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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  24/2012 

ΑΠΟΦΑΣΗ  514/2012  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 13η  Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στο 

Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 24η/2012 συνεδρίαση, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 73031/7-12-2012 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 

Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Γκλεγκλές 

Ιωάννης, 8) Δημόπουλος Δημήτριος, 9) Διασάκος Νικόλαος (προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 515 

απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Καμβυσίδης Ιωάννης, 12) Καραγιάννης Ανδρέας,  

13) Καρβέλης Γεώργιος, 14) Κουδούνης Αργύριος, 15) Μανδηλάρης Ιωάννης, 16) Μαρινάκης 

Σαράντος, 17) Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 18) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 19) Μπάκας 

Ιωάννης, 20) Μπασακίδης Νικόλαος, 21) Μπεχράκης Σταμάτης, 22) Μπουζιάνης Παύλος, 23) 

Μπούρας Ιωάννης, 24) Μπούχαλης Δημήτριος, 25) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 26) Μωρακέας 

Σπυρίδων, 27) Νιάρχος Αναστάσιος, 28) Νταγιόπουλος Γεώργιος  (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 

516 απόφαση),  29) Ντίντα Παναγιώτα, 30) Οικονομάκου Μαρία, 31) Πολίτης Δημήτριος, 32) 

Πουλόπουλος Δημήτριος, 33) Ριζάς Χρίστος, 34) Φαββατάς Δημήτριος, 35) Φωτέας Νικόλαος 

και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος και 4) Στασινάκης 

Διονύσης, ενώ ο κ. Στασινόπουλος Στυλιανός απουσιάζει με νόμιμη άδεια σύμφωνα με την υπ’  

αριθμ. 435/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης: 
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 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου 

Βενετία, η οποία και παραβρίσκεται.  

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Άνθειας κ. Λεβεντόπουλος Ανδρέας, 2) Άριος κ. Μπρούμας Αθανάσιος, 3) Αρτεμισίας κα 

Βασιλάκη Γεωργία, 4) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός,  

6) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος και  7) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος, οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  της 

Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη 

συνεδρίαση.   

 

 Οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος και 2) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος,  οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

 

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

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου  Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

 Έγκριση μελέτης του έργου «Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για πολιτιστική 
χρήση» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του στο πρόγραμμα Leader. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 73364/10-12-2012 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ως εξής : 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου : 

«Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για πολιτιστική χρήση» 
 

Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 117/2012 μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ 
Θουρίας για πολιτιστική χρήση» προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α. και παρακαλούμε : 

Για την έγκριση της μελέτης και του προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α.  

Επίσης παρακαλούμε για την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του ως άνω 
έργου στο χρηματοδοτικό Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader του Άξονα 4 του Ε.Π. 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»   
 
Συνημμένα : 
Μελέτη 
 
Εσωτερική Διανομή : 
1) Τμήμα Μελετών  
2) Τ.Υ. Δ. Καλαμάτας (Β. Κυβέλου) 
 

Η  Εισηγήτρια 

Βασιλή Κυβέλου 
Πολιτικός Μηχανικός MSc 

Η  Τμηματάρχης 

Χριστίνα  Λυκουργιά 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
Η τεχνική έκθεση της παραπάνω μελέτης έχει ως εξής: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικά 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 73.800,00 € θα γίνει η αναβάθμιση των αποθηκών ΑΣΟ της 
Θουρίας για πολιτιστική χρήση. 

Σε εφαρμογή του προγράμματος διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 
παρελθόν, επιδιώκουμε με αυτή τη μελέτη μας, να ενισχύσουμε ένα σχετικό χαρακτηριστικό του 
παραπάνω έργου, ώστε να καταστεί αυτό επισκέψιμο και επιδεικτικό. 
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Συγκεκριμένα δίπλα στις μεγάλες εγκαταστάσεις των αποθηκών ΑΣΟ της Θουρίας, 
μέσα σε έναν ωραίο κήπο, υπάρχει ένα διώροφο κτίριο. Κατά το παρελθόν όταν οι 
αποθήκες λειτουργούσαν, η χρήση του κτιρίου ήταν σημαντική και εξειδικευμένη 
στην αλυσίδα της παραγωγής και μεταποίησης της σταφίδας. Στο ισόγειο του 
κτιρίου υπήρχε το χημείο όπου γινόταν ο έλεγχος της παραγωγής της σταφίδας 
πριν από τη μεταποίησή της. Στον Α΄ όροφο ήταν η κατοικία του προϊστάμενου 
χημικού των αποθηκών ΑΣΟ της Θουρίας. 

