωσης των προς διάθεση 
χώρων ελεγχόµενης στάθµευσης. 

2. Το σύνολο και την θέση των χώρων στάθµευσης ( στον νότιο χώρο του Νέδοντα 59 
θέσεις, στον µεσαίο 372, στον βόρειο 127, στις 2 οδούς 59). 

3. Τα χαρακτηριστικά των ξυστών καρτών στάθµευσης και τις δυσκολίες που προκύπτουν 
απ’ αυτές. 

4. Ότι πρέπει να εκδοθούν µηνιαίες κάρτες χρωµατιστές ( µε αλλαγή χρώµατος κάθε µήνα) 
και σι οποίες θα διατίθενται από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου στο Πρώτο ( Α’) 
δεκαήµερο κάθε µήνα. 

5. Ότι ο ορισµός του µόνιµου κατοίκου προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ως εκ 
τούτου προκύπτει και η προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

6. Ότι οι µόνιµοι κάτοικοι που διαθέτουν χώρους στάθµευσης στην οικοδοµή τους δεν 
δικαιούνται κάρτα µόνιµου κατοίκου και ακόµα ότι έχουν προτεραιότητα παραλαβής 
κάρτας αυτοί σι κάτοικοι Οι οποίοι διαµένουν σε οικοδοµές του από τις διατάξεις δεν 
επιτρέπεται η δηµιουργία χώρων στάθµευσης στο οικόπεδο. 

7.  Ότι δικαιούται µόνο ένας µόνιµος κάτοικος ανά διαµέρισµα της περιοχής που 
περιλαµβάνεται µεταξύ των οδών Αριστοµένους — Φραντζή — Κεφάλα — Νέδοντος- 
Κροντήρη — Αριστοµένους, µία θέση για το πολύ 2 αυτοκίνητα που διαθέτει. 

8.    Ότι οι κάρτες για τους µόνιµους κατοίκους θα είναι ετήσιες θα ισχύουν από την 1η  Μαΐου 
µε δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο. 

9.     Ότι για όλα τα θέµατα και προβλήµατα που αφορούν την ελεγχόµενη στάθµευση Πρέπει 
να υφίσταται πενταµελής επιτροπή του ∆ήµου ( µε την συµµετοχή 3+2 υπηρεσιακών 
παραγόντων ) όπου θα αποφαίνεται — αποφασίζει γι’ αυτά. 
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10.  Ότι υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέων θέσεων στάθµευσης στις οδούς που ισχύει η 
ελεγχόµενη στάθµευση και συγκεκριµένα στο βόρειο τµήµα της Σιδηροδροµικού Σταθµού 
και στον υπερυψωµένο δρόµο του Ρ8Γ πίσω από ΟΤΕ. 

11.  Ότι για όλα τα θέµατα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις υπερισχύουν οι 
διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την συµπλήρωση και τροποποίηση της 7512009 
απόφασής του, που αφορά την ελεγχόµενη στάθµευση ως κάτωθι: 

α) Την έκδοση µηνιαίων καρτών στάθµευσης µε 80 € την µία. Για τον επόµενο µήνα να 
εκδοθούν 150 κάρτες. 

β) Την έκδοση καρτών δωρεάν ελεγχόµενης στάθµευσης για µόνιµους κατοίκους της περιοχής 
που θα µπορούν να αξιοποιούν τις θέσεις που έχει υποδείξει ο ∆ήµος. 

γ) Την συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής αρµόδιας για όλα τα ζητήµατα που απασχολούν 
την ελεγχόµενη στάθµευση, (3 εκπροσώπους του ∆.Σ., 1 εκπρόσωπο ΤΥ,1 εκπρόσωπο 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας). 

δ) την συµπλήρωση µε νέες θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης για τα Τµήµατα των οδών 
Σιδηροδροµικού Σταθµού στην ανατολική πλευρά βόρεια της οδού Γιατράκου και της 
υπερυψωµένης οδού στο κεντρικό χώρο στάθµευσης στον Νέδοντα στην ανατολική πλευρά 
από την κεντρική είσοδο του χώρου και βορειότερα,( βλ. σκαρίφηµα περιοχής). 

ε) Την προσαρµογή του κανονισµού της ελεγχόµενης στάθµευσης στις διατάξεις του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας ( βλ. άρθρο 11 κλπ.).- 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

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

 
Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος γιατί πιστεύω ότι η ουσία θα είναι η 
συζήτηση µετά και οι προτάσεις που θα κατατεθούν. Αξίζει όµως να πούµε 2 – 3 

πράγµατα για το ιστορικό και γιατί φτάσαµε στη σηµερινή εισήγηση που δεν θα είναι η 1η και 
ευελπιστώ και έτσι θα είναι το σωστό να έχουµε και τις επόµενες εβδοµάδες και 2η και 3η και 4η 
συµπλήρωση. 

Πριν από έναν µήνα περίπου όπως όλοι θυµόσαστε ήρθε από τη ∆ηµοτική αρχή η πρόταση για 
την εφαρµογή της ελεγχόµενης στάθµευσης στο εµπορικό τρίγωνο µετά από πρόταση του 
συγκοινωνιολόγου του κ. Ζέκκου και τη σύµφωνη γνώµη της τεχνικής υπηρεσίας. Πάλι όπως 
θυµόσαστε αυτή η εφαρµογή έγινε τµηµατικά, φέραµε εισήγηση που να είναι τµηµατική, 
δηλαδή µόνο για τους τρεις χώρους των πάρκινγκ του Νέδοντα και τους δύο κεντρικούς 
άξονες αυτού του εµπορικού τριγώνου που είναι η Σταθµού και η οδός Νέδοντος. Πριν από 
περίπου 2 – 3 εβδοµάδες, 16 Μαρτίου αν θυµάµαι καλά, ξεκίνησε και η εφαρµογή της και πάλι 
όπως γνωρίζετε, έχει δηµοσιοποιηθεί κι αυτό, εδώ και τις τελευταίες 3 – 4 ποια µετά την 
ενηµέρωση που έγινε και πιστεύω ότι ήτανε καλό και ανεκτό το χρονικό αυτό διάστηµα των 2 
εβδοµάδων, έχει αρχίσει η πλήρη τήρηση του συγκεκριµένου µέτρου σ’  αυτές τις περιοχές 
που είπα πριν.  

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Είχαµε πει τότε στην πρώτη συνεδρίαση που είχε γίνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επειδή είναι 
ένα δύσκολο µέτρο και πρωτόγνωρο για την πόλη της Καλαµάτας ότι και η τεχνική υπηρεσία 
αλλά και η ∆ηµοτική αρχή έφερε καταρχήν την πρόταση αλλά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
θα φέρναµε τις πρώτες έτσι συµπληρώσεις πάνω στις παρατηρήσεις που θάχαµε δεχθεί, που 
θάχαµε παρατηρήσει και θάχαµε γίνει και αποδέκτες και γι’ αυτό όπως είπα και στην εισήγησή 
µου στην αρχή κε Πρόεδρε, κατά την έναρξη της εισήγησή µου, ότι είµαι σίγουρος και σας 
διαβεβαιώνω ότι για να έχουµε πλήρη επιτυχία του µέτρου σίγουρα και τις επόµενες εβδοµάδες 
θέλουµε τη βοήθεια και ιδιαίτερα των παρατάξεων της µειοψηφίας, εµείς κάνουµε καταγραφές 
- είναι εδώ και ο δηµοτικός αστυνόµος - σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία, οτιδήποτε 
παραλήψεις και παραβλέψεις που βλέπουµε, προβλήµατα, άµεσα να µπορούµε να 
παρεµβαίνουµε και να φέρνουµε τις απαραίτητες έτσι τροποποιήσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
επιµένω και πάλι και το τονίζω γιατί πρέπει το συγκεκριµένο µέτρο να έχει επιτυχία.  

Ως την ώρα τα πράγµατα πάνε πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχει και οµάδα καταγραφής που 
καταγράφουν εννοώ τον φόρτο κάθε φορά τη γίνεται και κάποια στιγµή θα ενηµερώσω το 
Σώµα όσον αφορά την πληρότητα των συγκεκριµένων χώρων, αλλά κατά γενική οµολογία 
αυτό το σύστηµα έχει ξαναφέρει κόσµο στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα σ’ αυτό το 
εµπορικό τρίγωνο.  

Λοιπόν οι πρώτες έτσι, αυτές που άµεσα φέρνουµε και ήταν η απαίτηση και των συνδηµοτών 
µας αλλά το βλέπαµε και εµείς ότι δεν λειτουργούσε τόσο σωστά τα πρώτα µέτρα που φέραµε 
όσον αφορά την πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας είναι αυτό που είχαµε υποσχεθεί για την 
έκδοση των µηνιαίων καρτών, τι γίνεται µε τους µόνιµους κάτοικους και συγχρόνως και τη 
συγκρότηση επιτροπής που είχε αναφερθεί στον κανονισµό της ελεγχόµενης στάθµευσης, να 
ορισθεί ποια, που να είναι η επιτροπή να παραλαµβάνει όλες αυτές τις αιτήσεις, τις ενστάσεις 
και οτιδήποτε γίνεται και από πλευράς συνδηµοτών αλλά και από τους δηµοτικούς συµβούλους 
για να εξετάζεται και να έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και ένα τέταρτο, ότι αναδείχθηκε ότι 
ο συγκεκριµένος χώρος που εφαρµόζεται η ελεγχόµενη στάθµευση που δεν ήταν στην 
πρόταση του κ. Ζέκκου υπάρχουν περίπου τον αριθµό 25, έχουν δηµιουργεί νέες θέσεις 
στάθµευσης που θέλουµε να τις εντάξουµε στο σύστηµα της ελεγχόµενης στάθµευσης. Θα πω 
µία – µία γι’  αυτές τις περιπτώσεις. 

