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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 22η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-07-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης  
θέμα που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του,  με τίτλο : 

Σύναψη δανείου για την εκτέλεση και αποπεράτωση έργων. 

Η σχετική με το θέμα υπ’ αριθ. πρωτ. 15119/12-7-2010 εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Καλαμάτας κ. Πολίτη έχει ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2ε του Δ,Κ,Κ. (Ν. 3463/06) η Δημαρχιακή Επιτροπή 
μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2010 προβλέπεται 
να εκτελεστούν διάφορα έργα από δημοτικούς πόρους. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει την δυνατότητα 
της εκτέλεσης όλων των έργων από ίδιους πόρους, επειδή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης έχουν 
μειωθεί τα έσοδά του, για το λόγο αυτό πρέπει να συνάψει δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ποσού περίπου 1.000.000,00 € για εκτέλεση και αποπεράτωση έργων του τεχνικού 
προγράμματος 2010. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω έργα:  

1. Αποπεράτωση του έργου κατασκευής δύο βρεφονηπιακών σταθμών.  

2. Αποπεράτωση του έργου κατασκευής Β ΚΑΠΗ Δήμου Καλαμάτας 

3. Αποπεράτωση του έργου ηλεκτροφωτισμός πλατείας 23ης Μαρτίου κ.λ.π.  

4. Βελτίωση δρόμου στην περιοχή Τελωνείου Καλαμάτας. 

5. Επισκευή πρώην Δημοτικών Σχολείων Αλαγονίας και Αρτεμισίας, και διάφορα άλλα. 

Το ποσό αυτό θα εισαχθεί ως έσοδο στον Προϋπολογισμό του Δήμου με τροποποίηση. Η ζητούμενη 
διάρκεια του Δανείου να είναι 15 χρόνια.  

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι όπως η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφασίσει για την ανάγκη σύναψης του 
σχετικού δανείου. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής 
 

 
Ο λόγος της σύναψης δανείου 1.000.000 € είναι ότι συνδέεται με τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, δεν φθάνουν βέβαια αυτά, είναι ένας 

προϋπολογισμός εξαμήνου ή και παραπάνω. Δηλαδή, όλα τα έσοδα από δημοτικούς 
πόρους τους οποίους έχομε στη διάθεσή μας να τα δεσμεύσομε, να έχομε ένα ποσό εν 
πάση περιπτώσει στη διάθεσή μας  και από κει και πέρα για τα έργα αυτά να συναφθεί ένα 
δάνειο η εκταμίευση του οποίου θα είναι σταδιακή, γιατί δεν ξέρομε το τι τέξεται η επιούσα. 
Η πιστοληπτική κατάσταση του Δήμου είναι καλή.   

Τα έργα τα οποία προτείνονται είναι: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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- Το πρώτο είναι η αποπεράτωση του έργου κατασκευής δύο βρεφονηπιακών σταθμών. 
Για τους δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς είχαμε χρηματοδότηση από οριζόντιες δράσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Επειδή σταμάτησε η χρηματοδότηση, μας έδωσαν 
500.000 € και τέλος,  απομένει για να τελειώσουν και να παραδοθούν άλλα 350.000 € 
και αυτά πρέπει να πληρωθούν από δημοτικούς πόρους. Υπήρχε η υπόσχεση ότι θα 
συνεχίζονταν η χρηματοδότηση από οριζόντιες δράσεις. Το πρώτο ποσό ήταν 500.000 
€ και θα μας έδιναν και το δεύτερο ποσό. Τέλος είπαν σε αυτή την ιστορία. 

- Το δεύτερο είναι  η αποπεράτωση του έργου κατασκευής Β ΚΑΠΗ Δήμου Καλαμάτας. 
Το Β΄ ΚΑΠΗ χρηματοδοτείται από πόρους του ΟΠΑΠ. Μας έδωσαν 400.000 €, δεν τα 
έχουν δώσει και όλα μέχρι τώρα, αλλά απομένει και ένα ποσό της τάξεως των 150.000 
€, το οποίο πρέπει να πληρωθεί για να λειτουργήσει το Β΄ ΚΑΠΗ. Έκλεισαν οι 
στρόφιγγες κεντρικά, αλλά τα έργα αυτά δεν μπορούν να μείνουν στη μέση, δεν μπορεί 
να είναι στον αέρα. Είχαμε κάνει τον προγραμματισμό να πληρωθούν από δημοτικούς 
πόρους αλλά οι δημοτικοί πόροι πρέπει να δεσμευτούν για τον άλλο σκοπό.  