Σύντομο ιστορικό 
Η ιστορία της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου είναι στενά συνδεδεμένη με τη σταφίδα. 
Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους, η καλλιέργειά της 
άρχισε να παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις λόγω της εξωτερικής ζήτησης του 
προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και κυρίως την αγγλική. Γύρω από την παραγωγή 
και το εμπόριο της σταφίδας πλέχτηκε σιγά-σιγά ένα δίκτυο δραστηριοτήτων.  

Η κατασκευή του σιδηροδρόμου και συγκεκριμένα των γραμμών Πύργου 
Κατάκολου και Πειραιά — Καλαμάτας βοήθησαν καθοριστικά το εμπόριο της 
σταφίδας. Τα προφανή προβλήματα που δημιουργήθηκαν συν το χρόνο έθεσαν τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία βιομηχανοποιημένων δραστηριοτήτων σχετικά με 
τη σταφίδα και τα προϊόντα της. 

Τον Αύγουστο του 1925 με Ν.Δ. ιδρύθηκε ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός 
(Α.Σ.Ο.) Νομικό Πρόσωπο εποπτευόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο για την 
προστασία της καλλιέργειας και εμπορίας της Κορινθιακής Σταφίδας. Ο ΑΣΟ 
λειτούργησε μέχρι και το Δεκέμβριο του 1997 που με Νόμο αποφασίσθηκε η 
διάλυση του. Όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη σταφίδα. Ίδρυσε 
σταφιδεργοστάσια, οινοποιία, κατασκεύασε αποθήκες, που εξακολουθούν μέχρι 
σήμερα να σημαδεύουν το τοπίο και να θυμίζουν τα χρόνια της σταφίδας, που 
σφράγισαν την ιστορία της περιοχής και των ανθρώπων της για πάνω από εκατό 
έτη, καθορίζοντας καταλυτικά μέχρι σήμερα την πορεία τους. 

Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το 1928  χτίστηκαν και 
λειτούργησαν οι αποθήκες ΑΣΟ της Θουρίας. Την ίδια εποχή λειτούργησε και το 
μικρό κτήριο του χημείου. 

Σήμερα στο όμορφο κτίριο του χημείου δίνεται η τελευταία ευκαιρία για την 
αναπαλαίωσή του και τη μετατροπή του σε ένα κατοικήσιμο και χρήσιμο πολιτιστικά 
κτίριο. 

Ο Καλλικρατικός δήμος Καλαμάτας στον οποίο ενσωματώθηκε ο δήμος Θουρίας 
αποφάσισε στην 7η/2012 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχώρηση 
τη χρήση του χημείου των εγκαταστάσεων των αποθηκών ΑΣΟ στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Θουρίας και στο Σύλλογο Κυριών Θουρίας. Οι παραπάνω σύλλογοι 
στοχεύουν να καταστίσουν το κτίριο και τον κήπο του, πόλο έλξης των νέων, των 
γυναικών αλλά και των οικογενειών τους, παρέχοντας μέσα από την αναβάθμιση 
των πολιτισμικών χαρακτηριστικών του χημείου ένα χώρο εκπαίδευσης, 
διασκέδασης, μελέτης, παρέας, έκθεσης και φύλαξης. 

Αντικείμενο μελέτης:  
Το 2/όροφο κτίριο του χημείου συνολικού εμβαδού 208,08 m2 (104,04 m2 ανά 
όροφο) στηρίζεται περιμετρικά σε φέρουσα λιθοδομή πάχους 70 εκ στο ισόγειο και 
45 εκ. στον όροφο. Η οροφή του ισογείου είναι από πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος η οποία στηρίζεται στους περιμετρικούς και στους εσωτερικούς 
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τοίχους. Η επικάλυψη του Α΄ ορόφου είναι 4/κλινής ξύλινη στέγη επικαλυμμένη με 
γαλλικού τύπου κεραμίδια. Οι δύο όροφοι συνδέονται με ξύλινη ευθύγραμμη 
σκάλα. 

Ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου δεν παρουσιάζει μακροσκοπικά καμία βλάβη ή 
αστοχία. Τα κατακόρυφα και τα οριζόντια φέροντα στοιχεία φαίνεται να μην έχουν 
καμία ζημιά. Το ξύλινο ταβάνι του Α΄ ορόφου είναι άθικτο, αυτό αποδεικνύει ότι τα 
κεραμίδια δεν παρουσιάζουν ζημιές. 

Τα μόνα προβλήματα που είναι εμφανή είναι η παλαιότητα της αισθητικής εικόνας 
του κτιρίου.      

Οι εργασίες που προβλέπονται με την παρούσα είναι οι παρακάτω: 
1) Τοπική περιορισμένη καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων λόγω υγρασίας 

από τη βροχή. 
2) Καθαίρεση ενός τοίχου στον όροφο για δημιουργία αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων. 
3) Καθαίρεση όσων από τα ξύλινα εξωτερικά κουφώματα του Α΄ ορόφου έχουν 

καταστραφεί και δε δύνανται να επισκευαστούν. Καθαίρεση των εξωτερικών 
ξύλινων κουφωμάτων του ισογείου (σκούρων και υαλοστασίων). 

4) Καθαίρεση των μικρών κουζινών του ορόφου και του ισογείου. 
5) Καθαίρεση των 3 αποχωρητηρίων του κτιρίου. 
6) Ανακατασκευή των καθαιρεμένων επιχρισμάτων. 
7) Κατασκευή νέας στρώσης σκυροδέματος βιομηχανικού δαπέδου, 

μεγαλύτερου πλάτους επάνω στους υπάρχοντες διαδρόμους του 
περιβάλλοντος χώρου. Αυτή η διαπλάτυνση είναι αναγκαία ιδιαίτερα στο 
διάδρομο που περιβάλλει το κτίριο, ώστε να προφυλάσσεται καλύτερα από 
τη βροχή. Η στρώση στον περιβάλλοντα διάδρομο πρέπει να έχει έντονη 
κλίση προς τα έξω. 

8) Ανακατασκευή των καθαιρεμένων ξύλινων κουφωμάτων, υαλοστασίων ή 
σκούρων. 

9) Επισκευή όσων από τα ξύλινα κουφώματα έχουν ανάγκη. 
10) Κατασκευή ντουλαπών για τη φύλαξη των παραδοσιακών ενδυμασιών του 

συλλόγου Κυριών της Θουρίας. 
11) Ανακατασκευή πλήρης των κουζινών από ανοξείδωτα υλικά (δαπέδου & 

τοίχου). 
12) Πλαστικό χρώμα εσωτερικών τοίχων. 
13) Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. 
14) Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών. 
15) Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών. 
16) Νέα πλήρης υδραυλική εγκατάσταση και των δυο ορόφων. 
17) Νέα πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης και των δυο ορόφων. 
18) Νέα πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση και των δυο ορόφων 

(σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ρευματολήπτες). 
19) Ανακατασκευή πλήρης του λουτρού με σύγχρονη γραμμή και μορφή (σετ, 

σωληνώσεις & συνδέσεις). 
20) Ανακατασκευή πλήρης του W.C. ισογείου για χρήση ΑΜΕΑ με σύγχρονη 

γραμμή και μορφή (σετ, σωληνώσεις & συνδέσεις), ενώ το W.C. του 
ορόφου θα καταργηθεί και ο χώρος θα μετατραπεί σε αποθήκη. 
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21) Κατασκευή υδρορροών περιμετρικά της στέγης με 4 κατακόρυφες γραμμές 
καθόδου. 

22) Κλιματιστική εγκατάσταση. 
 

Καλαμάτα       6 / 12 / 2012 

Η  Συντάξασα 
Β.ΚΥΒΕΛΟΥ 

ΠΟΛ.ΜΗΧ. M.Sc. 
 
 
Η δικαιολόγηση του κατεπείγοντος του θέματος από τον Αντιδήμαρχο κ. Ριζά καθώς και η 
διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του κατεπείγοντος έχουν ως εξής: 

 
Το κατεπείγον είναι ότι 4 του Γενάρη λήγει η προθεσμία καταβολής της πρότασης για 
το πρόγραμμα LEADER και παρακαλώ το Σώμα μολονότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι 

πολύ καιρό έτοιμη, δυστυχώς δεν έφτασε έγκαιρα στο γραφείο της γραμματείας και ζητάω 
παρακαλώ να μου εγκρίνετε να το αναλύσω το θέμα γιατί είναι ένα θέμα κατεπείγον και είναι 
σημαντικό μήπως μπορέσουμε και εντάξουμε το έργο στο LEADER.  

