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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  03/2006 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  045/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Φεβρουαρίου 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. 03/03-02-2006 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) 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, 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 Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 29) Τσώλης Πέτρος και  30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος και 
5) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Πηγών  
κ. Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
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 αποστολή συλλυπητήριας επιστολής στο Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας για το 
θάνατο της αδελφής του. 

- Επί του υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2442/3-2-06 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε 
θέµα: «Απαντήσεις σε θέµατα που απασχόλησαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ενέργειες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας». 

Στη συνέχεια από µέλη του Σώµατος θίγονται τα εξής θέµατα: 

 

- Καθυστέρηση αδειοδοτήσεων κατασκευής των υπόγειων parking. ∆εν 
κατάλαβα επακριβώς την αιτία της καθυστέρησης Πότε θα ξεκινήσουν 

αυτές οι εργασίες;  
Η κατανάλωση ρεύµατος στο υπαίθριο parking πρέπει να επιβαρύνει την εταιρεία και όχι στο 
δηµοτικό φωτισµό. 

- Όσον αφορά στο θέµα της πολεοδοµικής µελέτης της Κηπούπολης, δεν δόθηκε ο 
απαιτούµενος χρόνο στους δηµότες για τις παρεµβάσεις τους. Που βρίσκεται το θέµα;  

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της ανάθεσης της ΜΟΛΑΚ σε ιδιώτη; 

- Που βρίσκεται το θέµα των αιτήσεων µετάταξης υπαλλήλων των ∆ηµοτικών Παιδικών 
Σταθµών;  

 
Όσον αφορά τις αιτήσεις για µετάταξη υπαλλήλων των ∆ηµοτικών Παιδικών 
Σταθµών, παρέπεµψα το θέµα στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε αρνητική εισήγηση 

γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες. Για ελλείψεις στους φακέλους ευθύνονται οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες. Θα το ερευνήσω. 

 
Ο διαγωνισµός για τη ΜΟΛΑΚ είναι προγραµµατισµένος για την 1η Μάρτη. 
Εξελίσσεται οµαλά η διαδικασία µέχρις στιγµής. Εντός των ηµερών θα 

διανεµηθούν τα σχετικά µε το διαγωνισµό τεύχη δηµοπράτησης. Υπάρχει πιθανότητα 
κατάθεσης ένστασης.     

 
- Έχουµε ειδοποιήσει ∆ΕΗ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ τα φώτα στο υπαίθριο 

parking να πληρώνονται από την εταιρεία. Υπήρξε µικρή καθυστέρηση 
λόγω Κτηµατολογίου. 

- Η µελέτη για την ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ήρθε πριν από 1 ½ µήνα και αναρτήθηκε πριν από 10 ηµέρες. 
Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου είναι η προθεσµία υποβολής ενστάσεων. Μετά θα έρθει το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.    

 
- Είχαµε εκδίκαση υπόθεσης µε ατυχές αποτέλεσµα για το ∆ήµο. Γιατί δεν 

έγινε σωστή προετοιµασία του ∆ήµου; Γιατί δεν παρέστη ο Νοµικός 
Σύµβουλος του ∆ήµου; 

- Σε ηµερίδα για τον αγροτουρισµό στο ∆ήµο Μαντινείας δεν έγινε αναφορά στην Μεσσηνία. 
Ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει ο ∆ήµος ώστε να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα αυτό 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι ορεινές περιοχές του ∆ήµου; 

- Έχουν εγκριθεί ήδη οι πολεοδοµικές µελέτες των ∆. ∆. Βέργας, Ασπροχώµατος και 
αναµένεται και της  Μ. Μαντίνειας. Ποιες είναι οι ενέργειες του ∆ήµου; Πότε θα περάσουµε 
στην πράξη εφαρµογής αυτών; 

- Με ευθύνη του ∆ήµου χάσαµε την προθεσµία προσβολής του αποχαρακτηρισµού του Ο.Τ.  

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ:  

ΜΑΣΟΥΡΑΣ:  

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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του πρώην εργοστασίου Λάµπου. Είχαµε προτείνει άλλη λύση.  