- Τρίτον,  η αποπεράτωση του έργου ηλεκτροφωτισμός πλατείας 23ης Μαρτίου κ.λ.π. 
Είναι ένα μικρό ποσό εδώ. 

- Τέταρτον, βελτίωση δρόμου στην περιοχή Τελωνείου Καλαμάτας. Είναι ένα καινούργιο 
έργο εδώ το οποίο μπαίνει. 

- Πέμπτον, επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλαγονίας, το οποίο χρηματοδοτείται 
από πόρους του ταμείου αντιμετώπισης εθνικών καταστροφών, αλλά χρηματοδοτήθηκε 
μέχρι κάποιου σημείου και χρειάζεται αρκετά χρήματα πάνω από 100.000 € εάν δεν 
απατώμαι για να τελειώσει. Το ίδιο  και  για το πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρτεμισίας το 
οποίο το προχωρά ο Δήμος με τις δικές του δυνάμεις, κάποια λίγα πράγματα θα κάνουν 
οι Κύπριοι. 

Επειδή το θέμα των απορριμμάτων είναι οξύτατο, όχι ότι θα επιλυθεί με αυτό το ποσό, η 
μετάβαση από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται τώρα σε έναν άλλο τρόπο έχει πολλαπλάσιο 
κόστος, εκτός εάν κάποιος πιστεύει ότι γίνονται τσάμπα όλες αυτές οι ιστορίες, δωρεάν, 
προτείνομε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη και να παραπεμφθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

 
Με τα στοιχεία που πήραμε προ ολίγου και αφορούν τα οικονομικά 
του Δήμου μέχρι σήμερα, ήθελα να ρωτήσω τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες εάν το 20% που αναφέρει ο καινούργιος νόμος το έχουν λάβει υπόψη τους. 
Δηλαδή οι Δήμοι δεν μπορούν να παίρνουν δάνεια πάνω από το 20%. Εμείς το 
υπερβαίνουμε με αυτά που έχουμε πάρει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπερβαίνουμε; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Διευθύντρια Οικονομικών): Όχι. 

 
26 έχουμε έξοδα. Το 20% του 26 πόσο είναι; 5,2 εκατομμύρια. Εμείς 
έχουμε πάρει 6,7 εκατομμύρια περίπου.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Διευθύντρια Οικονομικών): Θα το τσεκάρω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα γίνει τίποτα μη νόμιμο. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εγώ για να διευκολύνω το λέω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα γίνει τίποτα που να μην είναι νόμιμο. 

 
Εγώ είπα να το δούμε για να μην μας πούνε κακώς το υποβάλλατε. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Εκείνο που είναι αληθές είναι ότι όπου εμπλέκεται ο Δήμος για εισπράξεις φόρων κλπ. 
…….. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο άλλο θέμα τώρα;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή έχει συνάφεια. 

 
…… εκεί δυστυχώς δεν πάμε καλά. 
Εμείς πιστεύουμε ότι τα σκουπίδια είναι ένα σοβαρό θέμα και είναι 

σίγουρο ότι, όπως είχαμε πει και προχθές, το 1.000.000 € θα στοιχίζει το τρίμηνο, εάν αυτά 
τα οποία είπε ο κ. Σούκος ισχύουν. Εμείς θα επιφυλαχθούμε και θα ψηφίσουμε Λευκό και 
θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Εγώ βλέπω μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση του θέματος και δεν 
μπορώ να διανοηθώ ότι έργα τα οποία χρηματοδοτούνταν ως ένα 

