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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  03/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  10/2017  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 3/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 7448/17-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Αντωνόπουλος 

Αθανάσιος, Αναπληρωτής της Προέδρου του Συμβουλίου, 2) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) 

Ζόμπολος Χρήστος, 4) Κατσαράκης Πέτρος, 5) Λεβέντη Ναταλία, 6) Λύρας Παναγιώτης 7)  

Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Φοίφα Τασία Πρόεδρος του 

Συμβουλίου, 2) Γαϊτάνης Φώτιος, 3) Θωμόπουλος Δημήτριος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) 

Μητσέας Δημήτριος. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, εν απουσία της Προέδρου, ο Αναπληρωτής αυτής κ. 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος, κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον  Αναπληρωτή της Προέδρου του Συμβουλίου και 

Προεδρεύοντα της συνεδρίασης  για συζήτηση για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, με τίτλο : 

Τροποποίηση Κανονισμού εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης σε τμήμα του 
κέντρου της Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος  το θέμα ο αναπληρωτής της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Καλαμάτας κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται στην από 6/2/2017 σχετική 
υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Αστυνόμευσης & Φύλαξης της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Αυτό ισχύει από που; Γιατί βγήκε; Δηλαδή αλλάζει το ωράριο σε τι καλύτερο 
του πολίτη; Για τι πράγμα θα καλυτερεύσει την ζωή του πολίτη; Το μεσημέρι 

πιστεύω ότι από τις 2 έως τις 5 η ώρα, νομίζω ότι όλοι οι περίοικοι και ο κύριος Αντιδήμαρχος 
εξυπηρετούνται πάρα πολύ από το να μην πληρώνουνε. Δηλαδή αυτοί οι περίοικοι οι γύρω που 
μένουνε από τις 2 έως τις 5 πρέπει να πληρώνουνε;  

 
(Αντιδήμαρχος Καλαμάτας): Να του απαντήσω γιατί είμαι και κάτοικος της 
περιοχής και το ξέρει γι' αυτό μου το είπε.  

Όσο ήτανε ελεύθερο το παρκινγκ για να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος, εγώ που ήμουνα 
πολίτης της περιοχής δεν έβρισκα ποτέ να παρκάρω. Έβρισκα τη νύχτα τις 2 η ώρα όταν 
κοιμόμουνα και το πρωί αν το άφηνα, το άφηνα και το έπαιρνα και μετά δεν έβρισκα ποτέ να 
παρκάρω. Ερχόμενος λοιπόν από Δήμαρχος Αρφαρών που ήμουνα το απόγευμα στις 5 η ώρα 
να παρκάρω, που τελείωνα από εκεί να 'ρθω στην Καλαμάτα, γιατί έχω και το γραφείο μου.  
 
ΦΩΝΗ: …… (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Θα σου εξηγήσω ρε παιδί μου, λέω όταν ήταν ελεύθερο το πάρκινγκ, ναι 
ήταν ελεύθερο 2 με 5. Επειδή λοιπόν, … 

 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Γιατί να πληρώνουμε; 

 
Θα σου πω γιατί. Επειδή τώρα αυτή την στιγμή στην διαδικασία η οποία 
υπάρχει πρέπει εμείς στο σημείο εκείνο εκεί να απασχολούμε πάρα πολύ 

κόσμο.  
 
ΦΩΝΗ: 2 με 5 είναι ελεύθερο, δεν πληρώνεις. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ελεύθερο ναι αλλά πόσες …….  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Επειδή θα το δώσουμε σε εργολάβο πρέπει και ο εργολάβος, τι είναι, να κάνει; 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι σε εργολάβο μην μπερδεύεσαι.   
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Σε εργολάβο, σε εταιρία. 

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 
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Θα το δώσουμε σε ένας ο οποίος είναι χρήστης. Θα κάνει την χρήση της 
τακτοποίησης. 