 
Η συνεργασία και η ενηµέρωση ήταν επαρκεστάτη. Είναι γνωστό ότι και η 
εφορία όταν µηνύει για το ΦΠΑ δεν παρίσταται δικηγόρος. Ποία η αιτία να 

παρασταθεί δικηγόρος για το 2% του ∆ήµου το οποίο είναι το ίδιο πράγµα µε τον ΦΠΑ;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: (δεν ακούγεται) 

 
Παρέστην εγώ ως µάρτυρας αγαπητέ συνάδελφε και είπα όλα αυτά. Παρότι 
είχαµε προτείνει στη µηνυτήρια αναφορά ως µάρτυρα υπάλληλο, ο εισαγγελέας 

εκλήτευσε εµένα και παρέστην και κατέθεσα εγώ ως µάρτυρας και όλα τα στοιχεία που 
χρειάζονταν τα κατέθεσα στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα έχω πει στο νοµικό να διερευνήσει 
να µάθουµε τα ακριβή  αίτια της απόρριψης.   

 

- Ήταν το ποινικό θέµα, έτσι; Πιθανόν ο κ. Κοσµόπουλος µε την αγωνία που τον 
διακατέχει δίνει και µια άλλη έκταση, ότι κανονικά εκτός από την τυπική 

διαδικασία που ακολούθησε ο Γρηγόρης µπορούσε να υπάρξει και µια πρόσθετη εργασία γιατί 
ήταν και η πρώτη δίκη που αφορούσε το 2%. Εγώ έχω δώσει εντολή να βρεθεί η φορολογική 
δήλωση, αν κρύπτει ή δεν κρύπτει, γιατί αυτά δεν µας τα δίνει η εφορία, και θα κάνουµε και 
έγγραφο να είναι επίσηµο, το 2% το καταθέτει και το αφαιρεί ή δεν το βάζει καθόλου, ώστε 
να µπορέσουµε να κάνουµε τις παραπέρα ενέργειες που είναι σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Αυτό 
είναι το ένα θέµα και νοµίζω ότι δεν έχει λήξει το θέµα γιατί το αστικό δικαστήριο το οποίο 
αφορά κατόπιν το 2% είναι µια ξεχωριστή υπόθεση και αν δεν απατώµαι εκκρεµεί και άλλο 
ένα δικαστήριο, κατά το Μάρτη, που έχει κάνει αυτή έφεση απαλλαγής.      

 

- Θα έχω επαφή µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού για τα θέµατα που 
θίγηκαν παραπάνω. 

  
- Περιµέναµε να εγκριθούν και οι 3 πολεοδοµικές µελέτες. Εκκρεµεί της    

Μ.  Μαντίνειας.  

(∆ίνει διευκρινίσεις για την ακολουθητέα διαδικασία) 

- Για το οικόπεδο πρώην εργοστασίου Λάµπου, απαιτείτο ως ουσιαστική κίνηση η κατάθεση 
πάνω από 1 εκατοµµ. ευρώ. ∆εν υπήρχε αυτή η κίνηση. Ανάλογο πρόβληµα έχουµε για το 
τµήµα της Μ. Αλεξάνδρου.  

 
Η δική µας πρόταση επαναχαρακτηρισµού θα έδινε διέξοδο.  

 

- Με τα έργα που γίνονται στη µαρίνα διαµορφώνεται χώρος για να 
υπενοικιασθεί ως κατάστηµα. Υπάρχει τέτοιο δικαίωµα στην εταιρεία; Πόσα τα 

έσοδα της ∆ΕΤΑΚ; 

- Αποθράσυνση των Τραπεζών, µε την κάλυψη της Κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, που 
πηγαίνουν για κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων. Πρωτοστάτης ο κ. Κωστόπουλος 
που της ALPHA BANK το ∆ιοικητική της οποίας τίµησε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Χώρος καταστήµατος µετατρέπεται σε γραφείο και το αντίστροφο. Ζητήθηκε 
από τη ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. να υποβάλει σχετική αίτηση για να αποφασίσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΤΑΚ. 

 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 
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∆εν έχουµε ενηµερωθεί για τη µετεγκατάσταση των αθιγγάνων από τη 
ΝΑΜ. Η κατασκευή γεφυρών που ενοποιεί ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ και ΜΑΚΑΡΙΑ θα 

καταστήσει ¨λαιµητόµο¨ το δρόµο της περιοχής εκεί. Να καταργηθεί η µελέτη κατασκευής 
γεφυρών τροχοφόρων και να κατασκευασθούν γέφυρες πεζών.  