1) Για τη µηνιαία κάρτα. Έρχεται η εισήγηση σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να 
θεσπισθεί µηνιαία κάρτα για όσους θέλουν να αγοράζουν και να µην είναι υποχρεωµένοι 
να προµηθεύονται ξυστό. Είναι ένα µεγάλο ποσοστό έτσι συνδηµοτών µας και 
επαγγελµατιών της συγκεκριµένης περιοχής που θέλουν να έχουν κάρτες για όλο το µήνα. 
Η πρόταση είναι να εκδοθούν καταρχήν 150 κάρτες που η κάθε µία θα κοστίζει 80 ευρώ 
και ισχύει για ένα µήνα. 

 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Σωστή παρατήρηση. Εδώ όπως έρχεται η εισήγηση και γι’  αυτό είπα ότι η ουσία θα 
είναι καλλίτερα µετά στη συζήτηση που θα κάνουµε για να διορθώνουµε και εµείς 

κάποια λάθη. Η εισήγηση µιλάει για ένα αµάξι. Τώρα στις τοποθετήσεις σας και στην κουβέντα 
που θα γίνει το κουβεντιάζουµε. Η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και εµένα προσωπικά είναι 
για ένα αµάξι. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Θα το δούµε. Πάντως είναι το θέµα. . . Πρέπει οπωσδήποτε να ορισθεί, δηλαδή ένα 
ή περισσότερα αλλά να είναι ορισµένα τα αµάξια. ∆ηλαδή να υπάρχει αριθµός 

κυκλοφορίας. Εντάξει; Για να µη γίνεται αυτό που λέει ο κ. ∆ήµαρχος. Αλλά να είναι 
συγκεκριµένα. Εντάξει; Για να µη γίνεται αυτό το παιχνίδι. Όπως έχουµε κάνει µε τους 
µόνιµους κατοίκους. 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Τώρα πάµε στους µόνιµους εκεί. Στους ορισµένους χώρους που υπάρχουν από πάλι τη µελέτη 
του κ. Ζέκκου στα συγκεκριµένα κοµµάτια που κάνουµε τη πρώτη εφαρµογή, µιλάω για το 
νότιο το µικρό το πάρκινγκ και για τη Νέδοντος, υπάρχουν στα σχετικά σκαριφήµατα, είχατε 
ενηµερωθεί, η εισήγηση έρχεται να ενεργοποιηθεί ποια, η στάθµευση των µονίµων εκεί 
κατοίκων της συγκεκριµένης περιοχής. Οπότε ποια βάση του ΚΟΚ και µε τα δικαιολογητικά να 
ξεκινήσουν ποια να δεχόµαστε αυτές τις αιτήσεις για να βγουν αυτές οι κάρτες που θάχει ο 
µόνιµος κάτοικος για 2 οχήµατα που θα αναγράφεται έτσι ώστε να µπορεί να παρκάρει αν 
βρίσκει στις συγκεκριµένες θέσεις.  

Η τρίτη συµπλήρωση είναι η συγκρότηση αυτής της 5µελούς επιτροπής που να είναι από 3 
εκπροσώπους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 1 εκπρόσωπο της τεχνικής υπηρεσίας και 1 
εκπρόσωπο της δηµοτικής αστυνοµίας που θα είναι η βασική αυτή αρχή που θα παίρνει αυτές 
τις ενστάσεις, τα αιτήµατα.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Της τεχνικής υπηρεσίας, έχει γίνει λάθος. Θα είναι η επιτροπή αυτή που θα 
παραλαµβάνει όλες τις αιτήσεις των συνδηµοτών µας και τις αιτήσεις των κατοίκων 

και τις ενστάσεις, οτιδήποτε έρχεται, και τις προτάσεις, κοινές προτάσεις από κάποιους, που θα 
συσκέπτεται, θα αποφασίζει και θα έρχονται µετά σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Και το τελευταίο, το τέταρτο, είναι όπως είπα, απέναντι ακριβώς από την περιοχή του ΟΤΕ εκεί 
που η Σιδηροδροµικού Σταθµού, δεν είχε παρατηρηθεί, υπάρχουν περίπου τον αριθµό 8 – 10 
θέσεις που εκεί παρκάρουν τώρα και υπάρχει το απαραίτητο πλάτος για να µπορούν να 
παρκάρουν αµάξια. Αυτές έρχονται και τις εντάσσουµε στο σύστηµα της ελεγχόµενης 
στάθµευσης όπως και στον παράδροµο του πάρκινγκ του Νέδοντα του κεντρικού. Η ζώνη 
ελεγχόµενης στάθµευσης είναι στην ανατολική πλευρά. Η δυτική πλευρά και εκεί υπάρχει το 
απαραίτητο πλάτος που µπορούν να παρκάρουν αµάξια και θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάνουµε 
αυτές τις συγκεκριµένες θέσεις, υπάρχει δυνατότητα παρκαρίσµατος και αυτές οι 
συγκεκριµένες θέσεις λέµε να ενταχθούν και αυτές στη ζώνη της ελεγχόµενης στάθµευσης 
όπως είναι στο σκαρίφηµα.  

Αυτή είναι η πρώτη εισήγηση όσον αφορά συµπληρώσεων στο µέρος της εφαρµογής 
ελεγχόµενης στάθµευσης. Η πρώτη γιατί σίγουρα θα έχουµε και. . . 

 
Να κάνω µια παρατήρηση που την έχω διαπιστώσει ήδη επειδή κάνω χρήση 
του πάρκινγκ απεναντίας µε δηµοτικούς συµβούλους που δεν το 

χρησιµοποιούν και δεν στηρίζουν την απόφασή τους. Είδα συγκεκριµένα έναν σήµερα δηµότη 
της Καλαµάτας να τρέχει γιατί είχε αργήσει, έληγε η ώρα του αυτοκινήτου του. Και του λέω 
γιατί τρέχεις. Και ρώτησα τον αστυνόµο και µου λέει εάν δεν προλάβει θα κοπεί 20 ευρώ 
πρόστιµο. Προσέξτε κε Σπίνο. Εάν εγώ ήµουνα µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και έµπαινα µέσα. . . Θα 
τα ξαναεπιστρέψετε µην ανησυχείτε.  

Έχουµε να πούµε πολλά µέχρι τότε. Έµπαινα και αργούσα, έβγαινα στις 11:10 δεν πλήρωνα 20 
ευρώ πρόστιµο, πλήρωνα άλλο 1,80 και δεν έτρεχα από τον γιατρό να βγω από το ιατρείο 
µέσα γιατί ο γιατρός άργησε να µε πάρει. Και τον είδα και έτρεχε. Αντί να πληρώνει 20 ευρώ 
όπως ήταν στην αστική συγκοινωνία τα εισιτήρια, δεν θα µπορούσε να είναι το τριπλάσιο του 
εισιτηρίου;  

Να πληρώνει 2 ευρώ. Άργησε µισή ώρα. Με συγχωρείτε. Έπιασαν κάποιον στην αστική 
συγκοινωνία και δεν έχει εισιτήριο. ∆εν του έβαλαν χειροπέδες. Του λέει 3 εισιτήρια κύριε θα 
πληρώσεις. Γιατί εδώ να µην έχει το τριπλάσιο και να έχει 20; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

ΦΩΝΗ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 
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Το εξαπλάσιο. Στην αστική συγκοινωνία. Εµείς από την αρχή ξεκινάµε τα 
βήµατά µας και θέλουµε τη στήριξη του δηµότη, την κάνουµε λοιπόν στη 

µπάντα αυτή τη στιγµή και λέµε «έλα εδώ φίλε, άργησες», το λέω εγώ που για να βάζω το 
αυτοκίνητό µου έχω για όλο το µήνα κάρτες και των 50 λεπτών και του 1 και των 2 ευρώ 
ανάλογα µε το πότε µπαίνω. Ο ανθρωπάκος που έχει το παιδί του στην αγκαλιά του και ο 
γιατρός αντί για τις 9:15 τον έβαλε στις 9:30 και αντί να βγει στις 9:45 βγήκε στις 10:00 και 
αντί για ένα τέταρτο άργησε µισή ώρα, θα πληρώσει 20 ευρώ; Αυτή είναι η ανθρωπιά που 
εκπροσωπούµε εδώ µέσα; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Καλώς. Κε Σπίνο και ένα άλλο. Καλώς. Έχω την άποψή µου, έχετε την 
άποψή σας, γι’  αυτό είµαστε εδώ µέσα, ή να µε πείσετε ή να σας πείσω, αν 

µπορέσουµε να βγάλουµε κοινή συνισταµένη, αν δεν µπορούµε να επιµένουµε χωρίς να 
δηµιουργούµε πρόβληµα στον άλλον.  

Κε Σπίνο ένα έχω να σας πω. Εγώ χαίροµαι ιδιαίτερα σήµερα που διάβασα στην εφηµερίδα ότι 
τα βρήκατε µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. Γιατί της δίνετε της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, το καλλίτερο όπλο. Το 
1,80 ήταν λεόντεια σύµβαση. Τα 4 ευρώ λοιπόν που θα διαπραγµατευτεί η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ από 
κει και πάνω, γιατί από κει και πάνω θα σας ξεκινήσει τώρα. Θέλετε να το πάρω, 3 ευρώ την 
ώρα. Και µε 12 υπαλλήλους να απασχολεί. Αν είναι δηλαδή καθαρή η διαδικασία. 

 
Ο κ. ∆ικαιουλάκος ερώτηση; Κε ∆ικαιουλάκο ορίστε, ερωτήστε. 

 
Κε Σπίνο, να ρωτήσω κάτι; Αν κατάλαβα καλά οι µόνιµοι κάτοικοι θα 
πηγαίνουν σε συγκεκριµένες θέσεις µε κάρτα; Για εξηγήστε το να το 

καταλάβουµε λίγο; 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Στη συγκεκριµένη περιοχή; Θα προσκοµίσουµε χαρτιά όλοι οι κάτοικοι εκεί 
πέρα σε σας και θα παίρνουµε µια κάρτα και θα πηγαίνουν στη συγκεκριµένη 

περιοχή; Εντάξει, ευχαριστώ. 
 
