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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  01/2006 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  001/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιανουαρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 01/05-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 
11) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος Γεώργιος, 14) 
Λευθεριώτης Ευστάθιος,  15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης 
∆ηµήτριος, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σούµπλης Μιχαήλ, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 27) Τσώλης 
Πέτρος  και  28) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 4) Μάλαµας Παναγιώτης, 
5) Μαυρέα Αικατερίνη,  6) Μπάκας ∆ηµήτριος   και   7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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Στην αρχή της συνεδρίασης γίνεται η καθιερωµένη κατ΄ έτος κοπή της βασιλόπιτας µε τις 
ευλογίες του εκπροσώπου του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Πρωτοσύγκελου της 
Ιεράς Μητροπόλεως - Αρχιµανδρίτου Θεόκλητου Λαµπρινάκου.  
 
Η τελετή ολοκληρώνεται µε την ανταλλαγή ευχών. 
 
Με την ολοκλήρωση της τελετής ο κ. Πρόεδρος 

- αναφέρει ότι, µετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την πλευρά των µειοψηφιών, η 
απόφαση για την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος και προϋπολογισµού, κατά 
την 18η/6-10-2005 συνεδρίαση, λήφθηκε κατά πλειοψηφία και όχι οµόφωνα όπως είχε 
αναγραφεί στην περίληψη. 

- διαβάζει το υπ’ αριθ. πρωτ. 5976/2334/14-12-2005 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
που κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 40/4-1-2006 έγγραφο του 
Περιφερειακού Τµήµατος Πελοποννήσου του Τ.Ε.Ε. και αφορά στη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. 

- αναφέρεται στην από 5-1-2006 επιστολή της Πειραµατικής Σκηνής Καλαµάτας µε την 
οποία παρουσιάζουν τις θεατρικές δραστηριότητες και ζητούν την στήριξη και 
συµπαράσταση για την πραγµατοποίηση των σχεδίων και των στόχων αυτής. 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Ο ∆ήµαρχος έδωσε τις ευχές στην κοπή της πίτας. Θέλω να του ευχηθώ 
υγεία και κουράγιο. Να ευχηθώ στους συναδέλφους και στους δηµότες 

εκπλήρωση των στόχων τους. Να δηµιουργηθούν και τα κατάλληλα σχήµατα για τις δηµοτικές 
εκλογές. 
 

 
Χρόνια πολλά µε υγεία, ευτυχία και αισιοδοξία. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. 

 
 
∆εν θα µπούµε στο κλίµα της συναίνεσης. ∆εν θα ήταν για µας καλό να 
ευχηθούµε ευόδωση των ευχών της ∆ηµοτικής αρχής γιατί είναι αντιλαϊκοί. 

 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στην Κηφισιά εδώ και 8 
χρόνια, που προέρχεται από  κληρονοµιά της αείµνηστης κας Χανδρινού, 

χωρίς να εισπράττει τα ενοίκια και κατά συνέπεια να µην αποδίδονται σε άπορα και ορφανά 
παιδιά όπως ήταν η επιθυµία της θανούσης. Ποιος εισπράττει τόσα χρόνια τα ενοίκια και σε τι 
ενέργειες προτίθεται να προβεί ο ∆ήµος Καλαµάτας; 
 

 
Ευχαριστούµε τον κ. Μπάκα για το ετεροχρονισµένο ενδιαφέρον του. Το τµήµα 
∆ηµ. Περιουσίας δηµιουργήθηκε το 2000 και τµηµατάρχης ήταν ο κ. 

Γαρατζιώτης. Υπάρχει αλληλογραφία για το θέµα. Ο Μπάκας Ιωάν. ήταν στέλεχος και 
αντιδήµαρχος της προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής. 
 
Όταν είχε θέσει ο κ. Αθανασόπουλος θέµα αξιοποίησης – εκποίησης της δηµοτικής περιουσίας 
είχε επισηµάνει ότι υπάρχει κι αυτό το κτίριο. Έχουν γίνει ενέργειες της αρµόδιας σήµερα 
τµηµατάρχου κας Χανδρινού σε συνεργασία µε το νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου. 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ο ∆ήµος Καλαµάτας ενδιαφέρεται για την προάσπιση της περιουσίας του. Θα εξαντληθεί σε 
αυτό το θέµα η νόµιµη οδός. 
 

 
(∆ικηγόρος ∆ήµου) 
Ο φάκελος στο γραφείο του νοµικού συµβούλου ήρθε προ 7 µήνες 

περίπου (Ακολούθως ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρεται µε λεπτοµέρειες στις ενέργειες που 
έχουν γίνει). 
 
 
Ακολουθούν ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα από τους κ.κ. Ηλιόπουλο Αθαν., Κοσµόπουλο και 
Μπάκα Ιωάν., και απαντήσεις από τον κ. Γιαννακόπουλο. 
 