 
Έχω στείλει σχετική επιστολή στον κ. Νοµάρχη για το θέµα αυτό. Το ΙΓΜΕ 
συνεργάσθηκε µόνον µε τη Νοµαρχία. ∆εν µπορεί η Νοµαρχία να κάνει 

κουµάντο στο ∆ήµο Καλαµάτας.   
    

 
Βρισκόµαστε εκτός χρονοδιαγράµµατος εξελίξεως της συµβάσεως 
κατασκευής των parking µε ευθύνη δική µας. Να πιεσθούν οι διαδικασίες 

για τα parking και να ενηµερωθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, κ. ∆ήµαρχε, κ.κ. συνάδελφοι, είναι λυπηρό αυτό που συµβαίνει, να 
υπερασπίζεσαι τη διασφάλιση της περιουσίας του ∆ήµου και να βρίσκεσαι στο 

εδώλιο του κατηγορουµένου. Με έκπληξη διάβασα στο φύλλο των εφηµερίδων ¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ¨ 
και ¨ΘΑΡΡΟΣ¨, στις 8-2-2006, που ούτε λίγο ούτε πολύ που καταλογίζονται ευθύνες από την 
Τεχνική Υπηρεσία ότι έγινε δήθεν καταπάτηση του καλντεριµιού και του δηµοτικού δρόµου 
που βρίσκεται στον παλιό οικισµό Βέργας.  
 
Ας ξεκινήσουµε από την αρχή.    
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και συγκεκριµένα το Σχέδιο Πόλης, γιατί εδώ πέρα, να 
διαχωρίζουµε τα πράγµατα, ο κ. Κυριακόπουλος δεν έχει συµµετοχή,  ορθά κάνει τη δουλειά 
του….. (αλλαγή πλευράς κασέτας) 
…. Τζαµουράνης, µιλάω ειδικά για το Σχέδιο Πόλης, το 2001 έδωσε άδεια, βάσει τοπογραφικού 
βέβαια, ορθά έπραξε, στον κ. Φλωράκη Γεώργιο να φτιάξει περίφραξη, το σπίτι δεν µας 
ενδιαφέρει, την περίφραξη που ήταν επί του δρόµου και στο καλντερίµι. Εκ των υστέρων και 
βεβαίως µε το Τοπικό Συµβούλιο, διαπιστώσαµε κατόπιν αυτοψίας που έγινε στην πορεία, το 
2005, ότι γίνεται καταπάτηση ειδικότερα του καλντεριµιού που είµαστε απόλυτα βέβαιοι.  

 
Βαγγέλη συγγνώµη, τα ξέρουµε αυτά, µπες τώρα στο … Κάτι µου έχεις ζητήσει, 
τι;  

 
Ναι να µπω στο θέµα. Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε. 
Και κάτι άλλο, παρόλα που θα έπρεπε η Τεχνική Υπηρεσία και ειδικότερα το Σχέδιο 

Πόλης να συνεργάζεται µε τους εκάστοτε Προέδρους γιατί ειδικά το 2001 υπήρχε εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων, έκδοση βεβαιώσεων κ.λ.π., δεν το έπραξε. Προ ηµερών µου ήρθε ένα χαρτί για 
το πλάτος, στο ΦΕΚ της εφηµερίδας 4 του 1997, ότι έχει καθοριστεί το πλάτος του κοινοτικού 
δρόµου της επαρχιακής οδού και βεβαίως τον δρόµο που είναι µέσα στον οικισµό. Αυτό η 
Τεχνική Υπηρεσία δεν το είχε καθόλου. Αυτό το παρέδωσα στον Προϊστάµενο του Σχεδίου 
Πόλης να το δει γιατί έχουν γίνει πολλές παραβάσεις, καταπατήσεις επί του δρόµου του 
κοινοτικού, τουλάχιστον 15. άρα λοιπόν θα πρέπει από εδώ που φαίνεται, να έχει τη 
συνεργασία γιατί πολλές φορές δεν µπορεί να γνωρίζουνε τα πάντα στο Σχέδιο Πόλης, βεβαίως 
και τους κανονισµούς που υπάρχουν στα διαµερίσµατα κ.λ.π. Άρα λοιπόν από αυτό 
εξυπακούεται ότι πρέπει να συνεργάζονται µαζί µας.  
Εγώ δεν θέλω να επιρρίψω ευθύνες, στο Σχέδιο Πόλης συγκεκριµένα, απλώς θα ήθελα να είναι 
πιο προσεκτικοί και βεβαίως να συνεργάζονται µε τους εκάστοτε Προέδρους.  
Εδώ θα παρακαλέσω πολύ το Σώµα, υπάρχει ο µηχανικός του κ. Φλωράκη που έχει µηνύσει 
εµένα, να διαπιστώσετε ότι πραγµατικά έχει κάνει παράβαση και καταπάτηση του δρόµου. Θα 
σας παρακαλέσω πολύ συνάδελφοι, να έρθει λίγο να µιλήσει. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΕΙΛΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 
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Παρακαλώ, ο µηχανικός. Ελάτε. 
Το Σώµα παρακαλώ, για ένα λεπτό. 