Πρώτα – πρώτα για να ξεκαθαρίσουµε µια για πάντα το «λεόντεια», ήταν 
για το ∆ήµο. ∆ηλαδή η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ έτρωγε τη µερίδα του λέοντος. 

Έτσι; Μη συγχέουµε το 1,80 µε το 4 κτλ, κτλ. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μισό λεπτό. Ο ∆ήµος από το 1,80 έπαιρνε το 0,18, το 10%. 
 

Για ερώτηση είπαµε. Τοποθέτηση µετά. 
 
Μην ακούγονται τώρα αυτά όµως. 
 

Ερώτηση. 
 
Η ερώτηση Γιώργο µου είναι απλή. Προσπαθείτε να πάρετε κάποια µέτρα 
για τους µόνιµους κάτοικους οι οποίοι υποθετικά ή τουλάχιστον σε µεγάλο 

ποσοστό τις ώρες που λειτουργεί το πάρκινγκ λείπουν από την περιοχή ή τουλάχιστον ένα 
µεγάλο ποσοστό.  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Οι επαγγελµατίες και οι υπάλληλοι και εδώ του ∆ήµου και των τραπεζών, και όλων αυτών των 
καταστηµάτων ή οτιδήποτε δραστηριοποιείται εδώ στην περιοχή που είναι υποχρεωµένοι να 
έρθουν µέσα στην περιοχή αυτή, δεν θα πρέπει να ληφθεί κάποια µέριµνα γι’  αυτούς; ∆ηλαδή 
µου φαίνεται λίγο οξύµωρο για κάποιον που φεύγει τις ώρες του πάρκινγκ να του έχουµε θέση 
δωρεάν ενδεχόµενα και για κάποιον ο οποίος πρέπει να µπει µέσα στην περιοχή να µην έχουµε 
κάνει κάποια πρόβλεψη. Αυτό µου φαίνεται λίγο παράξενο. Θα ήθελα να το δούµε και να 
µελετηθεί πόσοι µόνιµοι κάτοικοι είναι, πόσοι υπάλληλοι. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και λύσεις. 

 
Ο κ. Ηλιόπουλος θέλει να ρωτήσει κάτι. 

 
Ποια είναι η ηµερήσια πληρότητα µέχρι σήµερα των πάρκινγκ και πόσα 
λεφτά εισπράττει ο ∆ήµος; Πόσα αυτοκίνητα µπαίνουν και βγαίνουν 

ηµερήσια; 
 
Ο κ. Μπάκας έχει ερώτηση. Κε Μπάκα ορίστε. 

 
Θυµάµαι όταν µπήκε η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ είχαν εξαγριωθεί οι κάτοικοι εδώ της 
περιοχής από το τίµηµα, νοµίζω 30 ευρώ ήτανε η µόνιµη κάρτα εάν δεν 

κάνω λάθος; 60. Τώρα έρχεται ο ∆ήµος και το βάζει στα 80. Για ποιο λόγο φίλε Γιώργο να µην 
εξαγριωθούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα µε το 80ντάρι; ∆ιανύουµε δύσκολες εποχές, µήπως 
πρέπει να το ξαναδείτε αυτό το θέµα; Μήπως πρέπει να µειωθεί το κόστος; Αυτή είναι η µία 
ερώτηση. Να µπει ένα κόστος, αλλά να µειωθεί. 80 ευρώ; Μήπως είναι πολλά; ∆ιανύουµε 
δύσκολους καιρούς.  

Και να λάβουµε υπόψη µας το δεύτερο. Υπάρχουνε τρεις κατηγορίες που είναι άµεσα 
ενδιαφερόµενοι. Οι µόνιµοι κάτοικοι, οι επαγγελµατίες της περιοχής και δεν µιλάµε για τους 
επαγγελµατίες που βρίσκονται επί της Νέδοντος και Αρτέµιδος. Μιλάµε και για τους 
επαγγελµατίες που βρίσκονται και στους παράλληλους δρόµους αλλά και οι εργαζόµενοι σ’ 
αυτές τις επιχειρήσεις. Και οι εργαζόµενοι των 650 ευρώ µηνιαίως δεν έχουνε την ευχέρεια να 
δίνουν 80 ευρώ για να πάρουν κάρτα. Εκτός και αν έχουµε χάσει το µέτρο, έτσι; Εκτός και εάν 
είµαστε εκτός τόπου και χρόνου και έχουµε χάσει την επαφή µας µε την πραγµατικότητα. 

 
Ο κ. Τσερώνης. 
 
Κε Σπίνο εάν κατάλαβα καλά, όταν έχει υπερβεί το όριο που καλύπτει η κάρτα 
κατά µισή ώρα, το πρόστιµο θα είναι 20 ευρώ;  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω το εξής ότι δεν είναι το ίδιο µε το να µην έχεις 
βγάλει εισιτήριο στην αστική συγκοινωνία που µπαίνει στην Αθήνα 20πλάσιο γιατί 

εκεί πρόκειται για µια εξαρχής συνειδητή πράξη. Μπαίνεις στο λεωφορείο και δεν βγάζεις 
εισιτήριο. Είναι µια πράξη εξαρχής συνειδητή, ενώ στη στάθµευση µπορεί να σου προκύψει και 
δεν µπορεί αυτά τα πράγµατα να τα βάλουµε στην ίδια ζυγαριά ακριβώς. 

 
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση; Ο κ. Κλείδωνας. 
 
Ήθελα να ρωτήσω για την κάρτα των µονίµων κατοίκων. Εάν έχουν καθορισθεί 
τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να φέρουν και εάν υπάρχει κάποια πρόβλεψη 

ηλεκτρονικής καταγραφής αυτών των κατοίκων ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα να βγάλει 
δύο και τρεις κάρτες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Τρίτο ερώτηµα. Εάν υπάρχει πρόβλεψη κάθε χρόνο να αλλάζει το χρώµα αυτής της κάρτας 
όσο τα πάσο των φοιτητών ώστε δηλαδή να ξέρουµε ότι. .  Και γιατί το λέω αυτό. Μήπως 
πρέπει εκεί να βάλουµε ένα πολύ µικρό συµβολικό ποσό ώστε να τον εξαναγκάζουµε, δηλαδή 
5 ευρώ δεν µιλάω, για τους µονίµους κατοίκους ώστε να τον εξαναγκάζουµε να έρθει να πάρει 
την καινούργια κάρτα για τον επόµενο χρόνο; 

Και όσο αφορά το θέµα της. . . Επειδή το έχω συζητήσει µε το δηµοτικό αστυνοµικό όταν 
ήµουνα αντιδήµαρχος για το θέµα κάποιος παραµείνει 20 λεπτά ή µισή ώρα παραπάνω από µια 
δίλεπτη ανάγκη. Έχει πάει το παιδί του όπως είπε ο κ. Νταγιόπουλος σε γιατρό. Όπως πρέπει 
να ξέρετε και η αστυνοµία µου έχει τύχει εµένα νε, όταν πήγα το βιβλιάριο ότι εκείνη τη 
συγκεκριµένη στιγµή βρισκόµουν στο γιατρό, µου έσβησε την κλήση. Το ίδιο δηλαδή µε µία 
αίτηση αυτός, µπορεί να του σβήσει το ποσό των 20 ευρώ. Εντάξει; Γιατί το έχω συζητήσει το 
θέµα µε τον δηµοτικό αστυνοµικό και γι’  αυτό µίλησα και προηγουµένως, ότι δηλαδή µε µία 
αίτηση θα συζητηθεί, θα φέρει το δικαιολογητικό ότι πράγµατι είχε ανάγκη και δεν µπορούσε 
να πάει εκεί τη στιγµή και να του σβηστεί η κλήση. 

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; Τοποθετήσεις. Ο κ. Ηλιόπουλος έχει το λόγο. 

 
Κε Πρόεδρε µετά από τόσες ηµέρες που είναι σε λειτουργία το πάρκινγκ 
έχουν αποδειχθεί µερικά πράγµατα: 1) ότι ο τρόπος που λειτουργεί δεν 

είναι συµβατός µε τις ανάγκες των κατοίκων. Και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί κε Σπίνο ενώ 
απασχολούµε ολόκληρη τη δηµοτική αστυνοµία να ελέγξει ποιο αυτοκίνητο έχει το ξυστό και 
ποιο δεν το έχει και αν πέρασε η ώρα ή δεν πέρασε και αν πρέπει να επιβάλει ή όχι το 
πρόστιµο, δεν κάνουµε το εξής απλό. Στην είσοδο αυτόµατο µηχάνηµα. Στην έξοδο ένας 
άνθρωπος να εισπράττει. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλη η δηµοτική αστυνοµία ασχολείται τελικά 
µε το πάρκινγκ και κοστίζουνε 600.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό εις απάντηση ότι εισπράττει ο 
∆ήµος. Γιατί κε Πολίτη 20.000 που πήρατε δεν φτάνουνε να απασχολείται όλη η δηµοτική 
αστυνοµία στο πάρκινγκ, θα απασχολείται ένας άνθρωπος. Μπαίνει αυτόµατα µε το αυτόµατο 
µηχάνηµα, βγαίνει και ούτε να τρέχει γιατί πέρασε η ώρα, τόση φασαρία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 
Πάµε δηλαδή αντίθετα στη τεχνολογία.  

Ένα δεύτερο. Το είπε και ο κ. Μπάκας. Τι τάχουµε τα ευρώ τώρα κε Σπίνο; ∆εν είναι σήµερα 
εποχές όπου ο κόσµος των 500 και των 600 ευρώ να διαθέτει αυτά τα χρήµατα. Κάτω από 30. 
Είναι 10.000. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μην κάνετε διάλογο. 