 
Εταιρία. Και ερωτώ από τις 2 έως τις 5 θα πληρώνεται αυτός δηλαδή, θα είναι 
τα έσοδά του;  

 
Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό γιατί υπάρχει μελέτη για αυτό. Υπάρχει η 
μελέτη για αυτό το θέμα.  
 
Γιατί να αλλάξει αυτό δηλαδή, γιατί να επιβαρυνθούμε; Μέχρι χθες δεν 
πληρώναμε, τώρα γιατί να πληρώνουμε. Δεν κατάλαβα. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σου είπα τον λόγο Δημήτρη.  
 
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Ο λόγος που λες κύριε Αντιδήμαρχε, είναι γενικότερος γιατί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να σας πω εγώ το λόγο που λέει η εισήγηση. 

 
Θα αλλάξει ο τρόπος πληρωμής τώρα της διαδικασίας, μπορείς να την 
διαβάσεις.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη μην κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. 

 
Εντάξει δεν λέει τίποτα αυτό μωρέ. Και πριν 3 χρόνια δεν είχαμε ποτέ ρε 
παιδιά πάρκινγκ στην Καλαμάτα. 

 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Θα πω το άλλο, εδώ βάλαμε. 

 
Μισό λεπτό, μισό λεπτό σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας δεν 
πρόκειται να τελειώσουμε. Όχι, μισό λεπτό.  

Να διαβάσω την εισήγηση γιατί δεν έχετε διαβάσει. Μισό λεπτό δεν την έχετε διαβάσει ή δεν 
το έχετε καταλάβει.  
Λέει στο κεντρικό και βόρειο πάρκινγκ του Λέοντα, λόγω της χρήσης μηχανικών μέσων, 
δημιουργούνται τεχνικά προβλήματα κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας με διακεκομμένο 
ωράριο.  
 
ΦΩΝΗ: Δηλαδή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Χαλάν τα μηχανήματα όταν τα σταματάν το μεσημέρι.  

 
Συγνώμη μια ερώτηση. Τα μηχανήματα, τα μηχανήματα αυτά τα βάλαμε τα 
πλήρωσε ο καλαματιανός κόσμος, αλλά τα μηχανήματα δεν δουλέψανε ποτέ, 