βαθμό και είχαν εξασφαλισμένους πόρους, αυτή τη στιγμή πάμε να τα εντάξουμε με αυτό 
τον τρόπο χρηματοδότησης από δημοτικούς πόρους. Γιατί δεν μπορούμε να τα εντάξουμε 
με μία τροποποίηση του προϋπολογισμού με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ και να μην 
κάνουμε κανένα άλλο έργο από ΣΑΤΑ αυτή την περίοδο; Γιατί; Δεν καταλαβαίνω. Αυτή είναι 
η λογική. Η απλή, η νοικοκυρεμένη λογική αυτή είναι. Δεν θα κάνουμε άλλες δημοπρατήσεις 
για έργα από ΣΑΤΑ και θα πάρομε τη ΣΑΤΑ την οποία έχομε για ένα λόγο παραπάνω. Και 
αν μας περισσέψουν χρήματα στο τέλος από δημοτικούς πόρους θα κάνουμε κάποια έργα 
από εκεί. Γιατί το λέω αυτό; Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Η ΣΑΤΑ έχει γενικά έξοδα και 
όφελος εργολάβου 18%. Τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από δημοτικούς πόρους 
έχουν γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 28%. 10% παραπάνω. Ο ΘΗΣΕΑΣ έχει 18%, το 
ΟΠΑΠ έχει 18%. Με αυτό που πάτε να κάνετε τώρα, αντί να ελαττώσουμε οικονομικά το 
Δήμο πάμε να τον φορτώσουμε με ένα 10% ακόμη. Εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. 

Και όσο υπάρχει αυτή η άρνηση από την πλευρά σας της διεξοδικής ανάλυσης του πίνακα 
με τα έργα που εκτελούνται, εγώ δεν θα πω υπέρ. Είμαι κατά της δανειοδότησης του Δήμου 
με αυτό το ποσό, ξέχωρα βέβαια και παράλληλα που κι εγώ πιστεύω ότι ήδη τα δάνεια του 
Δήμου είναι 6,7 εκατομμύρια περίπου, είμαστε στις 750.000 ετήσιο τοκοχρεολύσιο € και δεν 
έχομε  δυνατότητες να πάμε πολύ παραπάνω. Για να ψηφίσει κανείς κάτι τέτοιο, χρειάζεται 
μία ακριβή ανάλυση των ποσών που απομένουν και όχι αόριστα ένα εκατομμύριο. Εάν είναι 
δυνατόν να διατεθεί ένα εκατομμύριο γι’ αυτά τα έργα τα οποία αναφέρονται, συν τοις 
άλλοις με τη ΣΑΤΑ που σας είπα προηγουμένως. 

Άσχετα με το τι θα συμβεί με τον κ. Σούκο, κι εγώ λέω κι εύχομαι να έρθει και να 
λειτουργήσει η μονάδα, η οποία, όπως μας εξήγησε,  έχει δυνατότητα 100 τόνων την 
ημέρα, άρα την ημερήσια παραγωγή μας. Αυτά τα σκουπίδια τα οποία συσσωρεύονται 
τώρα  στους δρόμους πρέπει με κάποιον τρόπο να τα διώξουμε. Και το μηχάνημα να έρθει 
δεν θα μπορέσει να αναλώσει ή να τα κάνει κάποιο προϊόν. Ως εκ τούτου και σε αυτό 
πρέπει να βρούμε μία λύση. Κακή; Κακή,  δεν ξέρω. Υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι με 
έναν εργολάβο να τα διώξουμε, δεν έχουμε άλλη λύση …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και που να τα πάμε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν μπορεί να μας πιστοποιήσει κάποιος ότι μπορεί να τα μεταφέρει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρανομήσουμε δηλαδή; Από το νόμο απαγορεύεται. 

 
Δεν είπα να παρανομήσουμε. Οι άλλοι Δήμοι παρανομούν που τα 
στέλνουν;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να το ψάξουμε. Εσείς χθες μας 
είπατε ότι κάποιοι σας πρότειναν και σας είπαν και που να τα πάνε. 

Δεν λέω ότι τον ξέρω, τον έχω τον εργολάβο εδώ πέρα, αλλά λέω ότι δεν μπορεί να γίνει 
κάτι.  

Ένα δεύτερο θέμα είναι  ότι εάν λειτουργήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο και έχει 
αποτελέσματα αυτή η διαδικασία, πρέπει να είμαστε σε μία συνεννόηση με τους 
ανθρώπους στη Μαραθόλακα να δούμε τουλάχιστον και τις μικρές άλλες ποσότητες, 
πράγμα που το βλέπω και αυτό λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν 
μπορεί να μείνουν τα απορρίμματα στους δρόμους. 