 
Κύριε Πρόεδρε ψηφίζουμε και για το κατεπείγον του θέματος και επί της 
ουσίας. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση από εμάς.  

 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

 
Πάντοτε στα κατεπείγοντα είμαστε ¨κατά¨. Ψηφίζω ¨κατά¨. Θα το 
επαναλαμβάνω συνέχεια, δεν θεωρώ τίποτα κατεπείγον όταν είναι στα 

συρτάρια κάποιων γραφείων.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά αρχήν στο θέμα η πλειοψηφία υπέρ, η ¨Αλλαγή¨ υπέρ του κατεπείγοντος. 

 
Συγνώμη, δεν πρέπει να μιλήσουμε κύριε Πρόεδρε; Παίρνετε απόφαση να κάνουμε 
ψηφοφορία, δεν πρέπει κάποιοι να πούνε κάποια πράγματα;  

 
Μισό λεπτό. Πρώτα κύριε Φωτέα πρέπει να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο το 
κατεπείγον.  

 
Ναι, δεν πρέπει να αναπτύξει ο καθένας το σκεπτικό του αν το αποδέχεται ή αν το 
απορρίπτει;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα κρίνουμε το κατεπείγον, αν εντάσσετε δηλαδή. 

 
Δεν πρέπει να αναπτύξουμε το σκεπτικό μας; Αυτό λέω, αν θα δεχτούμε ή όχι και 
μετά να πάμε σε ψηφοφορία.  

 
Βεβαίως αν θέλετε… Αιτιολόγησε το κατεπείγον. Λοιπόν παρακαλώ. Ο κύριος 
Μπρεδήμας είπε ότι συμφωνεί και για το κατεπείγον και θέλει να ενταχθεί…. 

 
Συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα από τον κύριο Ριζά για να πειστώ ότι αυτό το οποίο μας 
λέει είναι κατεπείγον, να δω το έγγραφο που μας λέει ότι 4 Ιανουαρίου τελειώνει το 

ΡΙΖΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  
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LEADER. Εάν δεν δω το έγγραφο δεν πείθομαι ότι είναι κατεπείγον. Την ημερομηνία μπορεί να 
την λέει ο κύριος Ριζάς, να δω το έγγραφο που το λέει αυτό το πράγμα. 
 
ΡΙΖΑΣ: Το έγγραφο θα σας το πω εγώ, έχει φύγει με αριθμό πρωτοκόλλου 73364…. 

 
Δεν ρώτησα αυτό κύριε  Ριζά. Ρώτησα να μου δώσετε το έγγραφο που ορίζει ότι 4 
Ιανουαρίου λήγει το LEADER. 

 
ΡΙΖΑΣ: Το καταθέτω στο Σώμα εγώ, ο Χρίστος Ριζάς … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να το πάρετε από τη γραμματεία.   
 
ΦΩΤΕΑΣ: Για να δούμε αυτό σας λέω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα συμφωνείτε για το κατεπείγον κύριοι;  

 
Αυτές είναι οι αρχές μου εμένα, να λέω στο Σώμα ενώπιον 50, 70 ανθρώπων και ημών 
ότι η προθεσμία για την υποβολή στο LEADER, είναι 4 Ιανουαρίου του 2013. Αν εσείς 

δεν πείθεστε τι να σας κάνω εγώ; Είναι θέμα παιδείας.  
 
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε να ρωτήσω εγώ κάτι; Η ημερομηνία που είπατε σαφώς... 

 
Θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού. Έθεσε ο κύριος Ριζάς θέμα 
παιδείας. Την παιδεία μου δεν επιτρέπω σε κανέναν να την αμφισβητήσει. Κι αν 

εσείς κύριε Ριζά έχετε σκοπό να ρίχνετε αιχμές σε οποιονδήποτε σας θίγει κατά την άποψή σας, 
λυπάμαι πάρα πολύ για λογαριασμό σας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ οι προσωπικές αντεγκλήσεις να… Σας παρακαλώ. 