υπήρχε πρόβλημα όντως και ξανά συνεχίσαμε το ίδιο σύστημα. Άρα πρέπει τώρα να πληρώσει 
ο καλαματιανός για να λειτουργήσουνε; Και ερωτώ και ερωτώ. Όταν θα αναλάβει αυτή η 
εταιρεία τα μηχανήματα θα λειτουργήσουνε; Ενώ ο Δήμος δεν μπορεί να τα λειτουργήσει, που 
τα πλήρωσε ή που θα τα πληρώσουμε; Λέω, εμείς δεν μπορεί να τα λειτουργήσει μόνα τους με 
ένα άτομο, λέμε ότι ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, πολύ σωστό, αλλά εφόσον 
έχουνε μπει τα μηχανήματα δεν μπορούν να τα λειτουργήσει ο Δήμος; Αδυνατεί; Πρέπει να 
βάλουμε κάποια εταιρεία να τα λειτουργήσει ώστε να πληρωθεί και η εταιρία αυτή το 2 με 5;  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι δεν είναι να πληρωθεί η εταιρεία, εντάξει. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ:   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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Να απαντήσω εγώ Πρόεδρε, συγνώμη παιδιά να σας απαντήσω. Μία απάντηση να σας δώσω 
και από εκεί και μετά είναι θέμα ψηφοφορίας.  
Αυτή την στιγμή για να λειτουργήσει το πάρκινγκ, επειδή το ξέρετε και ο Δημήτρης το ξέρει, 
υπάρχουνε μόνιμα 4 άτομα εκεί. Το πρωί ξεκινάνε το ωράριό τους τελειώνουνε και υπάρχουνε 
άλλα 4 το απόγευμα. Εντάξει; Από τις 9 η ώρα αυτοί κάθονται μέχρι τις 10 να ψάχνουνε τον 
κάθε ένα ξεχασιάρη εκεί και να του βάλουν την κλήση γιατί δεν πήγε να πληρώσει. Πρώτον 
αυτό. Μετέπειτα το πρωί εκείνος που την βρίσκει την κλήση πάει κατευθείαν και γκρινιάζει στο 
αντίστοιχο γραφείο, ενώ υπάρχει ενημέρωση και λέει ότι το πάρκινγκ μέχρι τις εννέα η ώρα 
πρέπει να το πληρώσεις ωραία. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει αγαπητοί φίλοι και το μεσημέρι. 
Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπαίνει το μεσημέρι και ξεχνάει να το πάρει, δεν είναι όπως είστε 
εσείς που βλέπετε και λέτε αυτό. Και επειδή λοιπόν η ελεγχόμενη στάθμευση βοηθάει πάρα 
πολύ μέσα στην πόλη το προσωπικό αυτό εκεί αυτό που κάθεται και δουλεύει σε οχτάωρη, 
δωδεκάωρη βάση από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τις δέκα η ώρα, θα μπορέσει να 
απελευθερωθεί, θα το πάρει ένας ιδιώτης να βάλει προσωπικό εκεί πέρα να δουλεύει εξ 
ολοκλήρου όλες τις ώρες και από εκεί και μετά θα πάρει κάποια χρήματα και ο κόσμος που 
είναι ο δικός μας θα βγει έξω γιατί θα μπορέσουμε πλέον να έχουμε μια καλύτερη 
αστυνόμευση, διότι, στην Χρυσάνθου Παγώνη που έχει το γραφείο του και εγώ εκεί παρέα με 
τον φίλο μου τον Δημήτρη και Μητροπέτροβα, εγώ όταν έγινα Δημοτικός Σύμβουλος το 2010 
στην Καλαμάτα με πήραν τηλέφωνο και μου λέει, χρωστάς μου λέει κάνα χιλιάρι ευρώ μου λέει 
στο Δήμο. Λέω παιδιά δεν ξέρω τίποτα. Επειδή εκεί έχει μονά ζυγά τις ημέρες αυτές, δηλαδή η 
Χρυσάνθου Παγώνη είναι ένθεν και ένθεν. Εγώ λοιπόν όταν γύριζε ο μήνας ο χωροφύλακας 
σου έδινε την κλήση, εγώ το έδινα σε φίλους να μου την σβήνουνε, άντε τους Δημάρχους ή 
χωροφύλακες που ήτανε στη διεύθυνση, κανένας δεν μου τις έσβησε και γυρίσανε όλες και 
πλήρωσα ένα χιλιάρικο. Το ίδιο είναι στην Ήρας, το ίδιο είναι σε πολλούς δρόμους μες στην 
Καλαμάτα που είναι βασικοί κυκλοφοριακοί. Έτσι λοιπόν θα απελευθερωθεί ο κόσμος ο δικός 
μας, θα μπορέσει να βγει στους δρόμους να κάνει καλύτερη αστυνόμευση.  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Και να γράφει καλύτερα έσοδα. Συγνώμη. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν είπα αυτό, εγώ δεν είπα αυτό.  

 
Το να γράψει δηλαδή εσύ το βλέπεις ότι είναι έσοδα; Δεν είναι το να ανοίξει 
το δρόμο; Ε, τότε παρκάρισε όπου θέλεις ρε Χρήστο, βάλτο και απάνω στην 

πλατεία. Όταν βγαίνει ο Δημοτικός Αστυνομικός να γράψει δεν γράφει για να μαζέψει λεφτά, 
γράφει για να ανοίξει ο δρόμος.  
Τώρα επειδή το έχουμε πλατειάσει πολύ το θέμα, επί του θέματος παρακαλώ. Επί του θέματος. 

 
Η πρώτη δουλειά είναι να βρούμε θέσεις πάρκινγκ για τον πολίτη και μετά να 
βάλουμε όλα τα άλλα μέτρα. Εδώ κλείνουμε πάρκινγκ, κλείνουμε τα πάρκινγκ, 

γιατί; Για να δώσουμε στην Δημοτική Αστυνομία μεγαλύτερη εύνοια να γράφει περισσότερο 
κόσμο. Ε, δεν είναι δικαία λογική αυτή νομίζω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι να γράφει περισσότερο κόσμο, κάνεις λάθος.  