 
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Καλησπέρα. ∆εν θα σας κουράσω καθόλου, απλά ήθελα να πω δύο 
λόγια. Να εκφράσω τη συµπαράστασή µου στο Βαγγέλη το Χειλά 

διότι διεπίστωσα και εγώ µετά λύπης µου, κατόπιν νεοτέρων µετρήσεων και λαµβάνοντας 
υπόψη όλα τα τοπογραφικά, και της περιοχής και αυτά που είχε µε ακρίβεια αποτυπώσει ο  κ. 
Βεργινάδης κατά 2001 τα οποία δυστυχώς δεν τα λάβαµε υπόψη µας κατά την έκδοση της 
δεύτερης βεβαίωσης η οποία δηµιούργησε και το πρόβληµα στον κ. Χειλά. Βάζοντας λοιπόν 
κάτω και κάνοντας µια ακριβή µέτρηση µε τα σηµερινά δεδοµένα πράγµατι διαπιστώνουµε ότι 
έχει γίνει µία καταπάτηση από 30 έως 50 εκατοστά στο καλντερίµι του χωριού.  
Αυτά ήθελα να πω. 

 
Καταγράφηκαν. Ευχαριστώ πολύ. 
 
Παρακαλώ.  

 

- Μακάρι να διαψευσθούµε αλλά φαίνεται ότι στο χώρο του ∆ιοικητηρίου 
υπάρχουν προβλήµατα στην κατασκευή του υπόγειου parking. 

- Ο Ναυτικός Όµιλος Καλαµάτας έχει καταθέσει αίτηµα για το διάπλου του Μεσσηνιακού 
κόλπου. Να έρθει εγκαίρως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

- Είναι γνωστά τα προβλήµατα µε την κατάληψη της ΒΙΠΕ από τους τσιγγάνους. ∆εν µπορούν 
να έρθουν εκεί επενδυτές και χάνονται µεγάλα κονδύλια. Πίσω από την Αγία Τριάδα έχει 
παραχωρήσει ο ∆ήµος οικόπεδα σε δηµότες ως ανταλλαγή ιδιοκτησιών. Εκεί έχει γίνει 
κατάληψη πάλι από τσιγγάνους και οι οικοπεδούχοι δεν ορίζουν τις ιδιοκτησίες τους. Εκτός 
αυτών γίνεται µεγάλη διακίνηση ναρκωτικών σε καταυλισµούς τσιγγάνων. Να 
ενεργοποιηθούν αυτοί που έχουν την ευθύνη.   

 
Η ΒΙΠΕ είναι εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής. Έχουν γίνει συσκέψεις στο ΥΠΕΣ 
για την µετεγκατάσταση των τσιγγάνων, πράγµα που είναι ευθύνη της κεντρικής 

εξουσίας.  
Αιφνιδίως µαθαίνουµε ότι ο κ. Αντινοµάρχης προσπαθεί να στριµώξει όλους τους τσιγγάνους 
στην ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ. Το ΙΓΜΕ κατεβαίνει και συνεργάζεται µόνον µε τη ΝΑΜ.  
Όσο καθυστερεί η επίλυση των προβληµάτων τόσο θα αυξάνονται. 
∆εν είµαστε εµείς η αρµόδια αρχή που πρέπει να εκδιώξει τους τσιγγάνους από τις παράνοµες 
καταλήψεις µέσα στην πόλη. 
Συµφωνώ µε τις καταγγελίες που έγιναν. ∆εν έχουµε όµως τα νοµικά εργαλεία για την επίλυση.  
∆εν µπορούµε να κάνουµε ένταξη ευκαιριακή. 
Η ΝΑΜ οφείλει να δώσει τη λύση όχι βέβαια σε βάρος της Καλαµάτας.   