Και κάτι άλλο όσον αφορά το δάνειο. Η διαφορά του κ. Σούκου με το κόστος που θα έχει η 
μπαλοποίηση, η οποία υποτίθεται ήταν στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής άρα στο κόστος 
του προϋπολογισμού έπρεπε να υπολογίσει ότι θα έχει τουλάχιστον την μπαλοποίηση το 
τελευταίο εξάμηνο, είναι από 35 σε 50 €. Δεν είναι ξαφνικά από 0 σε 50. Ποία η πρόβλεψη 
στον προϋπολογισμό  για την μπαλοποίηση η οποία υπήρχε; Σε ποιο κονδύλι;  

 
Δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα σε αντιπολιτευτικές προτάσεις χωρίς 
συγκεκριμένη πρόταση  που να στηρίζεται στα πράγματα για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Όσον αφορά τη δεματοποίηση, είναι πολιτική της Περιφέρειας και είναι πολιτική την οποία 
αποδέχτηκαν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ομοφώνως, γιατί πίστευαν ότι 
το κράτος έχει μια αξιοπιστία και έναν προγραμματισμό, ιδιαίτερα για τα εργοστάσια 
θερμικής επεξεργασίας. Αυτό είναι ένα θέμα, που κατά τη δήλωση του σημερινού 
Περιφερειάρχη, του εκπροσώπου της κυβέρνησης, είναι μία προσπάθεια  η οποία 
συνεχίζεται. Δεν είναι αυτό δική μου θέση, είναι θέση της Περιφέρειας.  

Δεύτερον. Το Νοέμβρη του 2009 οπότε και συζητούσαμε τον προϋπολογισμό, δεν υπήρχε 
κανένα δεδομένο για το κόστος της διαχείρισης του δεματοποιητή. Τώρα τελευταία 
προέκυψε, από τις συνεννοήσεις που έγιναν  μεταξύ ΠΟΛΥΕΚΟ και της ομάδας των Δήμων 
περιοχής Κρανιδίου, ότι κινείται σε αυτά τα επίπεδα ή αν θέλετε και από τις κουβέντες οι 
οποίες έγιναν με το Δήμο Πύργου. Πάντως έγιναν πέντε μήνες αργότερα. Δεν είχαμε την 
εμπειρία του κόστους  για να μπορέσουμε να το προϋπολογίσομε.  

Όσον αφορά το σκουπιδοεργολάβο, η Δημοτική Αρχή είναι κατηγορηματική. Δεν μπλέκομε 
με αυτούς. Ότι θέλει ας γίνει. 5.000.000 € ο Δήμος Καλαμάτας σε εποχές οικονομικής 
κρίσης δεν έχει. Αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι συσσωρευμένα σκουπίδια, όχι οκτώ 
ημερών, πολύ περισσότερα, διότι ο κόσμος κρατάει τα σκουπίδια στα μπαλκόνια του. Ο 
σκουπιδοεργολάβος για την πόλη της Καλαμάτας στοιχίζει 13.000 € την ημέρα, που κάνουν 
5.000.000 € περίπου το χρόνο. Είναι μία λύση όπου περιβαλλοντικά, ηθικά και οικονομικά  
μας βρίσκει απέναντι, κατηγορηματικά. Και γι’ αυτή την πόλη και γι’ αυτόν το τόπο, βεβαίως 
έχει ευθύνες ο Δήμος, αλλά υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει και δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν 
να βάλομε σκουπιδοεργολάβο ένα μήνα. Και τον επόμενο μήνα; Και τον παραεπόμενο 
μήνα;      

 
Μας συγχωρείτε. Τι μας λέτε τώρα; Είπαμε τέτοια πράγματα εμείς; 
Διαστρεβλώνετε πλήρως αυτά τα οποία λέτε. Το Νοέμβριο στο 

Δημοτικό Συμβούλιο στη συζήτηση για τους δεματοποιητές είχατε τονίσει το κόστος θα 
αυξηθεί …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρατήστε την ψυχραιμία σας. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Την κρατώ απόλυτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρατάτε την ψυχραιμία σας και μην με διακόπτετε. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τη χάνετε.  
 