 
Πρόσεξε. Εγώ δεν αντιλέγω στη θέση µου αυτή, αλλά πρόσεξε, αφού 
µπήκες στη λογική αυτή, θα παίξεις πλέον παιχνίδι. Θα παίξεις ότι θα 

µειώσεις το κόστος λειτουργίας του πάρκινγκ που τώρα είναι δυσανάλογο και το 0,18 που 
λέγαν κάποιοι έχει ξεφύγει, 600.000 στοιχίζει στο ∆ήµο το πάρκινγκ. Όλη η δηµοτική 
αστυνοµία είναι στο πάρκινγκ. Όλη η δηµοτική αστυνοµία. Ελέγχει τα αυτοκίνητα που µπήκανε 
τι κάνανε. Άσε που δεν έχει ούτε φως το πάρκινγκ κε Σπίνο. ∆εν έχει φως το πάρκινγκ το 
βράδυ. Το πάρκινγκ το βράδυ δεν έχει φως. Γίνονται κλεψιές µες στο πάρκινγκ. Να µην 
αναφέρω ότι σε µία γυναίκα της πήρας το πορτοφόλι µόλις βγήκε από το πάρκινγκ.  

Άρα λοιπόν αφού έχετε αυτή τη λογική και κάνατε αυτό µε το πάρκινγκ, µηχάνηµα στην 
είσοδο, ένας υπάλληλος στην έξοδο να εισπράττει και όλες τις κάρτες το µηνιαίο να µειωθεί και 
να υπάρχει τουλάχιστον φωτισµός στο πάρκινγκ. Στοιχειώδεις λόγοι ασφάλειας των κατοίκων 
και ανθρώπων που παρκάρουν εκεί µέσα τα αυτοκίνητά τους. Όλη η δηµοτική αστυνοµία είναι 
στο πάρκινγκ. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Κοσµόπουλος έχει το λόγο. 
 
Εµείς θέλουµε να ξαναδιευκρινήσουµε ένα πραγµατάκι. ∆εν συζητάµε 
επουδενί την επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης στο όλο το τρίγωνο 

όπως έχει παρουσιαστεί. Είπαµε ότι ψηφίσαµε την περασµένη φορά τη διευθέτηση της 
λειτουργίας του πάρκινγκ και των συγκεκριµένων δρόµων, το κοµµάτι της Νέδοντος µπροστά 
στο νότιο κοµµάτι του πάρκινγκ και στη Σιδηρ. Σταθµού. Τίποτε άλλο.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μέχρι να έχουµε ικανή αστική συγκοινωνία. Το τώρα δεν είναι σε 3 µήνες. 
Αυτή τη στιγµή δεν φαίνεται µπροστά µας κάτι άλλο. ∆εν έχουµε πειστεί ότι 

θα υπάρχει κάτι άλλο. Όταν θα πειστούµε ότι η πρόσβαση στο κέντρο επιτρέπεται και µπορεί 
να είναι µε άλλους τρόπους, τότε θα το συζητήσουµε. Αυτή τη στιγµή λοιπόν όπως είναι τα 
πράγµατα δεν βλέπουµε ότι µπορεί να λειτουργήσει κάπου διαφορετικά.  

Αυτόµατα µπαίνουν δύο ερωτηµατικά. Ποιοι κάτοικοι πρέπει να έχουν κάρτα; Το σύνολο των 
κατοίκων ή κάτοικοι που χάνουν µπροστά στα σπίτια τους τη θέση; Εµείς λέµε οι κάτοικοι που 
χάνουν µπροστά στα σπίτια τους τη θέση. Το σύνολο των κατοίκων από τη µελέτη είναι 800 
κατοικίες. ∆ηλαδή 800 κατοικίες θα παλεύουνε για 56 και 25, ξέρω εγώ, για 70 – 80 θέσεις; 
Όχι. 180 που είναι στους δρόµους αυτούς θα παλεύουνε για 70 θέσεις εφόσον δεν πληρώνουν 
για αυτές. Θεωρούµε λοιπόν ότι και αν δούµε ότι έχει περιθώρια το σύστηµα από τον τρόπο 
λειτουργίας τις συγκεκριµένες ώρες να πάνε και άλλες, µπορούµε να συζητήσουµε την 
επέκτασή τους. Αλλά ας δούµε σε πρώτη φάση την εξυπηρέτηση αυτών που µπροστά από τα 
σπίτια τους µπαίνει η ελεγχόµενη στάθµευση. 

Ας δούµε λοιπόν για τις µηνιαίες κάρτες. Είχαµε πει την περασµένη φορά ότι εµείς βλέπαµε την 
ύπαρξη και λειτουργία της µηνιαίας κάρτας. Είναι αυτονόητο στην προηγούµενη ότι - το 
γράφει υποθέτω -  κάθε έτος που θα αλλάζει θα αλλάζει και το χρώµα, άρα λοιπόν δεν θα 
υπάρχει πρόβληµα. Απαντάω και στον κ. Νταγιόπουλο προφανώς, µάξιµουµ ότι υπάρχει για τις 
άλλες κάρτες, θα είναι 2 αυτοκίνητα όχι παραπάνω, 15 αυτοκίνητα αλλιώς, 2 αυτοκίνητα, µέχρι 
εκεί. Υποθέτω δηλαδή, προτάσεις κάνω, δεν µπορώ να απαντήσω εγώ αλλά σε αυτές τις 
ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Για τις µηνιαίες. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
∆ύο και στων κατοίκων. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Στους κατοίκους δύο και στις µηνιαίες. Ωραία. 

Να πούµε τώρα κάποια άλλα πράγµατα. Εγώ συµφωνώ µε τον κ. Φάνη. 
Αντιλαµβάνοµαι ότι το σύστηµα το οποίο περιέγραψε ο κ. Ηλιόπουλος είναι το απαιτητό 
σύστηµα. Θεωρώ ότι το υπάρχον σύστηµα ως µεταβατικό σύστηµα, έτσι, µέχρι να λήξουν τα 
θέµατα µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και στη συνέχεια ο ∆ήµος έχοντας την ευχέρεια να λειτουργήσει 
όπως νοµίζει, θα βάλει µπάρα και . . ώστε να υπάρχει και χρονοχρέωση. Έτσι; Ανάλογα µε τις 
ώρες ώστε να υπάρχει µια αντικειµενικότερη λειτουργία του πάρκιγνκ. Το θεωρώ λοιπόν ως 
µεταβατικό στάδιο αυτό και σαν έτσι εµείς το αντιλαµβανόµαστε άλλωστε. Όποιος 
διαισθάνεται ότι µπορεί να πάει σε έναν γιατρό και να χρησιµοποιήσει γενικώς το . ..  0,50 
ευρώ είναι. Ας ξύσει µία ώρα παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσµος. 

 
Να ξύσει, να µην πληρώσει τα 20 ευρώ. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ναι, ας ξύσει µισή ώρα παραπάνω προληπτικά.  
 
Το ίδιο είπα και εγώ. 
 
Ας ξύσει προληπτικά. 
 

Και έχει και 20 λεπτά ανοχή. 
 
Και µπορεί να φύγει και να βγει. Είναι µία γκάµα που νοµίζω ότι απαντάει σε 
αυτό το θέµα.  

Θα ήθελα να πω πως είναι η µηνιαία κάρτα. Είχαµε προτείνει κι εµείς την ύπαρξη µηνιαίας 
κάρτας. Είχαµε προτείνει ότι αυτός που θα έχει τη µηνιαία κάρτα οφείλει πρώτον να έχει 
µόνιµη θέση. Άρα οι κάρτες που θα βγουν θα πρέπει να έχουν διασφαλισµένες θέσεις, όχι των 
κατοίκων δωρεάν, οι κάρτες οι µηνιαίες οι οποίες θα πληρώνονται πρέπει να έχουν 
εξασφαλισµένη θέση. Πως; Στο κάθε πάρκινγκ θα έχουµε δώσει 150. . . 

 
Με συγχωρείς, πάω στο νοσοκοµείο και παρκάρω στη θέση του προέδρου του 
διοικητικού συµβουλίου τους. . . 

 
Και βγαίνει ένας αστυνοµικός και σου κόβει πρόστιµο τότε.  
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Άµα σε βρει. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος. ∆εν µπορεί εγώ να έχω πληρώσει 
και να µην βρω θέση. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Πως θα τα δώσει; 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Εµείς οφείλουµε να προλάβουµε. Εάν δούµε δυσλειτουργία, εδώ είµαστε. 
Αλλά οφείλουµε να το έχουµε οργανώσει. Όποιος πληρώσει λοιπόν µηνιαίες 

κάρτες οφείλει να έχει διασφαλισµένη θέση στα πάρκινγκ που σηµαίνει εάν είναι 150, 50 ή 40 
στο βορεινό και οι υπόλοιπες στο κάτω πάρκινγκ διασκορπισµένες, θα πρέπει να είναι ένας 
χώρος αυτών που θα έχουν µηνιαίες κάρτες. 