 
Όταν θα βγει από το πάρκινγκ έξω ή θα πληρώνει όταν θα είναι και στις 2 με 5 
και θα πρέπει να ψάχνει και εκεί να βρει πάλι πάρκινγκ τι θα κάνει, τι θα κάνει; 

Θα πληρώσει βεβαίως πρόστιμο. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μιλάμε για ενάμιση ευρώ, μιλάμε για ενάμιση ευρώ.  

 
Ενάμιση ευρώ. Βάλτο κάθε μέρα αυτό Αντιδήμαρχε.  
Εγώ ξέρω άτομα τα οποία ψάχνουνε το 2 με 5, αυτό το 2 με 5, να είναι στο 

πάρκινγκ μέσα να πάνε να κάνουνε τις 2 δουλειές τους και να σηκωθούνε να φύγουνε από τα 
χωριά. Λοιπόν αυτό το σύστημα που είναι,  είναι μηχανήματα ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:   

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:  
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ΛΕΒΕΝΤΗ: Συγνώμη μπορώ να κάνω μία τοποθέτηση; 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι παρακαλώ. Παρακαλώ.  

 
Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Από την στιγμή που το πρόβλημα του Δήμου είναι το 
προσωπικό,  υπάρχει έλλειψη προσωπικού, από την στιγμή που έχουμε πάρα πολύ 

μεγάλη ανεργία γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να προσλάβει άλλα δύο άτομα. 
 
Μόλις σήμερα ήρθε η απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο  
Σκουρλέτη, στο ερώτημα που έκανε ο Δήμος, οι υπάλληλοι που πήρε με 

οχτάμηνα και δουλεύουνε στην ΔΕΥΑΚ, δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. Εντάξει; Άρα 
λοιπόν το να πας να διορίσεις δεν αφορά τον Δήμο νομίζω, αφορά άλλους παραπάνω. 

 
Επίσης, δεύτερον, εμένα ο σύζυγος μου έχει κατάστημα το οποίο λειτουργεί από 
τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εεπειδή δεν έχουμε κάπου να σταθμεύσουμε 

το αυτοκίνητο το βάζουμε στο πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε ότι το να πληρώνουμε και το 2 με 5 
είναι άλλες τρεις ώρες, ενάμιση ευρώ, κάθε μέρα όμως, διότι είναι προπό, οπότε είναι Δευτέρα 
ως Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ, καταλαβαίνετε πόσο ακόμα επιβαρύνεται έναν 
καταστηματάρχη και δεν μιλάω τώρα μόνο για έναν, προφανώς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, 
υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι μένουν εκεί και δεν έχουν που να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό 
τους.  
 
ΦΩΝΗ: ………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι, δεν το έπαιρνα, το άφηνα και δεν πλήρωνα για το 2 με 5. Από τις 9 μέχρι τις 
2 πλήρωνα και από τις 5 μέχρι τις 9 πάλι πλήρωνα.  

 
ΦΩΝΗ: Από το πρωί πλήρωνες μέχρι τις 5;  

 
Όχι, μέχρι τις 2 η ώρα και μετά από τις 5 μέχρι τις 9. Έτσι ήταν το ωράριο.  
Λοιπόν επίσης το πάρκινγκ το έχουνε κάνει πέρα από αυτόν τον χώρο του 