Σας παρακαλώ, ποτέ.  Να ελέγχετε την ψυχραιμία σας.  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχομε καμία ανθρώπινη αντιδικία. Επί 
ζητημάτων πολιτικής φύσεως ομιλούμε. Δεν τη χάνω εγώ, δεν σας διέκοψα ποτέ, σας 
αντιμετωπίζω με ευγένεια  και μου λέτε διάφορα. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας λέω διάφορα. …… (δεν ακούγεται) 

 
Ακούστε. Δεν απαντάω σε αυτά που λέτε. Λέγω τις απόψεις μου και δεν τα 
κρίνω, γιατί εάν μπω σε κριτική πιθανόν έτσι να χαλάσομε και την ανθρώπινη 

σχέση μας και δεν το θέλω. Εγώ θέλω προτάσεις για να κριθεί πως μπορεί να βγούμε απ’ 
αυτή τη δυσκολία, τη δυσκολία της πόλης. 

Λοιπόν. Έχομε ένα κυβερνητικό προγραμματισμό  από την εποχή της Βάσως της 
Παπανδρέου. Προσπάθησαν κυβερνήσεις αλλεπάλληλες να προχωρήσουν κάποια 
πράγματα. Εδώ είχαμε τους 10 που διαμαρτύρονταν, μπλοκάρουμε το ένα, μπλοκάρουμε 
το άλλο, βρίσκομε και ένα καθηγητή από τους 8 - 9.000 που υπάρχουν στα 24 Ελληνικά 
Πανεπιστήμια και 4 -5 δικηγόρους και παλεύομε ο ένας εναντίον του άλλου και έχομε 
φθάσει στην κατάσταση στην οποία έχομε φθάσει σήμερα. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι 
μόνο θέμα του Δημάρχου ή εάν είναι ο Δήμαρχος σήμερα ή αν δεν είναι αύριο. Εδώ 
φθάσαμε και στην ακραία περίπτωση να γίνονται πολιτικές κρίσεις σε δικαστικές 
αποφάσεις. Ανήκουστο. 

Με σκουπιδοεργολάβους εμείς δεν μπορούμε να πάμε ή με εταιρείας διαχείρισης 
απορριμμάτων. Πρώτον γιατί είναι παράνομες, γιατί απαγορεύεται η μεταφορά 
απορριμμάτων από μία περιοχή  σε άλλη περιοχή και δεύτερον είναι διαδικασίες τις οποίες 
δεν αντέχει οικονομικά η πόλη. Σας μιλάω για 5.000.000 €. Και το τρίτον, υπάρχουν 
σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα. Γέμισε όλη η Ελλάδα σκουπίδια, έγινε ένας 
απέραντος σκουπιδότοπος. Από κάποια περιοχή πηγαίνουν και τις μπάλες σε κάποια άλλη 
περιοχή. Είναι δυνατόν να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες, μια πόλη 100.000 κατοίκων; Με 
παραγωγή 120 τόνων σκουπίδια την ημέρα, σε ποιο σταθμό μεταφόρτωσης θα τα 
φορτώνει τα συγκεκριμένα σκουπίδια; Εκτός αν λέμε ότι πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα 
δημιουργώντας τέσσερα. 

Δυστυχώς πρέπει να περάσομε αυτή τη δυσκολία, να ανέβομε το βουνό, να κακοφορμίσει η 
πληγή, για να βρεθεί λύση. Δεν είναι δυνατόν σε ένα μήνα να έχομε πάλι τα ίδια, τον άλλο 
μήνα να έχομε πάλι τα ίδια και δεν συμμαζεύεται. Μακάρι η Δημοτική Αρχή να μπορούσε να 
βρει μία λύση ή να υπήρχε μία λύση. 