 
Οι 150; 

 
Οι 150. ∆ηλαδή θα παίρνει ο άλλος και θα ρισκάρει εάν θα βρει ή όχι; 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Είναι φτηνά τα 80 ευρώ νοµίζεις; 

Μπορεί να έχουµε µια άποψη διαφορετική. Έτσι; Μειώστε τις θέσεις σε 100 
και δοκιµάστε το. Αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένος χώρος. Αυτή είναι η άποψή µας. 
Είναι αυτονόητο ότι τα 80 δεν είναι συζητήσιµα καν. Έτσι; Μάξιµουµ 50 ευρώ. ∆εν µπορεί να 
είναι πάνω από 50 ευρώ, στην υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση δεν µπορεί να είναι. 
Μάξιµουµ. Εδώ είναι να δούµε την πορεία, να το συζητήσουµε.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Είναι πολύ άσχηµο να βάζουµε µία καλλίτερη τιµή και στη συνέχεια να υπαναχωρούµε. Είναι 
πολύ καλλίτερα βλέποντας και σταθµίζοντας την κίνηση, να αυξάνουµε µε σταδιακά βήµατα 
αυτό που βασικά έχουµε πει στην αρχή. Εµείς πιστεύουµε µάλιστα ότι σ’  αυτήν την 
προσπάθεια πρώτη προτεραιότητα και είναι θέµα της επιτροπής, στη χορήγηση των καρτών 
αυτών θα πρέπει να είναι οι εργαζόµενοι, οι δραστηριοποιούµενοι στην περιοχή. Οι 
επαγγελµατίες αλλά και οι εργαζόµενοι στους δρόµους στους οποίους καταργείται το πάρκινγκ, 
γενικά στην περιοχή. Μετά εάν περισσεύουν θέσεις και υπάρχει διαθεσιµότητα, να δούµε να 
δοθούν κάρτες στους υπόλοιπους. Είναι µία προσφορά δηλαδή τα 50 ευρώ σ’  αυτούς οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στη περιοχή. Στην Αριστοµένους που δεν έχει πάρκινγκ το οποίο 
καταργήθηκε, στη Νέδοντος, στη Σιδηρ. Σταθµού που καταργήθηκε. Έτσι; Επίσης διότι από κει 
και ύστερα εάν ανοίξουµε για όλη την πόλη, σαφώς για όλη την πόλη τα 50 ευρώ είναι λίγα. 
Είναι προσφορά όµως πρωτίστως γι’  αυτούς. Εάν δεν συµπληρωθούν οι θέσεις, εδώ είµαστε 
να το δούµε. Αλλά πρέπει να στηρίξουµε και τους επαγγελµατίες και τους εργαζόµενους. 

Επειδή βλέπω εδώ πέρα ότι θα διατίθεται η κάρτα µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα. Από 
τις 20 του προηγούµενου µηνός µέχρι το πρώτο 10ήµερο. Μπορεί κάποιος να θέλει να την 
πάρει νωρίτερα, γιατί να πάει την 1η του µήνα να την πάρει; Μπορεί να την πάρει την 
προηγουµένη να έχει µεγαλύτερη άνεση. Σαφώς να αλλάζει η διαδικασία. 

Και επίσης µε την τελευταία πρόταση, οι όποιες πρόσθετες θέσεις βγούνε, να είναι για χρήση 
είτε της πρότασης που είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα έχουν πληρώσει πρέπει να έχουν 
συγκεκριµένες θέσεις και για χρήση αυτών, είτε για χρήση των µονίµων κατοίκων, να µην είναι 
για χρήση γενικά έτσι στην ελεγχόµενη στάθµευση. Έτσι; Γιατί έχουµε πει, το είπα και 
προηγουµένως, ποια είναι η θέση µας της µη επέκτασης έτη περαιτέρω αυτή τη στιγµή της 
ελεγχόµενης στάθµευσης. Άρα λοιπόν φρονώ ότι κυρίως θα πρέπει να είναι για χρήση των 
κατοίκων. 

 
Ο κ. Τσερώνης έχει το λόγο. 
 

Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είµαι εντυπωσιασµένος από το πόσο θετική 
επίδραση είχε στο ζήτηµα των θέσεων στάθµευσης η εφαρµογή της ελεγχόµενης 

στάθµευσης. Εγώ δεν φανταζόµουνα ότι µε αυτή τη τιµολόγηση η οποία θεωρείται χαµηλή θα 
έλεγα, θα διαµορφωνότανε µία τέτοια τέλος πάντων κυκλοφοριακή συµπεριφορά στο κοινό και 
της πόλης µας. Πραγµατικά µπορεί οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας να βρεις θέση να 
σταθµεύσεις. Μία ώρα δίνεις 0,50 ευρώ, δύο ώρες δίνεις 1 ευρώ, κάνεις τη δουλειά σου και 
σηκώνεσαι και φεύγεις. Είναι πάρα πολύ θετικό.  

∆εν έχουµε εικόνα ας πούµε για τις παραπέρα γειτονιές αν έχει δυσκολέψει η κατάσταση 
επειδή κάποιοι αναζητούν θέσεις που δεν είναι µέσα στο σύστηµα της ελεγχόµενης 
στάθµευσης, ωστόσο όµως πραγµατικά πρέπει να σταθούµε πολύ θετικά απέναντι στη 
συµπεριφορά του κοινού. Και δεν χρειάζονται αλµατώδη τώρα βήµατα στο να συµπεριλάβουµε 
και άλλες πολλές θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης όπως είπε και ο κ. Κοσµόπουλος. Πάντα θα 
είµαστε σε ετοιµότητα παρακολουθώντας τα πράγµατα ώστε να υπάρχει µια διαθεσιµότητα η 
οποία είναι έστω 30%. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει διαθεσιµότητα 30%. Θυµηθείτε ότι 
πριν τις 16 Μαρτίου έµπαινες µέσα στο πάρκινγκ και έκανες 7 βόλτες για να βρεις να 
παρκάρεις. Και έβγαινες και απέξω και έκανες άλλες 10 βόλτες και δεν έβρισκες. Αυτό λοιπόν 
είναι κάτι που πραγµατικά αποτελεί κέρδος για τους δηµότες, αποτελεί µεγάλο όφελος. Τώρα 
από κει και πέρα τα επιµέρους θα τα βλέπουµε και θα τα προσαρµόζουµε.  

Είπα και προηγουµένως ότι θεωρώ ότι είναι κάπως µεγάλη η τιµή, αλµυρή η τιµή των 20 ευρώ 
για µια παρέκκλιση ας πούµε, για την παρέκκλιση της µισής ώρας. 

Για τη µηνιαία τιµή που προσδιορίστηκε στα 80 ευρώ εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά υψηλή, 
µπορεί να κατέβει παρακάτω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 



Συνεδρίαση :10/2009                                 Πέµπτη 02 /04 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  130/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  12 

Και όσον αφορά, το σηµαντικότερο βέβαια, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της 
δηµοτικής αστυνοµίας ούτως ώστε να µην απασχολείται απλά και µόνο µε αυτό, γιατί αυτό 
σηµαίνει ένα κόστος ετήσιο σηµαντικό, πρέπει να το δούµε σε επόµενη φάση ποιο 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ελέγχου. Και υπάρχουν βέβαια, το ξέρουµε όλοι µας, γιατί 
κάπου αλλού έχουµε πάει είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα να γίνεται µε αυτόµατο τρόπο 
αυτός ο έλεγχος οπότε θα µπορεί και το προσωπικό της δηµοτικής αστυνοµίας να αξιοποιείται 
σε άλλες δραστηριότητες όπως είναι η καθαριότητα ή τέλος πάντων τόσα άλλα πράγµατα.  

Νοµίζω ότι καλά έχει ξεκινήσει το µέτρο και πάντα πρέπει να είµαστε σε επαγρύπνηση να 
προσαρµόζουµε και τη τιµολόγηση αλλά και τις όποιες άλλες διορθωτικές κινήσεις απαιτούνται 
ώστε ο κόσµος να µπορεί να εξυπηρετείται. 

 
Ο κ. Κλείδωνας έχει το λόγο. 
 

Να συµπληρώσω σ’  αυτά που είπα προηγουµένως. 
Πρώτα απ’ όλα για το θέµα του προστίµου έχει αποφανθεί το Συµβούλιο της 

Επικρατείας ότι πρέπει να καθορίζεται βάση του ΚΟΚ. ∆εν µπορούµε εµείς να τιµολογήσουµε 
το πρόστιµο όπως το θέλουµε. Είναι απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, έχει γίνει µία 
προσφυγή από κάπου και µάλιστα προλέει ότι πρέπει να τιµολογείται ότι λέει ο κώδικας οδικής 
κυκλοφορίας. 

Σε ότι αφορά τα άτοµα τα οποία υπήρχαν αυτή τη στιγµή στα πάρκινγκ, πράγµατι υπήρχαν 
πολλά άτοµα της αστυνοµίας αλλά όπως θα είχατε διαπιστώσει τα άτοµα αυτά ήτανε για να 
ενηµερώνουν τον κόσµο. Στο εξωτερικό όσοι έχουµε πάει, έχουµε διαπιστώσει ότι τον έλεγχο 
της στάθµευσης την κάνει ένα άτοµο σε τεράστιους δρόµους. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να 
είναι όλη η δηµοτική αστυνοµία και µάλιστα προχθές που ήµουν στην Αγγλία µε ένα µηχανάκι, 
µπροστά είχε µια κάρτα και πήγαινε και κοίταγε. Με ένα µηχανάκι γύριζε. Άρα λοιπόν ένα 
άτοµο της δηµοτικής αστυνοµίας µπορεί να κάνει τον έλεγχο και δεν χρειάζεται όλη η δηµοτική 
αστυνοµία. 

Σε ότι αφορά αυτή τη στιγµή το θέµα ότι πρέπει να έχουµε το πάρκινγκ όπως ήτανε µε την 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ να πληρώνουµε κτλ, είναι το πρόβληµα για τις θέσεις πάρκινγκ, της ελεγχόµενης 
στάθµευσης που βρίσκονται εκτός του πάρκινγκ. Τι θα γίνεται µε αυτό; Πάλι δηλαδή πρέπει να 
φτάσουµε στο ίδιο πράγµα, ότι δηλαδή πάλι η δηµοτική αστυνοµία θα πηγαίνει και θα ελέγχει 
αυτές τις θέσεις που είναι εκτός. Σήµερα είναι 50. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούµε κι αυτό µε το 
πώς θα λειτουργήσει. 

Και σε ότι αφορά τη µηνιαία κάρτα νοµίζω ότι πρέπει να το αναβάλουµε λιγάκι για να δούµε 
πως θα λειτουργήσει αυτή η κάρτα και µετά να φτάσουµε στη µηνιαία κάρτα. Και γιατί, γιατί 
βλέπω δηλαδή ότι µε µία µηνιαία κάρτα να δώσει ο άλλος 80 ευρώ που αν δεν την είχε τη 
µηνιαία και πήγαινε όλες τις ώρες της ηµέρας και να πλήρωνε µε αυτή την κάρτα θα ήταν 
περίπου 120 ευρώ και εµείς της λέµε σε µηνιαία 80. Θέλω να πω µήπως πρέπει να αναβάλουµε 
αυτή τη στιγµή τη χρησιµοποίηση της µηνιαίας κάρτας. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Επειδή είναι λίγες οι θέσεις στάθµευσης αυτή τη στιγµή εάν και αυτή τη στιγµή 
όπως βλέπουµε άνετα µπορείς να σταθµεύσεις. 

