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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  02/2006 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 017/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Ιανουαρίου 2006, ηµέρα Τρίτη 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. 02/19-01-2006 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) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 7) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) 
Λευθεριώτης Ευστάθιος, 16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας 
Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) 
Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 22 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) 
Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) Σούµπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 31) Τσώλης Πέτρος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 26 απόφαση)  και  32) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος και 3) 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 ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 

- Στην κοπή της πίτας των εργαζοµένων του ∆ήµου που θα γίνει την Παρασκευή 27-1-2006 
και ώρα 12η µεσ. στο Πνευµατικό Κέντρο. 

- Στην υπ’ αριθ. 2488/2005 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά µε τους 
κληρονόµους της κληρονοµίας της Αικατερίνης χήρας Κων. Αλειφέρη. 

- Στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/17-1-2006 επιστολή του Συλλόγου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων µε 
την οποία ζητούν να ενηµερωθούν για τις µέχρι τώρα ενέργειες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
ώστε να ενταχθούν στον οργανισµό αυτού ύστερα από την θετική κρίση του ΑΣΕΠ. 

 

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος ενηµερώνει το Σώµα επί των εξής: 

 
- Για τα αποτελέσµατα του ραντεβού του µε τον κ. Τατούλη στην Αθήνα που 

έγινε παρουσία του Υφυπουργού κ. Λαµπρόπουλου και συγκεκριµένα   
αναφέρεται: 

• Στη σύναψη των προγραµµατικών συµβάσεων της ∆ΕΠΑΚ και του ∆ΙΚΕΧΟ που θα 
ισχύουν από 23-1-2006 και θα έχουν εξαετή διάρκεια. 

• Στη χρηµατοδότηση των προγραµµατικών συµβάσεων µέσω του τακτικού 
προϋπολογισµού του Υπουργείου. 

• Στο ότι δεν θα αποστείλει εκπρόσωπό του το Υπουργείο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆ΕΠΑΚ. 

• Στην κατασκευή της στέγης του Κορφωτάκειου που θα γίνει µε χρήµατα του Υπουργείου. 

• Στη δέσµευση του κ. Τατούλη ότι στις 15-6-2006 θα γίνουν τα εγκαίνια του Μουσείου 
στην Καλαµάτα. 

• Στην τακτοποίηση πλέον, µε αυτές τις ρυθµίσεις,  όλων των δεσµεύσεων του κ. Τατούλη 
για την Καλαµάτα, τον οποίον ευχαρίστησε όπως και τον κ. Λαµπρόπουλο για την 
τεράστια συµβολή του. 

 

Στο σηµείο αυτό ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει και το Σώµα κατά πλειοψηφία (ΚΑΤΑ ο κ. ∆ΙΑΣΑΚΟΣ) 
αποδέχεται την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των παρακάτω θεµάτων:  

1. «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού, του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) 
για τη συνέχιση της προσπάθειας ουσιαστικής και ολοκληρωµένης πολιτιστικής ανάπτυξης 
της Καλαµάτας και της ευρύτερης περιοχής». 

2. «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού, του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) 
για τη συνέχιση της ανάπτυξης του θεσµού «∆ιεθνές Κέντρο Χορού»  (∆Ι.ΚΕ.ΧΟ.)». 

 

Συνεχίζοντας την ενηµέρωση ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στα εξής: 

 

- Βγήκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε τις ενστάσεις 
που είχαν κατατεθεί για το Μέγαρο Χορού. Μέχρι  την Παρασκευή θα 

ανοίξουµε τις προσφορές. 

- Βρέθηκε το συµβόλαιο, στο παλιό Υποθηκοφυλακείο του ∆ήµου Αθηναίων,  για την 
ιδιοκτησία του ∆ήµου στην Κηφισιά. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Η διαδικασία συνεχίζεται µε µέλη του Σώµατος να θίγουν θέµατα και να θέτουν ερωτήµατα 
στα οποία απαντούν ο κ. ∆ήµαρχος και οι καθ΄ ύλην αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι, ως ακολούθως: 

 
- Ας ευχηθούµε να µην έχουµε αλλαγές στο Υπουργείο Πολιτισµού µε τον 

αναµενόµενο ανασχηµατισµό. 

- Στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 6 φάκελοι ήταν κενοί! 

- Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ τηρεί το χρονοδιάγραµµα για τα parking;  

 

 
∆εν έχει υλοποιηθεί η συµβατική προθεσµία των 180 ηµερών. Αναµένεται 
µακριά συζήτηση µεταξύ ∆ηµοτικής Αρχής και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ για τα αίτια της 

καθυστέρησης.  

 
- Να υπάρχει καλλίτερη προετοιµασία των φακέλων των θεµάτων. 6 

φάκελοι κενοί!    

- Χρέος κάθε αντιπολίτευσης να επιδοκιµάζει πράξεις που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. 
Επιδοκιµάζουµε την πρωτοβουλία της ∆ΕΤΑΚ για τις ξεναγήσεις των παιδιών στο Ιστορικό 
Κέντρο. Έχουµε και σχετικές προτάσεις βελτίωσης. 

- Λάβαµε επιστολή για χορήγηση θέσεων parking σε συνδηµότες. Είχαµε πει να εξετάσουµε 
το θέµα και να δούµε και τη δυνατότητα χρηµατικής αποζηµίωσης του ∆ήµου.  Να 
συζητηθεί το θέµα για τις παραχωρήσεις θέσεων στάθµευσης σε δηµότες και να 
καθορίσουµε τις θέσεις και το πλαίσιο των παραχωρήσεων. 