Ο Σούκος είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, όχι χθες. 
Δεν το ξέραμε και τρέξαμε τώρα. Μας συστήθηκε ως σύστημα, έχει εφαρμοσθεί 
πειραματικά, θα λειτουργήσει πιλοτικά, αλλά δεν μπορεί αυτό το σύστημα ξαφνικά να 
στηθεί σε κάποιο μέρος και να αρχίσει να δουλεύει, διότι πρέπει να αλλάξει όλη η λογική 
διαχείρισης απορριμμάτων, η πορεία των απορριμματοφόρων, δεν μπορεί να δουλεύουν 5 
– 8,  και που θα τα πάμε στη συνέχεια; Να τα στήσουμε που, το ένα πίσω από το άλλο; 
Αυτά πρέπει να γίνουν σταδιακά, ασφαλώς με ανοικτό το ΧΑΔΑ στην περιοχή 
Μαραθόλακα, ώστε σε 1 – 2 – 3 μήνες, το σύστημα, εάν μπορέσει, να έχει πάρει εμπρός 
και να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό είναι η ιστορία με το Σούκο και αν είναι 30 ή 50 €, 
κλπ. στις ελεγκτικές αρχές. Τα έχουν υπόψη τους για το τι πρέπει να πληρωθεί. 

Και για να κλείσομε αυτό το θέμα, εγώ προτάσεις αναμένω. Χρόνια και χρόνια, 30 χρόνια 
κουβεντιάζει ο Δήμος Καλαμάτας. Μελετούσα την αγωνία που υπήρχε το 2003  και την 
προσφυγή της Δημοτικής Αρχής στις διάφορες 5 – 6 – 7 εταιρείες. Που πήγαιναν; Τι 
γινόταν; Έφερναν ένα χαρτί που έλεγε ¨Λιόσια¨. Αφού τα ξέρομε αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για το Δήμο, όπου είμαστε ένας νοικοκυρεμένος Δήμος, δεν λέω από μας, με το 
διπλογραφικό του σύστημα, με όλα τα στοιχεία , με όλα τα δεδομένα, εάν έχομε κάποια 
διαφωνία είναι στην επιλογή έργων. Είναι κακή η κατάσταση όπως εξελίσσεται. Έχομε 
βεβαίως τις προβλέψεις μας για να πληρώνομε  τον κόσμο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι 
μισοί Δήμοι της Ελλάδος έχουν πρόβλημα να λειτουργήσουν. Τον Αύγουστο θα γίνει στάση 
πληρωμών. Αυτό δημιουργήθηκε από τις Δημοτικές Αρχές; Όχι βέβαια. Η Χώρα βρίσκεται 
σε κακή οικονομική κατάσταση, εκτός αν κάποιος θέλει να χρεώσει στην πλειοψηφία του 
Δήμου Καλαμάτας, τη Δημοτική Αρχή, την κακή  οικονομική κατάσταση της Χώρας. Όταν 
έχουν μειωθεί οι πόροι μας κατά 40%, πρέπει να βρούμε λύσεις. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να 
διασφαλισθεί η μισθοδοσία του προσωπικού και μετά να κάνομε ότι μπορούμε και να 
κρατήσομε και τις θέσεις εργασίας, γιατί μπαίνουν κι εκεί σοβαρότατα ζητήματα. Θα μπουν 
στο άμεσο μέλλον και στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Καλά, δεν ακούτε εμένα, δεν ακούτε 
τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ; Όλους τους Δημάρχους της Ελλάδος οι οποίοι εκβάλλουν 
κραυγές αγωνίας; Τον Αύγουστο δεν θα έχουν να πληρώσουν μισθοδοσία προσωπικού. 
Για μας δεν είναι τόσο άμεσο το θέμα. 

