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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  277/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 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) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος 
Ιωάννης.  
 
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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Μίσθωση ιδιωτικού χώρου, για χώρο στάθµευσης την καλοκαιρινή περίοδο. 
 
Το µε αριθµ. πρωτ. 14014/12-6-09 σχετικό εισηγητικό σηµείωµα που ήταν στο φάκελο του 
θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

¨ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικού χώρου, για χώρο στάθµευσης την καλοκαιρινή περίοδο 

ΣΧΕΤ: Η 176/22-5-2009 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1) Την παραπάνω απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που µετά από ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό εγκρίθηκε α) η µίσθωση ιδιωτικών οικοπέδων για χώρους στάθµευσης στο 
κέντρο της πόλης, και β) λόγω εκτάκτων αναγκών για τον ίδιο σκοπό η εποχιακή µίσθωση 
ιδιωτικών χώρων στην παραλιακή ζώνη. 

2)  Ότι τα προσφερόµενα οικόπεδα υπολείπονται αρκετά απ’ αυτά που χρειαζόµαστε, 
σύµφωνα µε την διακήρυξη για την κάλυψη των αναγκών στάθµευσης αυτοκινήτων στην 
πόλη. 

3) Την σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη κ. Γεωργίου Νικολιτσέα για την διάθεση µέρους του 
ακινήτου του για βραχυχρόνια διάστηµα και για την φετινή θερινή περίοδο µε την αξία του 
ένα (1) € το τετραγωνικό µέτρο (1 € / τ.µ.) που προέκυψε από τον ανοιχτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό της 22/5/2009 συνεδρίασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

4) Την Θέση του οικοπέδου που διατίθεται στην ανατολική παραλία (βλ. συνηµµένο 
σκαρίφηµα) και στην δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτό 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απευθείας βραχυχρόνια µίσθωση του οικοπέδου του κ. Γεωργίου 
Νικολιτσέα επιφανείας 1.200 τ.µ., που φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα του σχεδίου πόλης, 
για τους 4 µήνες του καλοκαιριού Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέµβριος µε την τιµή του 1 
€ / τ.µ. επιφανείας.  

Ο χώρος αυτός στην παραλιακή ζώνη Θα χρησιµοποιηθεί για χώρος στάθµευσης των 
αυτοκινήτων των δηµοτών και επισκεπτών της πόλης µας, αµβλύνοντας έτσι το οξυµένο 
πρόβληµα που παρουσιάζει για αυτούς τους µήνες αυτή η περιοχή. - 

 
Συν/να: Σκαρίφηµα Σχεδίου Πόλης 
 
Κοιν/ση:   1) Αντιδήµαρχο κ. Σπίνο Γεώργιο 
 2) Τµήµα Μελετών 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ¨ 
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Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος λέει τα εξής: 
 
Είµαστε πολύ κοντά, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβληµα, να λύσουµε εν µέρει, 
σε ένα µικρό µεν ποσοστό αλλά αρκετά έτσι µε µια καλή σηµαντική παρέµβαση του 

∆ήµου Καλαµάτας, το πρόβληµα του χώρου πάρκινγκ σε ένα πολύ κοµβικό σηµείο της 
παραλιακής ζώνης. Λοιπόν µετά από συνεννοήσεις µε τον συγκεκριµένο ιδιοκτήτη, µιλάµε για 
την ιδιοκτησία Νικολιτσέα που είναι πίσω από τον ιερό Ναό της Αναστάσεως, αυτός διατίθεται 
για τους 4 µήνες, τώρα εντάξει δεν προλαβαίνουµε τον Ιούνιο γιατί λόγω γραφειοκρατίας 
αργήσαµε αλλά πιστεύω από τέλη Ιουνίου και Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο να νοικιάσουµε 
αυτά τα 1.200 µέτρα που παραχωρεί ο συγκεκριµένος ιδιοκτήτης.  
Είναι σε συνέχεια των χώρων πάρκινγκ που βρήκαµε στο κέντρο της πόλης µε την προκήρυξη 
και φέρνουµε σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ενοικίαση των συγκεκριµένων χώρων. Είναι 
µιας χωρητικότητας περίπου 100 θέσεων στάθµευσης, είναι δίπλα από τη Ναυαρίνου, θα είναι 
µόνο για την καλοκαιρινή περίοδο και έρχεται το θέµα αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
απευθείας ανάθεση. 
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Είναι απέναντι από το οικόπεδο το οποίο είναι πάρκινγκ πίσω, δηλαδή έχει δύο 
πάρκινγκ.  

Οµόφωνα. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς να προσθέσω κάτι.  

 
Κύριε Σπίνο, είναι σαν να γεµίζουµε τη καρδάρα και να την κλωτσάµε. Ενώ 
φτιάξαµε το πάρκινγκ να διευκολύνουµε τον κόσµο στη Ναυαρίνου τρώει τον 

κόσµο η σκόνη. Να ρίξουµε 3Α, λίγη πίσσα εκεί πάνω.   
 
ΣΠΙΝΟΣ: Μαζί µε αυτό το συγκεκριµένο οικόπεδο έχετε δίκιο κ. Γουρδέα …... (δεν ακούγεται) 
 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Τρεις µήνες φωνάζουµε γι΄ αυτό το πράγµα. …… (δεν ακούγεται) 

 
Γιώργο, επειδή το σηµείο είναι δύσκολο, σήµανση, διασφάλιση της εισόδου 
πάση θυσία γιατί αν κλείσει η πρόσβαση από την εκκλησία είναι πολύ 

δύσκολο το στενάκι να ανεβαίνει επάνω. Είναι βασικά στοιχεία, προβολής και εξασφάλισης 
εισόδου και σηµάνσεως.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα µε τις παρατηρήσεις του κ. Κοσµόπουλου. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του 
τα προαναφερόµενα,  
 

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

Ι.  Την απευθείας βραχυχρόνια µίσθωση του οικοπέδου του κ. Γεωργίου Νικολιτσέα, 
επιφανείας 1.200 τ.µ., στο Ο.Τ. 1355 στην ανατολική παραλία, ανατολικά Ιερού 
Ναού Αναστάσεως, για τους µήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέµβριο του 
τρέχοντος έτους, µε τιµή 1 € ανά τ.µ. επιφανείας το µήνα, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί για χώρος στάθµευσης των αυτοκινήτων των δηµοτών και 
επισκεπτών της πόλης, αµβλύνοντας έτσι το οξυµένο πρόβληµα που 
παρουσιάζεται αυτούς τους µήνες σ΄ αυτή την περιοχή, και σύµφωνα  µε όσα 
αναφέρονται στο µε αριθµ. πρωτ. 14014/12-6-2009 εισηγητικό σηµείωµα του 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας 
που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.     

 
 
ΙΙ.  Τη λήψη των απαραίτητων από την Υπηρεσία µέτρων για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων στο παραπάνω µισθούµενο για 
χώρο στάθµευσης  οικόπεδο.  

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 
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 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  1 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