 
Η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάνει την προεργασία αποτύπωσης όλων των 
θέσεων parking που έχουν δοθεί. Να το φέρουµε το θέµα στην επόµενη 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά θα χρειασθούν και κάποιες επώδυνες αποφάσεις.     

 
Μαζί µε την κυκλοφοριακή µελέτη του κ. Ζέκκου. 

 

Να δοθεί απάντηση στους σχολικούς φύλακες οι οποίοι δεν µπορεί να είναι σε 
οµηρία. ∆ιαφωνούµε µε την λογική ότι δεν έχουµε χρήµατα. 
 
Έχει σταλεί επιστολή στους σχολικούς φύλακες. Περιµένουµε ενηµέρωση από το 
Υπουργείο.  
 
Στις 2 Μαρτίου εκδικάζεται η προσφυγή που είχαµε κάνει για αναπροσαρµογή 
του µισθώµατος του κληροδοτήµατος ¨Λυκούργου Σκιά¨ στην Αριστοµένους. 

 
- Άθλια κατάσταση στο οδικό δίκτυο στο Μπουρνιά. Να γίνει η 

απαιτούµενη παρέµβαση επούλωσης των λάκκων. 

- Τι γίνεται µε την στέγαση των Αθιγγάνων στα οικόπεδα που έχει αγοράσει η Νοµαρχία; ∆εν 
µπορεί να γίνεται τίποτα εν αγνοία του ∆ήµου. 

- Πώς εξελίσσεται η µελέτη κατασκευής του περιµετρικού δρόµου; Να γίνει ενηµέρωση των 
δηµοτών. 

  
Την επούλωση των λάκκων την κάνει η ∆ΕΥΑΚ. Τον προηγούµενο µήνα 
είχαµε έντονες βροχοπτώσεις που επέτειναν το πρόβληµα. Συντονίσαµε 

τον προγραµµατισµό µας αλλά αναµένουµε ακόµα το απαιτούµενο υλικό. Συµφωνούµε  µε την 
αναγκαιότητα για επέµβαση στο Μπουρνιά.     

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ:  

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΣΟΥΜΠΛΗΣ: 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 
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- Συζητήσαµε µε τον Αντινοµάρχη κ. Νίκα. ∆ιευκρινίσαµε ότι δεν πρέπει να γίνει 

κάτι ¨πλαγίως¨ έξω από την ενηµέρωση του ∆ήµου και φυσικά θα 
αναλάβουµε το µέρος που µας ανήκει.  

- Ο περιµετρικός δακτύλιος έχει δροµολογηθεί και είναι κλειστός. Ας δούµε και άλλα   
παραδείγµατα ανοιχτών. ∆εν µπορούµε να ξαναγυρίσουµε πίσω.  

    Είµαστε υπέρ του περιµετρικού δακτυλίου δεν θα αφήσουµε όµως να τον πληρώσουν οι 
συνδηµότες µας. 

 
- Μιλάµε πλέον για την παράκαµψη της πόλεως και όχι για περιµετρικό 

δακτύλιο. Θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία να ξεκαθαρίσει τι γίνεται µε 
τους κόµβους και πως η πόλη θα έρχεται σε επαφή µε αυτόν τον περιµετρικό δακτύλιο.  

- ∆εν ξέρω αν υπάρχει  µελέτη για την αποσυµφόρηση του κόµβου του Ασπροχώµατος µέσα 
από την περιοχή του Βάλτου που είναι µια αγροτική περιοχή. Χρειάζεται κυκλοφοριακή 
µελέτη για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

- Φαίνεται έντονα ότι οι κατασκευαστές εργολάβοι κάνουν όπως θέλουν τις πυλωτές και µε 
την αυθαίρετη τοποθέτηση ιδιωτικών πινακίδων περιορίζονται οι θέσεις στάθµευσης των  
συνδηµοτών µας. 

 
Από τον οικοδοµικό κανονισµό επιτρέπεται µία είσοδος – έξοδος σε 
parking σε πυλωτές. ∆ιέξοδος η ύπαρξη ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  

 
Πρέπει πράγµατι να αναθέσουµε µελέτη για το τι γίνεται µε τον περιµετρικό 
δακτύλιο. 

 
∆εν θα παραµείνουµε αδρανείς επειδή δεν υπάρχει σήµερα ∆ηµοτική 
Αστυνοµία. Να ειδοποιήσουµε την Αστυνοµία, ο κάθε ιδιοκτήτης να 

αναγράφει τον αριθµό της άδειας parking.  
 

Ακολούθως ο Αντιδήµαρχο κ. Κυριακόπουλος προτείνει και το Σώµα οµόφωνα αποδέχεται την 
εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του παρακάτω θέµατος:  
 
      «Τροποποίηση της κατανοµής της  Β΄ φάσης του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».   
 
 
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. Αργυροπούλου Βασιλική 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  10. Κουδούνης Αργύριος 
  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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  12. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης 
  16. Μαλαπάνης Χρήστος 
  17. Μασούρας Γρηγόριος 
  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  19. Μαυρέα Αικατερίνη 
  20. Μέλιος Ιωάννης 
  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  22. Μπάκας Ιωάννης 
  23. Μπαστακός Παναγιώτης 
  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  26. Πασχάλης Γεώργιος 
  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  28. Σούµπλης Μιχαήλ 
  29. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  30. Τσώλης Πέτρος 
  31. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 21 Φεβρουαρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 

 