Όσον αφορά τη δανειοδότηση, στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, στο 20% των πόρων και 
εφόσον τέθηκε να το δείτε κα Ηλιοπούλου με ιδιαίτερη προσοχή, αυτό γιατί το κάνομε; Για 
να έχομε ένα σακουλάκι για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το σακουλάκι που λένε οι 
ιδιοκτήτες των εταιρειών  5.000.000 € το χρόνο εγώ δεν το προσυπογράφω. Ποτέ. Σε 
συνθήκες οικονομικές κρίσης να διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο τα απορρίμματα του 
Δήμου. Δεν το δέχομαι και δεν το κάνω. Και σε αυτή την πόλη υπάρχουν πολίτες, 
υπάρχουν φορείς, υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν δικαστές, να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επιτέλους, δεν μπορούν να ζητούν από ένα Δήμο που έχει τις 
αρμοδιότητες και τις ευθύνες τις δεδομένες από το νόμο. Άσχετα εάν είμαι εγώ εδώ, εάν 
είναι ο Φούρας στην Πάτρα, εάν είναι ο Κοτσιάνης στην Τρίπολη, εάν είναι ο Πατσιλίβας 
στην Σπάρτη ή ο Πνευματικός στην Κόρινθο. Όλοι είμαστε στο ίδιο τσουβάλι, από 
διάφορους πολιτικούς χώρους. Σκέφτομαι και την κυβέρνηση, γιατί μη νομίζετε ότι δεν 
ασχολήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση ή αυτή. Ασχολούνται. Όποια λύση και να 
προτείνουν θα έχουν απέναντι 15 – 20 – 50, να μην γίνει τίποτα. Γι’ αυτό είμαι πολύ 
προσεκτικός όταν ομιλώ και για τη κυβέρνηση. Γιατί ξέρω το τι γίνεται και στο ΥΠΕΚΑ και 
στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τι προσπάθειες καταβάλει ο Περιφερειάρχης εδώ.  Δεν δέχονται καμία, 
πουθενά. Που να πάνε τα σκουπίδια; Στο διάστημα.  Κι εγώ δεν έχω ακούσει κάποια 
συγκεκριμένη πρόταση, 130 τόνους σκουπίδια, τι θα τα κάνουμε. Δεν έχει πει κάποιος το τι 
θα τα κάνουμε. Το μόνο που ξέρω είναι, να μην πάνε εδώ, να μην πάνε εκεί, να μην πάνε 
πάρα πέρα, να μην πάνε πουθενά και είμαστε όλοι όμηροι μιας κατάστασης. Μήπως 
πρέπει να κακοφορμίσουν οι πληγές για να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους; Διότι λέμε 
διάφορα πράγματα. Όλοι έχουν γίνει οικολόγοι, περιβαλλοντολόγοι και όλοι μπορούν να 
λύσουν το πρόβλημα, εδώ και 30 χρόνια. 

Είμαστε δύσκολα λοιπόν από οικονομική κατάσταση, γιατί είναι δύσκολα η πατρίδα. 40% 
μείωση των πόρων. Βεβαίως και για τη ΣΑΤΑ, οι κουβέντες εκ βαθέων που έχω κάνει, δεν 
υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί και να υπάρξει όμως. Μπορεί να έχομε και καθυστερήσεις για 
να πετυχαίνουμε τους στόχους από πλευράς κυβέρνησης. Εδώ το κράτος έχει κηρύξει 
στάση πληρωμών. Το γνωρίζετε; Μου λέει ο κ. Κοσμόπουλος διάφορα για το Δήμο. 
Εκατομμύρια ευρώ οφείλονται από το κράτος αυτή τη στιγμή σε εργολάβους και σε 
προμηθευτές. Μακάρι να ήταν το πρόβλημα του Δήμου Καλαμάτας. Θα βρίσκαμε τη 
δυνατότητα εάν κεντρικά είχαν τη δυνατότητα. Υπάρχει ζήτημα. Και επειδή εγώ δεν θέλω 
ούτε να πολιτικολογώ, ούτε να επιρρίπτω ευθύνες, γιατί ξέρω ότι το πρόβλημα του τόπου 
είναι πρόβλημα 50 ετών. Τώρα να ψάξουμε ποιος, λίγο ή πολύ δεν έχει καμία σημασία, 
καμία έννοια. Όταν λοιπόν το γενικό περιβάλλον είναι αυτό, μπορεί να προτείνετε στο Δήμο 
Καλαμάτας, δώσε αυτά τα χρήματα, που δεν είναι λύση στο πρόβλημα; Μακάρι να λυνόταν 
το πρόβλημα. Αυτό το θέμα όταν το ξεκαθάρισα μέσα μου ησύχασα. Να μην νταραβεριστώ 
με αυτές τις εταιρείες. Ηρέμισα.  
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Από κει και πέρα γι’ αυτό τον τόπο έχουν ευθύνες πολλοί και να μην κρυβόμαστε πίσω από 
το δάκτυλό μας.  