 
Το συγκεκριµένο τµήµα το επέβαλα εγώ στον ΟΕΥ του ∆ήµου και είµαι 
υπερήφανος γι΄ αυτό. Ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν και στην πόλη µας.  

 
 
- Υπάρχουν αντιδράσεις για τον περιµετρικό. Τι επιπτώσεις θα έχει στην πόλη; 

Να συζητηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο οποίο να κληθούν και οι 
αρµόδιοι φορείς. 

- Η µαρίνα χαρίστηκε σε ιδιώτη ο οποίος έχει ανοίξει πόλεµο µε τους δηµότες και τους 
επιχειρηµατίες. ∆όθηκε η δυνατότητα στη ∆ηµοτική αρχή να καταγγείλει τη σύµβαση. 
Επινοικιάζεται το κατάστηµα εντός της µαρίνας; Φτιάχνεται και δεύτερο; 

- Η ∆ηµοτική Αρχή εξυπηρετεί τα συµφέροντα των µεγαλοκαρχαριών σε βάρος των µικρών. 
Παράδειγµα οι αυξήσεις των ενοικίων στο ΒΙΟ.ΠΑ. 

 
 
Ο κ. ∆ιασάκος µονότονος. Θα κοιτάξουµε βέβαια το θέµα που θέτει για τα 
καταστήµατα στη µαρίνα. 

Έχει κουβεντιασθεί διεξοδικά το θέµα του περιφερειακού δακτυλίου. Είχα τοποθετηθεί ότι ο 
δρόµος αυτός πρέπει αν είναι κλειστός. Θα έχει τρεις συνδέσεις. 
Επισκεφθήκαµε το προεδρείου του ΒΙΟ.ΠΑ. Η αύξηση που ζητήθηκε οµόφωνα από το ∆.Σ. της 
Α∆ΕΚ, το 3,65 € ανά τετραγωνικό µέτρο, είναι πολύ χαµηλότερο από τα µισθώµατα των άλλων 
καταστηµάτων. 
Όµως χρειάζονται παρεµβάσεις πράγµατι στο ΒΙΟ.ΠΑ. γιατί δεν έχουν γίνει εδώ και 12 χρόνια. 
∆εν µπορεί να γίνεται άνιση αντιµετώπιση. 
 

 
Έχουν δηµιουργηθεί πολλά προβλήµατα από το έργο της αποχέτευσης 
στα Λέικα. Τι προτίθεστε να κάνετε και πότε θα γίνουν οι συνδέσεις; 

 
 
∆εν είναι ώρα να µιλάµε για συνδέσεις.  
Όπου δηµιουργούνται τεχνικά προβλήµατα (λακκούβες κλπ) είναι 

υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας να τα λύσει. 
 

 
∆εν νοµίζω . . .  ότι πρέπει να υπάρχει αγωνία για το πότε θα γίνουν οι 
συνδέσεις. Έγινε γιγάντια προσπάθεια για  την υλοποίηση του προγράµµατος. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ.: 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Τεχνικά νοµίζω ότι δεν µπορούν να γίνουν οι συνδέσεις εάν πρώτα δεν 
ολοκληρωθεί ο αγωγός. 

 
 
Η αποχέτευση Κιτριές – Σπερχογεία, είναι γιγάντιο έργο, γίνεται προσπάθεια να 
απαξιωθεί. 

Οι τεχνικές διορθωτικές επεµβάσεις θα γίνουν από την ανάδοχο εταιρεία. 
 

 
Η διαπαραταξιακή επισκέφθηκε την Μαραθόλακα. Τι διαπίστωσε και τι 
πρόκειται να γίνει;  

 
 
∆εν πήγε η διαπαραταξιακή. Εγώ είχα προγραµµατίσει να πάω, να δω το 
πρόβληµα αντιµετώπισης των χωµάτων. Θα το δούµε στη συνεδρίαση της 

διαπαραταξιακής τη ∆ευτέρα. 
 
 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχεται την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων:  

1. Περί µη εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 558/2005 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικής 
µε την λήψη δανείου της ανώνυµης εταιρείας «Βιοµηχανικά Σφαγεία – Αγορά Καλαµάτας 
ΑΕ» από την Α.Τ.Ε. 

2. Επί της υπ’ αριθ. 230/2005 απόφασης του Πρωτοδοκείου Καλαµάτας που αφορά στην 
εκδίκαση της αγωγής των εργαζοµένων της ∆ΕΑΚ κατά του ∆ήµου Καλαµάτας.  

3.Επαναχορήγηση αφαιρεθησών αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  9. Κουδούνης Αργύριος 
  10. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  11. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  12. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  13. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος 
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 
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  17. Μέλιος Ιωάννης 
  18. Μπάκας Ιωάννης 
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σούµπλης Μιχαήλ 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Τσώλης Πέτρος 
  27. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 22 Φεβρουαρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 