Και όσο αφορά το θέµα που πρέπει να δώσουµε τις κάρτες για τους µόνιµους κατοίκους, 
νοµίζω ότι συµφωνώ ότι πρέπει να είναι σ’  αυτούς που εκεί υπάρχει σήµερα ελεγχόµενη 
στάθµευση και να µην επεκταθούµε ποιο πέρα στο τρίγωνο αυτό. 

 
Ο κ. Παπαµικρούλης έχει το λόγο. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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Και εγώ απορώ πραγµατικά που πήγαν τα αυτοκίνητα που ήταν στο 
πάρκινγκ. Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες θέλουνε πάντοτε καποδιστριακή 

συµπεριφορά για να µπορέσουν να µπουν σε µια σειρά. Και αυτό έγινε. ∆εν µας τιµά και 
ιδιαίτερα αλλά είναι κάτι που πρέπει να το τονίσουµε. Βέβαια, ένα ποσοστό αυτών πιέζει την 
περιφέρεια και εκεί πρέπει να δοθεί και από την επιτροπή αυτή που θα δηµιουργηθεί αλλά και 
από τη δηµοτική αστυνοµία ένα ενδιαφέρον γιατί η περιφέρεια στην οποία τυχαίνει να µένω 
και ξέρω τα προβλήµατά της, έχει γιοµίσει ασφυκτικά, σε λίγο θα αρχίσουν να µπαίνουν µέσα 
στα µαγαζιά ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού υπάρχει κενός χώρος. Άρα λοιπόν πρέπει να 
προσεχθούν τα παρκαρίσµατα στις γωνίες. Τώρα πηγαίνουν τα µισά µπροστά από τις γωνίες τα 
αυτοκίνητα. Πρέπει να προσεχτεί και η περιφέρεια.  

Και επίσης αυτό το µέτρο µπορεί να λυθεί όταν δούµε και µερικά απλά πράγµατα. Έχω πει κατ’  
επανάληψη και στον κ. Σπίνο αλλά αγρόν αγοράζει, ακόµα στέλνει τον κόσµο στο νοσοκοµείο 
µέσω της Νέδοντος, δεν πειράζει, δυο απλά πράγµατα Γιώργο µου. Η Αναγνωσταρά µε το 
δρόµο της 23ης Μαρτίου δηµιουργούνε µία διχάλα που οι δύο λωρίδες γίνονται µία και γίνονται 
µία γιατί είναι 4 αυτοκίνητα από Μελιτσιώτη µέχρι Στεφανούρη µόνιµα παρκαρισµένα και 4 
διπλοπαρκαρισµένα. Αυτοµάτως λοιπόν οι 2 λωρίδες που έµεναν ούτως ώστε αυτοί που 
κινούνται προς Μαυροµιχάλη και αυτοί που κινούνται κυκλικά στην πλατεία να διαχωρίζονται, 
είναι µία λωρίδα και εκεί έχουµε ένα µόνιµο φρακάρισµα. Το ζω και το πρωί και κυρίως το 
απόγευµα.  

Ένα άλλο πρόβληµα επίσης. Τα αυτοκίνητα που είναι µπροστά στην ALPHA BANK που είναι 4 – 
5 αυτοκίνητα εκεί πάλι έχουµε µόνιµα 2 διπλοπαρκαρισµένα, έρχεται η περιστροφή της 
πλατείας, έρχεται η Υπαπαντής, έρχονται δύο ρεύµατα, γίνονται ένα άλλο µπλοκάρισµα. 
Μπορούν να λυθούν εύκολα αφαιρώντας 8 - 10 θέσεις στάθµευσης από την περιοχή και να 
λυθεί το πρόβληµα του µονίµου µποτιλιαρίσµατος σ’  αυτό το πράγµα. Αν θες πήγαινε αύριο 
το πρωί µία ώρα να δεις και θα µε θυµηθείς. Να µην υπάρχει µόνιµο παρκάρισµα ούτως ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα για ένα ηµιπαρκάρισµα ας πούµε µπροστά από τους κώνους. Αν 
βάλεις κώνους δεν µπορεί ποια να γίνει διπλοπαρκάρισµα να κλείσει όλο τον κόσµο. Θα το δεις 
καλλίτερα εάν πας αύριο το πρωί. Αν αφαιρέσεις το πρώτο αυτοκίνητο και βάλεις κώνους στο 
µισό µέτρο το πολύ πολύ να του δώσεις το δικαίωµα ενός πρόχειρου παρκαρίσµατος και θα 
κρατήσεις τις δύο λωρίδες. Έρχεται λωρίδα από την Υπαπαντή, λωρίδα από την περιστροφή 
της 23ης Μαρτίου, σταµατάει ο άλλος στου ΓΡΗΓΟΡΗ να πάρει τυρόπιτα, τελείωσε το πανηγύρι. 
Αυτά είναι προβλήµατα.  

Τώρα για να µπούµε στη στάθµευση. Να πω ότι αυτά που είπε ο Βασίλης είναι πάρα πολύ 
λογικά.  

Όσοι χάσανε θέσεις από το δρόµο. Το πάρκινγκ δεν φτιάχτηκε από τους καλαµατιανούς για τις 
πολυκατοικίες εκεί, είναι εργαλείο όλης της πόλης. Όσοι όµως χάσανε από τους δρόµους 
λογικό είναι οι άνθρωποι να έχουν µία προτεραιότητα.  

Σαφώς εγώ θα επιµείνω για επαγγελµατίες, υπαλλήλους κλπ γιατί µη ξεχνάµε γι’  αυτή την 
καλή εικόνα που είδαµε βοήθησε και ο καιρός που είναι ανοιξιάτικος, ίσως ο χειµώνας φέρει 
άλλες δυσκολίες.  

Τα 80 ευρώ, 6 ώρες το πρωί, 4 το απόγευµα, 10 ώρες αν πληρώνεις κανονικά είναι 5 ευρώ την 
ηµέρα. 5 Χ 25 = 125. ∆εν µπορείς όταν πηγαίνει ο άλλος µε την κάρτα µε 120 ευρώ να του 
ζητάς εσύ 80 για τη µηνιαία κάρτα και να µην του έχεις και θέση. Είναι υπερβολικό το 80. Και 
θεωρώ ότι η αρχή έχει γίνει, είναι καλή η αρχή, βάζει τα πράγµατα σε µια σειρά, µικρά βήµατα 
ούτως ώστε να µην έχουµε παλινδροµήσεις µπρος και πίσω. Η λειτουργία της επιτροπής και 
χαίροµαι που σας βλέπω όλους λίγο προβληµατισµένους να αντιµετωπισθεί µε λογική και µε 
υπευθυνότητα και σύνεση αυτό το πρόβληµα και µε τη δική µας βοήθεια που φυσικά θα την 
έχετε. 
 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Στην αρχή κε Ηλιόπουλε πράγµατι ήταν σχεδόν όλη η αστυνοµία εκεί. Τώρα όµως 
ένα άτοµο είναι εκεί και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα που περιφέρονται δύο 

αστυνοµικοί σε όλους τους χώρους για να γράψουν αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάρτα. ∆εν 
απαιτείται τώρα όλος. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όλα µέσα στους χώρους στάθµευσης µπορούν να τα ελέγξουν. Στο επάνω 
πάρκινγκ όµως πράγµατι το 10% των θέσεων καλύπτεται γιατί παρκάρουν 

παρανόµως στην οδό Λεϊκών και, και. Χρειάζεται και µία συστηµατική αστυνόµευση στους 
πέριξ χώρους. Πάντως εκείνο που θέλω να τονίσω ότι το 90% του χώρου συµφωνεί µε το 
µέτρο αυτό. Το διαπίστωσα από τακτικές επισκέψεις που έκαµα στους χώρους της ελεγχόµενης 
στάθµευσης. 

 
Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 
 

Λοιπόν να πω κι εγώ δυο κουβέντες, για τη διαδικασία ελέγχου να πω κάποια 
πράγµατα. Συνάδελφοι θα είµαι πολύ σύντοµος. Όσον αφορά την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. 

Θέλω να επαναβεβαιώσω για τα εξής. Ότι εµείς δεν θα φέρουµε εδώ πέρα ποτέ πρόταση η 
οποία να µην υπηρετεί τη νοµιµότητα και το συµφέρον του ∆ήµου. Ότι δεν έχει έρθει µέχρι 
σήµερα ούτε στο πρωτόκολλο του ∆ηµάρχου ούτε έχει εισαχθεί στο γενικό πρωτόκολλο του 
∆ήµου οποιοδήποτε έγγραφο από τη συγκεκριµένη εταιρεία οποιαδήποτε πρόταση η οποία να 
αφορά στα πάρκινγκ. Αυτό δεν σηµαίνει ότι εµείς δεν έχουµε υποχρέωση ως ∆ήµος και ως 
∆ηµοτικό Συµβούλιο εάν και όταν κατατεθεί οποιαδήποτε πρόταση να µη τη συζητήσοµε, να 
µην ενηµερώσοµε τους επικεφαλείς, να µην έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο 
πρέπει να λάβει και την απόφαση τη σχετική. Αυτό δεν ισχύει για την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, ισχύει για 
όλα τα θέµατα τα οποία διαπραγµατευόµαστε εδώ. Προς το παρόν δεν έχοµε κάτι, δεν ξέρω 
από πού έχει την πληροφόρηση η συγκεκριµένη εφηµερίδα ή τι γίνεται ή τι κανάλια υπάρχουν, 
στο ∆ήµο δεν έχει εισαχθεί κανένα τέτοιο έγγραφο ούτε στο πρωτόκολλο του ∆ηµάρχου ούτε 
στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

Λοιπόν όσο αφορά τα άλλα ζητήµατα για τα οποία να πω και µια κουβέντα γι’  αυτό, ξέρετε ο 
∆ήµος κάνει έναν αγώνα. Υπάρχει µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µία απόφαση η 
οποία έχει δικαιωθεί σε 3 – 4 δικαστήρια µέχρι τώρα. Νοµίζω ότι περισσεύει να αρχίσοµε εδώ 
πέρα να κάνοµε µία αντιπαράθεση. Έχει κριθεί στα δικαστήρια µέχρι τώρα. Τι έχει κριθεί; Ότι ο 
∆ήµος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει δίκιο για την πορεία του. Τι λέµε τώρα; Ότι ούτε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ούτε οι αποφάσεις που έχοµε πάρει µέχρι τώρα είναι ορθές; Εγώ 
καταλαβαίνω µία επιµονή η οποία έχει σχέση µε τη διαχείριση των χώρων στάθµευσης 
ιδιαίτερα των έτοιµων στο παρελθόν αλλά εν πάση περιπτώσει ας εκτιµήσοµε και όλα αυτά τα 
οποία έχουν γίνει. 