Όσον αφορά τον πίνακα με τα έργα, έχετε δίκιο σε αυτό. Μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, θα 
υπάρχει μία κατάληξη για τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί μιλάμε και σε κεντρικό 
επίπεδο. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο συνέχεται με τη γενικότερη κατάσταση δεν μπορεί να 
απαντηθεί σε τοπικό επίπεδο. Πιθανόν στο τέλος του μήνα να μου πούνε, πήρατε και τη 
δεύτερη ΣΑΤΑ, δεν σας κρύβω, θα συγκληθεί γενική συνέλευση της ΚΕΔΚΕ, δεν μπορούμε 
να λειτουργήσουμε και θα παραδώσομε τα κλειδιά. Διότι εάν αυτό που κάνει το κράτος, το 
οποίο δεν πληρώνει, ¨δεν πληρώνω – δεν πληρώνω¨, στάση πληρωμών, το μεταφέρει και 
σε μας δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το πλήγμα θα είναι ισχυρότατο για την τοπική 
κοινωνία. Τώρα αν μεταξύ μας κάποιοι θέλουν να κατηγορούν τους Δημάρχους, είτε είναι 
δεξιοί, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι πασόκοι, διότι βλέπω ότι στην Πάτρα ως παράδειγμα, 
τα προβλήματα του Φούρα τα δημιούργησε όλα η αντιπολίτευση, σε ένα πολύ σημαντικό 
βαθμό, όπως παίρνομε από το διαδίκτυο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κι αν είναι 
σωστά. Μέχρι το τέλος του μήνα θα κάνομε μία σύσκεψη και θα σας δώσομε μία απάντηση 
γι’ αυτά. 

Λοιπόν, κατά πλειοψηφία, με ένα λευκό και ένα όχι, πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Εγώ ζητώ συνεννόηση και αυτό θα έκανε ο οποιοσδήποτε και να ήταν Δήμαρχος εδώ και 
σας παρακαλώ όλα δείτε τα υπό το γενικό πρίσμα. Εσείς κάνετε ότι θέλετε, μπορείτε να 
λέτε ¨ο Δήμαρχος έριξε έξω το Δήμο¨. 

Για τα σκουπίδια, εάν δεν καθίσομε ως πόλη, όλοι οι φορείς, και ασχολούνται οι φορείς ήδη, 
να δούμε το θέμα, μιλάμε πάντοτε για τη μεσοπρόθεσμη λύση του θέματος, γιατί ο 
κυβερνητικός σχεδιασμός είναι ένα άλλο θέμα. Λέμε ΠΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ. Δεν θα τους 
αφήσουν. Ούτε αυτή τη κυβέρνηση θα την αφήσουν να προχωρήσει. Διότι θα είναι οι 
διάφοροι, οι  5 – 10 – 15 που θέλουν να έχουν λόγο για όλα. Η κα Μπιρμπίλη έχει κάνει το 
σχεδιασμό της, περιμένετε το νέο ΠΕΣΔΑ να δείτε το τι θα επακολουθήσει. Γιατί μην λέμε 
ότι δεν προσπαθεί η κυβέρνηση ή δεν προσπαθούν οι Δήμοι. Όλες οι κυβερνήσεις 
προσπάθησαν και όλοι οι Δήμοι. Δεν τους άφησαν, διότι όλοι ήθελαν να έχουν γνώμη σε 
αυτό τον τόπο. Δημιουργείται λοιπόν μία μειοψηφία 100 ανθρώπων και δεν αφήνει τίποτα 
να προχωρήσει. Καλύπτεται και από μία πολιτική ομπρέλα και τελειώσαμε από κει και 
πέρα. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη Μπιρμπίλη σε λίγο. 

Αυτά ήθελα να σας πω και τα λέγω μήπως βοηθήσω και την επόμενη Δημοτική Αρχή, γιατί 
εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε.  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντων του κ. 
Ηλιόπουλου Παναγιώτη ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο και του κ. Κοσμόπουλου ο οποίος 
τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Διαπιστώνει την ανάγκη σύναψης δανείου ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000 €) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση και 
αποπεράτωση έργων όπως αυτά αναφέρονται στην εισήγηση του Αντιδημάρχου 
κ. Πολίτη η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.   
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15  Ιουλίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