πάρκινγκ, έχουμε βάλει αυτά τα άσπρα τα σημάδια που πληρώνεις πάρκινγκ παντού. Δηλαδή 
είναι αδιανόητο κάθε φορά αν κάποιος θέλει να ψάξει να βρει να παρκάρει χωρίς να έχει την 
ικανότητα να πληρώσει 50 λεπτά δεν βρίσκει πουθενά, δεν υπάρχει δηλαδή να κάνουμε 10 
γύρους μέσα στο κέντρο της Καλαμάτας και να μην βρίσκουμε να παρκάρουμε, να πηγαίνουμε 
σε στενά και να είναι όλα γεμάτα και παρκαρισμένα αυτοκίνητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. 
Δεν υπάρχει πουθενά να βάλεις το αυτοκίνητό σου χωρίς να πληρώσεις και τώρα γυρίζετε και 
μας λέτε ότι ο πολίτης θα επιβαρυνθεί για άλλες τρεις ώρες. Όταν ο πολίτης εδώ πέρα, η 
πλειοψηφία είναι άνεργοι, χαμηλά εισοδήματα, πληρώνονται όλοι με μισθούς πείνας και τους 
λέτε πληρώστε και για το αυτοκίνητό σας άλλες 3 ώρες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι; 
Είναι αδιανόητο, δηλαδή αντί να βοηθάμε τον πολίτη τον χρεώνουμε και άλλο. Θέλετε να 
μαζέψετε έσοδα από κάπου; Μαζέψτε από αυτούς που έχουνε. 

  
Αυτό δεν είναι λόγος που λόγο ανεργίας και λόγω οικονομικής κρίσης  
τότε ας περπατήσουμε και λίγο με τα ποδαράκια μας μέσα στο κέντρο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έχετε να προτείνετε κάτι κυρία Λεβέντη; 

 
Εγώ που έχω μικρό παιδί πως να το πάω, πως θα το μεταφέρω; Δεν έχουν όλοι 
την ίδια δυνατότητα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία άλλη ερώτηση παρακαλώ.  
 

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ: 

ΛΕΒΕΝΤΗ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  
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Μία πρόταση έτσι γενική δεν είμαι και γνώστης των τι έχει ο Δήμος και τι δεν 
έχει. 

Πρέπει να αξιοποιήσει τα ακίνητΆ του και να στρέψει το ενδιαφέρον του προς αναζήτηση 
χώρων για χρήση πάρκινγκ. Η κατάσταση είναι πλέον σε σημείο απίστευτο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει αυτό δεν λέει τίποτα έτσι; Αυτό μιλάτε στον αέρα τώρα. 

 
Και μία επισήμανση να κάνω. Αυτό το θέμα το 2ο είναι σε αντίκρουση με το 3ο. 
Δηλαδή καταργούμε θέσεις στάθμευσης στην οδό Αριστομένους, καταργούμε 

θέσεις, καταργούμε θέσεις, το ξανατονίζω, για τον πολίτη καταργούμε και του βάζουμε και το 
2 με 5 να πληρώνει. Άρα που πάμε; Άρα αυτό που είπα, μήπως πρέπει πρώτα να κοιτάξει ο 
Δήμος να βρει θέσεις στάθμευσης για τον κόσμο του; Που είναι μετά την είσπραξη; Άρα είναι 
καταρχήν είναι εισπρακτικός χαρακτήρας αυτό. 
 
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: ………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ωραία, εντάξει. Μισό λεπτό Δημήτρη μην μιλάμε μεταξύ μας. Παρακάτω 
άλλος, ερώτηση, τοποθέτηση.  

 
ΛΥΡΑΣ: Μια τοποθέτηση να κλείσουμε. 
  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μια τοποθέτηση τελευταία του κυρίου Λύρα. 

 
Εντάξει στην Ελλάδα ζούμε, όλους μας αρέσει το καβάλα παν στην εκκλησιά καβάλα 
προσκυνάνε, δεν έχουμε την παιδεία, δεν έχουμε τη συνήθεια, δεν είναι η πόλη μας 