Λοιπόν να ξέρετε και το ψηφίσαµε εδώ και µε µεγάλη πλειοψηφία, δεν θυµάµαι ίσως και 
οµόφωνα, ότι αυτά τα οποία κάναµε για το πάρκινγκ είναι υπέρ των πολιτών. Τι ζητάµε γιατί 
όταν κάνεις ένα πάρκινγκ, µία ελεγχόµενη στάθµευση βάζεις κάποιους στόχους, να 
προσελκύσαµε πελάτες στο κέντρο. Όπως µε διαβεβαιώνουν όλοι οι πελάτες µας οι οποίοι 
έρχονται από την Αθήνα, από τη Μεσσηνία κλπ, κλπ, βρίσκουν οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας 
χώρο να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να φύγουν. 

Το δεύτερο. ∆εκατρείς (13) ώρες την ηµέρα, δεκατέσσερις (14) ώρες την ηµέρα και ολόκληρη 
την Κυριακή και περισσότερες το Σάββατο και όλες τις γιορτές, το πάρκινγκ είναι ελεύθερο για 
τους πολίτες. Μπορούν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους να πάνε να κοιµηθούνε, να φάνε το 
µεσηµέρι. Ε, τις πρωινές ώρες το θέλοµε όλοι το χώρο το συγκεκριµένο για να υποστηρίξοµε 
τους 400 επαγγελµατίες, να κάνοµε τις δουλειές µας. Αυτό δεν έχει καµία σχέση µε το 
προηγούµενο καθεστώς. Ξεχνάµε αυτές τις 14 ώρες τις καθηµερινές όπου το πάρκινγκ είναι 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 
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ελεύθερο. Το ξεχνάµε. Θέλω να σας πω επίσης ότι έρχεται και το µέτρο µε τα οικόπεδα τα 
οποία θα νοικιάσει ο ∆ήµος. Θα δούµε µε ποιο καθεστώς, νοµίζω δουλεύει καλά, καλλίτερα από 
ποτέ η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών όσον αφορά τα κυκλοφοριακά ζητήµατα. Μετέχουν 
πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι και εξειδικευµένοι και καλούν και απ’ έξω και ρωτούν. Θα 
έχοµε και τα οικόπεδα, σήµερα είδα ένα έγγραφο, το ΚΤΕΛ προτείνει να νοικιάσουµε ένα 
στρέµµα περίπου από ένα οικόπεδο εδώ στην οδό Αρτέµιδος. Έχοµε ένα πακέτο οικοπέδων τα 
οποία θα τα δούµε για την υποστήριξη του κόσµου και την τακτοποίηση της κατάστασης σιγά 
– σιγά µε αυτόν τον εχθρό όπως εξελίσσεται που είναι το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η κατάσταση.  

Λοιπόν από κει και πέρα είπαµε για την κάρτα. 150 Χ 80 ευρώ το µήνα. ∆εν είναι δα και κανένα 
σοβαρό ποσό αλλά εν πάση περιπτώσει κε Σπίνο επειδή είστε και εισηγητής, δες κάτι σε µια 
προσπάθεια να έρθουµε σε µία σύγκληση. 

Όσον αφορά για τη δηµοτική αστυνοµία, δεν ξέρω, έφυγε ο διευθυντής της από δω, κάνουµε 
µια πολύ καλή δουλειά. Ακούστε συνάδελφοι. Έχοµε να κάνοµε τις εξής επιλογές. ∆εν 
κοµίζουµε γλαύκα αλλά το θέµα αυτό το έχει αντιµετωπίσει η Ελλάδα. Έχοµε δύο λύσεις ή θα 
βάλοµε προσωπικό ή θα πάροµε κάρτες. Σας λέγω το εξής. Ότι είναι προτιµότερο να έχοµε 
20% απώλεια στις κάρτες παρά να βάλοµε προσωπικό. Χρειαζόµαστε πάνω από 10 άτοµα 
προσωπικό για να λειτουργήσουν όλα αυτά. ∆ηλαδή περί τις 250.000 ευρώ το χρόνο. Είναι 
πολύ υψηλά. Είναι προτιµότερο να έχοµε τη δηµοτική αστυνοµία και στην εξέλιξη έχουν βγει 
κάποια ηλεκτρονικά µηχανήµατα που µπορείς από απόσταση να ελέγχεις τα πάντα, αλλά κι 
αυτά έχουν ένα κόστος για το ∆ήµο το οποίο ξεπερνάει το 15% και πρέπει να πάµε στη 
διαδικασία διαγωνισµού. Θα τα δούµε, είναι  βέβαιο ότι θα τα δούµε όλα αυτά τα πράγµατα 
στην πορεία αλλά τώρα αρχίζοµε. Η δηµοτική αστυνοµία ήταν µόνο για την αρχή, δεν σηµαίνει 
ότι συνέχεια θα είναι 10 αστυνοµικοί να ελέγχουν το χώρο.  

Και εν πάση περιπτώσει γι’ αυτά  τα γενικότερα προβλήµατα που είχατε, πράγµατι 
παρουσιάζεται το εξής πρόβληµα. Να πηγαίνει κάποιος στο γιατρό, να περιµένει και να κάνει 
µισή ώρα παραπάνω. Γι’  αυτό συγκροτούµε τη πενταµελή επιτροπή αυτές τις ακραίες 
καταστάσεις να τις βλέπει και να τις διαχειρίζεται. Εµείς προτείνοµε για την πενταµελή 
επιτροπή να υπάρχουν δύο από την πλειοψηφία, προτείνεται ο κ. Γιαννακούλας και ο κ. 
Πολίτης, ένας από τη µειοψηφία – τρεις – και δύο υπηρεσιακοί παράγοντες, ο ένας να είναι ο 
δηµοτικός αστυνόµος και ο άλλος να είναι ο υπεύθυνος µελετών της διεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών ο κ. Πατσαρίνος ή εκπρόσωπός του ή εν πάση περιπτώσει κάποιος τεχνικός από τη 
διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών εάν δεν µπορεί. 

Όσον αφορά στα µηχανήµατα, σας είπα ότι αυτά µπορούµε να τα δούµε στο µέλλον, αλλά 
χρειάζονται υπάλληλοι. Και υπάλληλοι σηµαίνει υψηλότατο κόστος για το ∆ήµο. Υψηλότατο. 
Εντάξει, είναι χρήµατα τα οποία διαχειριζόµαστε και επίσης, πρέπει να γραφεί στα πρακτικά, η 
µεν κάρτα για την ελεγχόµενη στάθµευση, η µηνιαία κάρτα, πρέπει να διανέµεται από τη 
διεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών διότι είναι χρήµατα, η δε κάρτα για τους κατοίκους. . . Και 
µε τους κατοίκους υπάρχει ένα πρόβληµα, ποιοι θα είναι, της Νέδοντος; Γιατί οι από µέσα από 
τη Νέδοντος δεν βάναν το αυτοκίνητο επάνω στο πάρκινγκ; Ή της οδού Αρτέµιδος δεν βάναν 
κι αυτοί τα αυτοκίνητα µέσα στο πάρκινγκ; Και τώρα θα τα βάνουν δωρεάν 14 ώρες την ηµέρα 
τις καθηµερινές. Ας πούµε και το πρωί που µαγειρεύουν οι νοικοκυρές. Ας πούµε και το πρωί.  

Αυτή η πενταµελής επιτροπή λοιπόν θα λύνει τα προβλήµατα, δέστε το τι µπορεί να γίνει στο 
οικονοµικό και πάλι εδώ είµαστε τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται να επιλύονται σιγά – 
σιγά. Εδώ είµαστε. Μια πενταµελή επιτροπή που να εκπροσωπεί και τους τακτικούς και τους 
αστυνόµους και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να επιλύει ότι προβλήµατα έτσι παρουσιάζονται 
συνάδελφοι. 

 
Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά το σύστηµα της ελεγχόµενης στάθµευσης, 
πραγµατικά, σε σχέση µε τις άλλες πόλεις γιατί βλέπω ότι όλο το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συµφωνούµε όλοι µα όλοι και µε τις σωστές παρατηρήσεις που θα έρχεται συνεχώς 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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πιστεύω και ευελπιστώ συνέχεια παρατηρήσεις για να έρχονται, θα έχει πολύ µεγάλη επιτυχία 
που τελικά θα έχοµε το καλό ότι να έχουµε χώρους πάρκινγκ. Που πρέπει να το τονίσω όµως 
αυτό, ξέρετε κάτι, στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δούλευε για τη τσέπη της, ήθελε να 
είναι γιοµάτο το πάρκινγκ. Εδώ για να έχει επιτυχία το σύστηµα της ελεγχόµενης στάθµευσης 
όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο κ. Τσερώνης, πρέπει να υπάρχει ένα 20 – 30 % ελεύθερο για 
να µπορείς να παρκάρεις. Γι’  αυτό το κάναµε. ∆εν το κάναµε για να παίρνει ο ∆ήµος λεφτά. 
Πρέπει να υπάρχει εναλλαγή θέσεων. Εντάξει; Μη το συγκρίνοµε µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, η 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ τη τσέπη της ήθελε.  