 

Καθηγητές µουσικής Β΄θµιας εκπαίδευσης εµπίπτουν σε σχετική 
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. για διπλοθεσία.  Αν υπάρχουν τέτοια 

φαινόµενα στο ∆ηµοτικό Ωδείο µας θα πρέπει να ληφθούν µέτρα. 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ:  

ΣΟΦΡΩΝΑΣ (Μηχανικός): 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΟΦΡΩΝΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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- Τι γίνεται µε την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της 
Σπερχογείας; 

- Πότε θα ξαναρχίσει ο εργολάβος τη διαµόρφωση της πλατείας Σπερχογείας; 

 

Εµείς προχωράµε τη σύνδεση της Σπερχογείας µε το Βιολογικό Καθαρισµό. 

 

 
Ο εργολάβος ζήτησε παράταση για την κατασκευή της πλατείας 
Σπερχογείας. Πόλις καλλιτερεύσει ο καιρός θα συνεχίσει. Μέχρι 15 Μάρτη 

η πλατεία θα ολοκληρωθεί.  
 
Τα πράγµατα δεν είναι όπως τα εµφανίζει ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος. Η 
Γνωµοδότηση µιλά για δεύτερη θέση στο δηµόσιο. Οι ωροµίσθιοι επιτρέπονται. 

     
 
Κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε το δηµοσίευµα, στις εφηµερίδες ¨ΘΑΡΡΟΣ¨ και 
¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ¨ της Τεχνικής Υπηρεσίας, θέλω να διαβάσω την τελευταία 

παράγραφο της απάντησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
 
¨Μ΄ αφορµή τα παραπάνω πιστεύουµε ότι όταν υπάρχει ζήτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
την λειτουργία της Υπηρεσίας µας και προκειµένου να µην εκτίθενται πρόσωπα και θεσµοί, 
πρέπει να µας δίνεται η δυνατότητα να εκφράζουµε την γνώµη µας έγκαιρα πριν διαχέονται 
διάφορα και προς κάθε κατεύθυνση.¨     
 
Εδώ θα πω το ¨Όπερ έδει δείξε¨. Πριν ακόµα βγουν τα πρακτικά της συνεδρίασης απάντησαν. 
Άρα δεν ήξεραν τι έχουµε πει επακριβώς. ∆ύο φορές επιβεβαιώνουν αυτά που είπα. Γιατί δεν 
µπορούν να µας πουν και να ισχυριστούν στην Τεχνική Υπηρεσία ότι δεν τους καλέσατε κ. 
Πρόεδρε, γιατί εκ του Κανονισµού υποχρεούστε να στέλνετε πρόσκληση στους ∆ιευθυντές και 
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών. Πιστεύω να την στείλατε, πιστεύω να την λάβανε και πιστεύω 
γι΄ αυτό αγνοήσανε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παρακαλώ όταν απευθύνονται στο πρόσωπό µου, 
λιγότερο να αναφέρονται µόνο στο δικό µου πρόσωπο γιατί στη συνεδρίαση εκείνη δεν µίλησα 
εγώ και δεν τοποθετήθηκα µόνο εγώ, να είναι πολύ προσεκτικοί και θα ήθελα να έχουν 
διαβάσει τα πρακτικά  αυτής της συνεδρίασης και µετά να δώσουν την απάντηση. Εγώ 
προσωπικά θεωρώ ότι η απάντηση αυτή δεν έχει δοθεί γιατί πιστεύω ότι µε αυτό τον τρόπο θα 
συνεχίσω να έχω την άψογη λειτουργία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Εδώ τελειώνω. 

 
Κύριε Νταγιόπουλε ξέρετε ότι η Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ….. 

 
Εσείς θα µου απαντήσετε.   
 

..… ακολουθεί την παράδοση και κάνει πολύ καλά τη δουλειά της.  
 
Άραγε πήραν πρόσκληση. Άρα έχει αριθµό ¨θέµα 5¨, του κ. Χειλά είχε 
αριθµό ¨θέµα 5¨, ήταν τακτικό θέµα και έπρεπε να είναι εδώ.  