μία καινούρια πόλη που να τις ξαναχτίσουμε από την αρχή όπως θέλουμε και να προβλέπονται 
πάρκινγκ και να προβλέπονται, άρα εκ των ενόντων προσπαθούν να βελτιοποιηθούν ότι μπορεί 
να γίνει. Η πρόταση η δική μου είναι να πιέσουμε σε μια ήδη ειλημμένη απόφαση του 
Δημάρχου να διευθετηθεί γρήγορα ο χώρος έξω από την ΣΕΗΜ, να το πω έτσι για να το 
καταλάβουμε όλοι, δεν ξέρω ακριβώς πως λέγεται, είναι το νότιο πάρκινγκ, είναι μεγάλη 
ανάγκη εκεί να διευθετηθεί γρήγορα και τα λοιπά και συμπληρωματικά. 
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Εννοείς Παναγιώτη, συγνώμη, να γίνει τι; 

 
Να ολοκληρώσω. Συγνώμη να ολοκληρώσω. Και μαζί με την ανάπλαση από το 
κομμάτι του νοτίου πάρκινγκ μέχρι την Λυκούργου, θα διευθετηθεί ακόμα πιο 

σύντομα αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ψηφοφορία.  
 
ΦΩΝΕΣ: ………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται) 

 
Μη μιλάμε μεταξύ μας παιδιά, πέρασε η ώρα σας παρακαλώ. Όταν 
τελειώσουμε.  

Ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία υπέρ.  
 
ΦΩΝΗ: Κατά. 
 
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: ………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κυρία Αθανασοπούλου. Λευκό. 
 
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: ………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΖΟΜΠΟΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Δημήτρη σε παρακαλώ έχουμε ξεφύγει, μετά, όταν τελειώσουμε.  
 

ΦΩΝΗ: Κατά. 
 
ΦΩΝΗ: Κατά. 
 
ΦΩΝΗ: ………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Έληξε το θέμα δεν πετάμε τις μπηχτές μας, γιατί μπορώ να πετάξω και εγώ μία 
μπηχτή να προσλάβει το κόμμα σας στο Δήμο Καλαμάτας και άλλους υπαλλήλους. 

Σας παρακαλώ πολύ κυρία μου. Έχουμε και εμείς την άποψή μας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παναγιώτη σε παρακαλώ. 
 
ΛΥΡΑΣ: Όχι σε παρακαλώ πολύ εγώ Πρόεδρε. 
 
ΦΩΝΕΣ: ………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ. 
 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 79 του 
Ν. 3463/2006 και των άρθρων των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», 
μειοψηφούντων των κ.κ. Ζόμπολου Χρήστου, Λεβέντη Ναταλίας, Μπιτσάνη Νικόλαου & 
Τσιφιλιτάκου Δημητρίου, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ και της κας Αθανασοπούλου Αικατερίνης, η 
οποία δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, 

κατά πλειοψηφία, 
   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της από 
6/2/2017 εισήγησης του Τμήματος Αστυνόμευσης & Φύλαξης της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομία του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την 
τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 75/2009 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορά στην ελεγχόμενη στάθμευση σε τμήμα του κέντρου της 
Καλαμάτας, ως εξής: 
 
1) Την τροποποίηση της  παρ. 1 του άρθρου 2 του κανονισμού ελεγχόμενης 

στάθμευσης ως προς το ωράριο λειτουργίας του κεντρικού και βόρειου πάρκινγκ 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώστε να εφαρμόζεται ωράριο συνεχούς 
λειτουργίας από 08.00 έως 21.00 και όχι διακεκομμένο (08.00 - 14.00 και 17.00 - 
21.00).  

 
2)  Την αναδιατύπωση και συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 2 του κανονισμού 

ελεγχόμενης στάθμευσης ως προς το ότι η ελεγχόμενη στάθμευση δεν θα 
εφαρμόζεται κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες (Πρωτοχρονιά, των 
Φώτων, Υπαπαντής του Σωτήρος, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγάλη 
Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Άγιο Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Πρωτομαγιά, 
Αγίου Πνεύματος, Δεκαπενταύγουστος, 28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, επόμενη 
Χριστουγέννων). 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΛΥΡΑΣ:  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος  1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Ζόμπολος Χρήστος 

  3. Κατσαράκης Πέτρος 

  4. Λεβέντη Ναταλία 

  5. Λύρας Παναγιώτης 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 
 Ο Γραμματέας 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