 
Κύριε Φωτέα τοποθετούμε δημόσια και σας λέω ότι στις 4 Ιανουαρίου είναι η 
καταληκτική ημερομηνία καταβολής πρότασης στο LEADER. Το λέω στο Σώμα! Από 

εκεί και πέρα είμαι ένας κοινός ψεύτης στα μάτια ημών εάν δεν είναι αλήθεια αυτή η 
ημερομηνία. Τι άλλο να σας πω δηλαδή;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να μην υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις.  

 
Θα απαντήσω λοιπόν όπως το είπατε και εσείς. Το είπατε μόνος σας. Όμως δεν 
αμφισβήτησα ποτέ την παιδεία σας.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, όχι προσωπικές αντιπαραθέσεις. 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σαφώς 
πιστεύω ότι εδώ μέσα έχουμε ποιότητα να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και 

αυτό καταδεικνύεται με τις πράξεις και όχι με τις θεωρίες. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η διαδικασία 
από πότε ήταν δυνατή να γίνει;  Εγώ δέχομαι αυτό που είπατε ότι στις 4 του Γενάρη ήταν η 
λήξη. Εγώ ερωτώ, γιατί το κατεπείγων έτσι το αντιλαμβάνομαι με τον μέσο κοινό νου που 
διαθέτω: Η διαδικασία αυτή από πότε ήταν να ξεκινήσει; Ήταν να ξεκινήσει στις 15 του 
Δεκέμβρη; Σαφώς θα πω ¨Αντιδήμαρχε είμαι μαζί σου¨. Ήτανε στις 30 του Σεπτέμβρη; Θα πω 
¨Αντιδήμαρχε δεν είμαι μαζί σου¨. Και το  λέω με παρρησία και σε κοιτάζω στα μάτια. Πότε 
ήταν η έναρξη; Λήξη εγώ το δέχομαι αυτό που είπες και δεν το αμφισβητώ. Η έναρξη αυτής 
της διαδικασίας πότε μπορούσαμε να την κάνουμε; Ευχαριστώ.  
 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. 
 
Συνάδερφοι τα περί LEADER τα ξέρετε όλοι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το 
σπρώχνουμε μαζί τέσσερις Δήμοι σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή. Έχομε 

κάνει συζητήσεις επί συζητήσεων με τους άλλους Δημάρχους για να μην υποβάλλουμε 
προτάσεις, ίδιες προτάσεις, στα διάφορα μέτρα, γιατί τα χρήματα είναι λίγα. Τρεις ή τέσσερις 
συνεδριάσεις υπό το Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Τρεις ή τέσσερις με τους Δημάρχους. Στην 
πορεία λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες μελέτες, αλλά να μη συμπίπτομε γιατί να μην 
είναι μελέτες στον αέρα. Επομένως υπάρχει μια ρευστότητα σε αυτά τα ζητήματα.  

Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές έχομε και στενοχωρηθεί με συναδέρφους, μοιράσαμε το 
LEADER, ακριβώς δεν έπαιξε κανένα ρόλο ο πληθυσμός, τίποτα από όλα αυτά, αλλά υπάρχει 
μια ρευστότητα. Γι’ αυτό και με τις μελέτες υπάρχει ένα πρόβλημα.  

Τι ζητείται σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο; Επειδή τελειώνει ο χρόνος και είναι μια μελέτη 
για τον ΑΣΟ της Θουρίας… Τελειώνει ο χρόνος, λίγα είναι τα χρήματα, να την εγκρίνει το 
Δημοτικό Συμβούλιο για  να προωθηθεί  με το πακέτο, μην πάμε στο επόμενο σε δέκα μέρες. 
Εάν είναι λοιπόν το θέμα τόσο μείζον και θιγόμαστε, ας το πάμε σε δέκα μέρες να το 
κουβεντιάσουμε, αλλά περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι δικά μας αυτά τα έργα, είναι μαζί με 
τους άλλους Δήμους. Και προωθείται μέσω της Αναπτυξιακής και υπάρχει ρευστότητα. 
Ετοιμαστήκαμε λοιπόν και λέμε ¨σπρώξ’ το και αυτό μαζί¨.  

Αυτό είναι  το θέμα όλο και όλο αλλά εάν το θεωρείτε μείζονος σημασίας να το πούμε σε 
δεκαπέντε ημέρες συνάδερφοι.  