       
Ο κ. Λευθεριώτης, παρακαλώ. 

 
Όχι για συνέχεια στο θέµα αλλά πρέπει να λήξει, είπα και στην αρχή πολιτικά 
το αντιµετωπίσαµε το θέµα εµείς. Ο κ. Νταγιόπουλος έχει απόλυτο δίκιο και 

για άλλον έναν λόγο: Την προηγούµενη φορά το θέµα ήταν τακτικό, όφειλε η Τεχνική 
Υπηρεσία να έχει εισήγηση και όλα αυτά που ενηµέρωσε σήµερα και όχι να δίνει τα 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΟΥΜΠΛΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ: 
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αντανακλαστικά όταν πιστεύει ότι θίγεται από αυτά που ακούστηκαν. Και στο κάτω – κάτω της 
γραφής οι υπηρεσιακοί παράγοντες εάν θέλουν, επειδή κανονικά δίνονται εξηγήσεις πολλές 
φορές πέραν των πολιτικών τοποθετήσεων και υπηρεσιακές, ας είναι εδώ οι υπεύθυνοι ή οι 
∆ιευθυντές όταν προκύπτει θέµα και να ακούν τι λένε για να µην µεταφέρονται άλλα αλά και 
να λένε και τις απόψεις τους ευθέως. 

 
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.  
Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
Έχω την εντύπωση ότι µεγεθύνουµε το θέµα χωρίς να υπάρχει τόσο µεγάλο 
θέµα, έτσι; Αυτό το χαρτί που δόθηκε, δόθηκε ύστερα από δική µου εντολή που 

ζήτησα να µου κάνουν έγγραφα ποιες είναι οι απόψεις τους, και είχα δικαίωµα να το ζητήσω. 
Ότι κανείς δεν περιµένει του τι γίνεται σε τούτη την αίθουσα γιατί αµέσως κυκλοφορούν τι έχει 
συµβεί, προς Θεού έτσι, δεν είναι ανάγκη να διαβάσει κανείς τα πρακτικά για να δει τι έχει 
γίνει! Λοιπόν ήρθε αυτό το έγγραφο, σήµερα ήρθε και κάτι άλλο, πρόσθετο στοιχείο, η 
καταγγελία του κου Σοφρωνά, και από εκεί και πέρα οφείλουµε σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
τραβήξουµε το θέµα και ακόµη πιο πέρα και θα γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες.  
Ευχαριστώ.  

 

- Το 7ο Γυµνάσιο µαζεύει παιδιά απ΄ όλη τη βόρεια περιοχή τα οποία 
µετά φόβου πηγαίνουν στο σχολείο τους  κινδυνεύοντας από τα 

αυτοκίνητα αφού δεν υπάρχουν πεζοδρόµια. 

Να σηµατοδοτηθούν οι δρόµοι πρόσβασης των µαθητών και να ανοίξει ο δρόµος από 
Αρτέµιδος προς Λέικα.   

- Ο δρόµος που πρόκειται να ανοιχθεί κοντά στη θάλασσα να συσχετισθεί µε την 
κυκλοφοριακή µελέτη. 

 
- Υπάρχει οπωσδήποτε πρόβληµα µε το 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η Τεχνική 

Υπηρεσία θα πάρει τις απαιτούµενες πρωτοβουλίες. 
- Για το β΄ θέµα να έλθει ο κ. Ζαφειρόπουλος στην Τεχνική Υπηρεσία να καταθέσει τις 

απόψεις του.  

 

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

1. «∆ιοργάνωση ηµερίδας µε θέµα ¨Πόλις – Ποδήλατο – Ποδηλατόδροµοι» (ΛΕΥΚΟ ο κ. 
∆ιασάκος)  

2. «Τιµητική διάκριση σε αθλητές και προπονητές για τη συµβολή τους στην προβολή της 
πόλης µας» (ΛΕΥΚΟ ο κ. ∆ιασάκος) 

3. «Τροποποίηση της κατανοµής του προγράµµατος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨»  (ΚΑΤΑ ο κ. ∆ιασάκος) 
 
 
   
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. Βασιλάκη Γεωργία 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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  3. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  5. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

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

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 17 Φεβρουαρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 
 

 