Λοιπόν εγώ έχω συγκρατήσει εδώ όλες τις παρατηρήσεις των παρατάξεων θα ήθελα όµως να 
βοηθήσω σε συνεργασία και µε τον κ. ∆ήµαρχο να πούµε αυτά που πρέπει άµεσα να 
ξεκινήσουνε και να δούµε και το οικονοµικό. Στα άλλα επειδή αυτό είναι µία εισήγηση της 
τεχνικής υπηρεσίας που έχει δουλευτεί αρκετά και µε τον κ. Ζέκκο, θα σας πω που να µείνουν 
αλλά η επιτροπή που θα συνεδριάζει ποια, θα πάρει τα πρώτα αποτελέσµατα αυτά της 
εισήγησης και άµεσα αν χρειαστεί θα κουβεντιάσουµε για να δούµε κάποιες τροποποιήσεις.  
∆ηλαδή όσον αφορά για τους µόνιµους κατοίκους. Επειδή όλο αυτό το σύστηµα, όλοι αυτοί 
του Νέδοντα και των δρόµων δεν είναι αποµονωµένο, είναι µία ολοκληρωµένη µελέτη του κ. 
Ζέκκου που µιλάει για µόνιµους κατοίκους, για επισκέπτες, για τους επαγγελµατίες, δεν πρέπει 
αυτή τη στιγµή εµείς από µόνοι µας να πούµε ότι µόνιµοι κάτοικοι είναι µόνο για τη Νέδοντος. 
Γιατί δηλαδή, στη Χρυσ. Παγώνη δεν παρκάρανε εκεί; Αλλά η µελέτη. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ναι, ναι. Γι’  αυτό και το αφήνουµε ελεύθερο. Εντάξει; Αλλά όµως επειδή είναι 
ενταγµένο και εγώ δεν είµαι ειδικός, επειδή πολλές φορές αναφέρθηκε η λέξη και σε 

άλλες εισηγήσεις, επειδή είναι ενταγµένο σε µία συνολική µελέτη του κ. Ζέκκου. . . 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ναι, αλλά αυτή τη στιγµή βάση αυτού πήγαµε Βασίλη. Εγώ σου λέω και πάλι 
συγκράτησα την παρατήρησή σου αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει ένας 

διαχωρισµός γιατί εγώ να σου πω και το άλλο, να χάσουµε και το παιχνίδι. Εντάξει; ∆ηλαδή 
κάποιοι κάτοικοι εκεί να ενοχληθούν. Και στη Σταθµού. . . ∆ηλαδή στη Σταθµού εάν βάλουµε 
τις θέσεις που είπες απέναντι και που εγώ συµφωνώ, απέναντι από τον ΟΤΕ, στη Σταθµού που 
µένουν κάτω στο τρένο, απαγορεύεται; Πως είναι δυνατόν; Πάρκαρε κι αυτός. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

∆εν είναι όµως. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το. . . Και αν δούµε ότι υπάρχει 
πρόβληµα, εδώ είµαστε για τους µόνιµους κάτοικους. 

 
Είναι 800 κατοικίες για 50 – 60 θέσεις. . . 
 

Όχι, αρχίζει. . . 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Είναι ελεύθερο. Βασίλη, οι κάτοικοι όµως µπορούν να παρκάρουν και Χρυσ. 
Παγώνη, µπορούν να παρκάρουν στην Ιατροπούλου, µπορούν να παρκάρουν στην 

Αντωνοπούλου. 
 
Κε Σπίνο µιλάµε για να παρκάρουνε για . . . (συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει). 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Έτσι. Και δεν µιλήσω. . .  Εγώ θα επιµείνω 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι, όχι. Μακάρι αν θέλετε να ξανακάνουµε πάλι µια κουβέντα, εγώ διαφωνώ και σ’  
αυτό αλλά δυστυχώς πρέπει. . . ∆εν είναι θέµα επαγγελµατιών Παναγιώτη. Πρόσεξέ 

µε. Η ελεγχόµενη στάθµευση είναι καθαρά για τους επισκέπτες και µία µικρή πρόβλεψη για 
τους κατοίκους. Άµα είναι να προβλέψω για τους επαγγελµατίες, τους επιχειρηµατίες, για τον 
υπάλληλό µου, για εσένα, για µένα, τέρµα η ελεγχόµενη στάθµευση. Η ελεγχόµενη στάθµευση 
είναι γιατί πρέπει να προβλέψω. 

 
Και να συµφωνήσουµε σε αυτά ακριβώς που γράφει το θέµα. Στην επιτροπή 
πρώτον, συµφωνούµε; 

 
Για τις 150 κάρτες που είναι θέµα προείσπραξης, να µειωθεί αυτή η τιµή των 80 
ευρώ για να έχοµε το περιθώριο να δούµε κιόλας να πάµε ∆ήµαρχε, δεν ξέρω, στα 

70 ευρώ. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Να δούµε. Στην αρχή είναι Παναγιώτη. Μην είσαι αρνητικός, πήγε πολύ καλά. Να τις 
δούµε. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Να τις δούµε. Να δούµε πως λειτουργεί. 
 
70. 
 

Λοιπόν για τους µόνιµους κάτοικους, εγώ ∆ήµαρχε επιµένω σ’  αυτό το στάδιο 
επειδή είναι η µελέτη του κ. Ζέκκου να πάµε για όλους, και πάλι εδώ είµαστε. Η 

πενταµελής επιτροπή σωστά. Και για τη συµπλήρωση των. . . 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Λοιπόν για την επιτροπή συµφωνούµε, έτσι;  
Για την κάρτα η πλειοψηφία «ναι», η µειοψηφία «όχι» στα 70 ευρώ, έτσι κε 

Σπίνο; Για τους µονίµους κατοίκους δωρεάν. 
 
Μα όλοι θα είναι το πρωί µέσα στα σπίτια τους και µε τα αυτοκίνητα από κάτω; 
∆εν θα δουλεύει κανένας απ’ αυτούς; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Θα µαγειρεύουν όλοι εδώ στο κέντρο; Για όνοµα του Θεού! Εγώ 200 µέτρα από 
το σπίτι µου µακριά πάω, και εγώ θέλω µια θέση στάθµευσης. Το πρωί έχοµε 

ελεγχόµενη στάθµευση. 
 
Μη το πλατειάζετε το θέµα, το κουβεντιάζουµε µία ώρα. Λοιπόν στην επιτροπή 
συµφωνούµε κε Σπίνο. Μόνιµοι κάτοικοι όπως ο εισηγητής. . .  

Σύµφωνοι. 70 η κάρτα. Οι κάτοικοι οι µόνιµοι στο νούµερο που είπατε δωρεάν. Έτσι; Μόνο 
στην επιτροπή οµόφωνα, έτσι; Στα υπόλοιπα η πλειοψηφία «ναι», η µειοψηφία «όχι». 
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∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Τάσσοµαι κατά και στις δύο περιπτώσεις. 

 
Και καταγραφή της παρατήρησης του κ. Νταγιόπουλου, για 2 αµάξια. Στις κάρτες να 
αναγράφονται δύο νούµερα. 

 
∆ύο νούµερα. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την υπ΄ αριθµ. 57/2009 
προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, το αποτέλεσµα της σχετικής 
ψηφοφορίας,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της 

δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ και ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ¨) εγκρίνει τα εξής: 

1. Την έκδοση µηνιαίων καρτών στάθµευσης µε 70,00 € η κάθε µία που θα 
καλύπτει µέχρι 2 αυτοκίνητα. Για τον επόµενο µήνα θα εκδοθούν 150 κάρτες. 

2. Την έκδοση καρτών δωρεάν για µόνιµους κατοίκους της περιοχής που θα 
µπορούν να αξιοποιούν τις θέσεις που έχει υποδείξει ο ∆ήµος και η κάθε θέση 
θα χρησιµοποιείται για 2 αυτοκίνητα. 

3. Τη συµπλήρωση νέων θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης στα τµήµατα των 
οδών Σιδ. Σταθµού στην ανατολική πλευρά βόρεια της οδού Γιατράκου και της 
υπερυψωµένης οδού στο κεντρικό χώρο στάθµευσης στο Νέδοντα στην 
ανατολική πλευρά από την κεντρική είσοδο του χώρου και βορειότερα. 

4. Την προσαρµογή του κανονισµού της ελεγχόµενης στάθµευσης στις διατάξεις 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 
Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ τάσσονται όλοι οι παρόντες σύµβουλοι εκτός του κ. 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ): 

1. Εγκρίνει τη σύσταση πενταµελούς επιτροπής που θα ασχολείται µε όλα τα 
ζητήµατα που θα απασχολούν την ελεγχόµενη στάθµευση, αποτελούµενη,  
από τρεις (3) δηµοτικούς συµβούλους, δύο (2) της πλειοψηφίας και έναν (1) 
της µειοψηφίας, έναν (1) εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου και έναν (1) εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε 
τους αναπληρωτές τους. 

2. Ορίζει στην παραπάνω επιτροπή τους εξής δηµοτικούς συµβούλους:  

• από την πλευρά της πλειοψηφίας τους κ. κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο και  
Πολίτη ∆ηµήτριο µε αναπληρωτές τους  τους κ. κ. Μιχαλόπουλο Σωτήριο 
και Κουρκουτά Γεώργιο, αντίστοιχα 

• από την πλευρά της µειοψηφίας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη µε 
αναπληρωτή του τον κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο.  

Οι εκπρόσωποι των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας µε τους αναπληρωτές τους θα ορισθούν µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 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. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσερώνης Κων/νος 
 

              Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16 Απριλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