 
Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση μπορώ να κάνω στον κύριο Δήμαρχο;  
Έχετε εδώ μια μελέτη χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάποια παρατήρηση 

και υποχρεωνόμεθα σήμερα χωρίς να την έχουμε ανοίξει, να την εγκρίνουμε. Θα ήταν άσχημο 
να εκφράσουμε άποψη επί του θέματος; Το ναι,  ψηλά το χεράκι; Έτσι μόνο μας θέλετε; Ε, 
αυτό ζητάμε από το Δήμαρχο. Να έχουμε γνώση του τι θα γίνει, πώς θα γίνει και πόσο 
κοστίζει. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να ξεφυλλίσουμε; Είναι Δημοτικό Συμβούλιο που 
πραγματικά συσκέπτεται; 

 
Μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε; Είναι στο γραφείο των μειοψηφιών εδώ και πέντε 
μέρες κύριοι συνάδερφοι. 

 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται) 
 
ΡΙΖΑΣ: Πέντε μέρες. Όχι για να μη λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτε … 

 
Σας έχω πει ότι εδώ δεν είναι γιορτή του Αγίου Πνεύματος! Καταλάβετέ το! 
Δεν γιορτάζει  το Άγιο Πνεύμα εδώ μέσα.  

 
Κε Νταγιόπουλε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κε Νταγιόπουλε δεν χρειάζονται 
προσωπικές αντιπαλότητες.  

Λοιπόν συμφωνεί το Σώμα ως η εισήγηση; Η πλειοψηφία υπέρ, ο κύριος Μπρεδήμας η 
¨Αλλαγή¨ υπέρ, ο κύριος Νταγιόπουλος κατά. Η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨; 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Να συζητηθεί ψηφίζουμε; Αν είναι να συζητηθεί ή όχι;  

 
Αυτό το ψηφίσαμε, σαν επείγον το θέμα εντάχθηκε. Λοιπόν δόθηκαν οι…  
Είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα.  

 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ψηφίζουμε παρών και καταθέτουμε δική μας πρόταση να 
εγκρίνουμε τη μελέτη και το έργο να εκτελεστεί  από υπηρεσίες 

του Δήμου ή από δημόσιο φορέα κατασκευών. 
 
Παρών η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨. Να καταγραφεί και η πρόταση της ¨Λαϊκής 
Συσπείρωσης¨ κύριε Γραμματέα.  

Το ¨Δίκτυο Ενεργών Πολιτών¨; Υπέρ. ¨Πρωτοπορία¨; Υπέρ.  
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 84 του Ν. 3852/2010, καθώς και το 
αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των  δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ {εκτός του κ. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ}, ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨,  καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Θουρίας κα Λιάππα,  

- ΚΑΤΑ τάσσεται ο κ. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ και 

- ΠΑΡΩΝ δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Ι. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 117/2012 μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 

Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για πολιτιστική χρήση»,  προϋπολογισμού 73.800,00 € 
με ΦΠΑ  

και  
την  υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του ως άνω έργου στο χρηματοδοτικό 
Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader του Άξονα 4 του Ε.Π. «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»  , 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73364/10-12-2012 πρόταση του Τμήματος Μελετών 
της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ.   Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γουρδέας Ανδρέας   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. Δημόπουλος Δημήτριος  

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  10. Καραγιάννης Ανδρέας 

  11. Καρβέλης Γεώργιος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  14. Μαρινάκης Σαράντος  

  15. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

  16. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  17. Μπάκας Ιωάννης 

  18. Μπασακίδης Νικόλαος 

  19. Μπεχράκης Σταμάτης  

  20. Μπουζιάνης Παύλος  

  21. Μπούρας Ιωάννης 

  22. Μπούχαλης Δημήτριος 

  23. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  24. Μωρακέας Σπυρίδων 

  25. Νιάρχος Αναστάσιος  

  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα  

  28. Οικονομάκου Μαρία  

  29. Πολίτης Δημήτριος 

  30. Πουλόπουλος Δημήτριος  

  31. Ριζάς Χρίστος  

  32. Φαββατάς Δημήτριος 

  33. Φωτέας Νικόλαος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης 
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  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                   
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 

         Λιάππα Χρυσή  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 31 Δεκεμβρίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ 

 
                                                                       

 


