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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  05/2006 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  079/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Μαρτίου 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. 05/03-03-2006 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) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7) ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ’ αριθµ. 79 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Κυριακόπουλος Γεώργιος, 16) Λαφαζάνος Γεώργιος, 17) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 18) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 19) Μαλαπάνης Χρήστος, 20) Μασούρας Γρηγόριος, 21) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
22) Μαυρέα Αικατερίνη, 23) Μέλιος Ιωάννης, 24) Μπάκας ∆ηµήτριος, 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) Σούµπλης Μιχαήλ, 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 32) Τσώλης 
Πέτρος και  33) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Οικονοµόπουλος 
Βασίλειος και 2) Παπαµικρούλης Παναγιώτης.  
 
 
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 ο κ. Πρόεδρος εύχεται: 

- Στον κ. Μαρινάκη για την ονοµαστική του εορτή. 

- Στις γυναίκες µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αφορµή την εορτή της γυναίκας. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 

- Στην ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού ΕΣ.∆.∆.Α. κου Παυλόπουλου για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των καιρικών φαινοµένων. 

- Στην διηµερίδα που διοργανώνεται στις 10 & 11 Μαρτίου στην Τρίπολη από το Ινστιτούτο 
Επιµόρφωσης του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Θέµατα Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης – Επιµόρφωση 
Αιρετών». 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Να ζητήσουµε να επαναληφθεί το σεµινάριο επιµόρφωσης των αιρετών στην 
Καλαµάτα. 

 
 
Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης κατά τον εορτασµό της επετείου της 23ης Μαρτίου 
θα είναι ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Λαµπρόπουλος και κατά τον 

εορτασµό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου ο Υπουργός ΕΣ.∆.∆.Α. κ. Παυλόπουλος. 
 

 
Είχαµε συµφωνήσει στη συγκρότηση διευρυµένης επιτροπής εισήγησης για 
ανάθεση του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαµάτας» µε την συµµετοχή του κ. 

Βέττα και του κ. Κυριακόπουλου, χωρίς να τεθεί θέµα αµοιβής των µελών. Στο ∆.Σ. της 
∆ΕΠΑΚ τέθηκε θέµα αµοιβής του κ. Βέττα. Θεωρώ ότι εξαπατηθήκαµε. Πιστεύω όµως ότι και ο 
κ. Βέττας δεν θα επιµείνει. Συµφωνούµε για την καταβολή των εξόδων κίνησης όπως και 
αυτών της διαµονής.   
 

 
Η ∆ηµοτική αρχή θέλει να υλοποιήσει το Μέγαρο Χορού. Θα υπάρξει έγγραφη 
απάντηση. 

 
 
- Η 8 Μάρτη δεν είναι εορτή ευχών αλλά ηµέρα δράσης και αγώνα των 

γυναικών. 
- Έχει συνταχθεί περιβαλλοντική µελέτη για την ΜΟΛΑΚ και πόσο έχει στοιχίσει; 
 

 
Υπάρχει η µελέτη µε την οποία έχει αδειοδοτηθεί το εργοστάσιο. Γιατί γίνεται 
αυτή η ερώτηση; 

 
 
Θέλω να ξέρω. 
 

- Σε προηγούµενη συνεδρίαση είχα ζητήσει την έκδοση ψηφίσµατος για τους απολυµένους 
του S/Μ Μαρινόπουλου. 

- Με επιστολή µου είχα ζητήσει να τεθούν ως θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι αυξήσεις των 
ενοικίων του ΒΙΟΠΑ. 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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- Καταγγέλλω την στάση της ∆ηµοτικής Αρχής που δεν πήρε θέση για τις ανωτέρω 
περιπτώσεις και που στέκεται απέναντι στα προβλήµατα των εργαζοµένων και των 
µικροεπαγγελµατιών. 

 
 
Ο κ. ∆ιασάκος έχει µια άποψη κοµµατική και τη λέει. Ο ∆ήµος πρέπει να 
λειτουργήσει στα πλαίσια του συστήµατος. Ο κανονισµός λειτουργίας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.  
 

 
Θα αναγκαστώ να αποχωρήσω διαµαρτυρόµενος.  
 
 
Εµείς είµαστε εδώ για να τηρούµε τον κανονισµό. 
 

 
- Μετά τη δηµοσίευση άρθρου για την αξιοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων των ΟΤΑ, δικαιώθηκα για τις θέσεις µου. 
- Τι έχει γίνει µε το κληροδότηµα ΣΑΛΜΑ; Περιείχε αντικείµενα αξίας που λεηλατήθηκαν. 
 

 
Το κληροδότηµα ΣΑΛΜΑ από πότε είναι; Έπρεπε να έχει διαχωριστεί επί δική 
σας ∆ηµαρχοντίας. 

 
 
∆εν ρίχνω µοµφή σε κανέναν. 
 

Υπάρχει αυθαίρετη αφισοκόλληση στην πόλη.  
 

 
Είχε γίνει επιτροπή επί προηγούµενης ∆ηµαρχοντίας για το κληροδότηµα 
ΣΑΛΜΑ που δεν συνεδρίασε ποτέ. Συνεδρίασε επί δικής µας 

∆ηµαρχοντίας. Βρίσκονται στην Καλαµάτα όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήµατος. 
 
Για τη ∆ΕΑΚ έχουµε αποφασίσει να κλείσει και πρέπει να αξιοποιήσουµε τα περιουσιακά της 
στοιχεία σύµφωνα µε το νόµο. 
 

 
Για την ώρα επιβάλλουµε πρόστιµα στην παράνοµη αφισοκόλληση. 
 

 
Καλό το έργο της αποχέτευσης αλλά πρέπει να πιέσουµε να γίνεται 
γρήγορα η αποκατάσταση. 

 
 
Πικραίνουµε όταν µπλέκουµε µε δευτερεύουσες παρενέργειες µπροστά σε ένα 
τόσο σοβαρό έργο. Γίνεται το έργο χειµώνα µε όλα τα επακόλουθα για να 

είµαστε έτοιµοι την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού. 
 

 
Τα χρήµατα που περίσσεψαν από το έργο της ανάπλασης της πλατείας να 
διατεθούν για την ανάπλαση της πλατείας νότια της εκκλησίας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ: 
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Ότι έχω υποσχεθεί θα γίνει. 
 

 
Το υπόλοιπο της πλατείας είναι για το 2006. 
 

 
Ζήτησα να αποσυρθεί από το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΚ το θέµα της αµοιβής του κ. 
Βέττα και να έλθει προς συζήτηση εδώ. 

 
 
Σχετικά µε το θέµα που έθεσε ο κ. ∆ιασάκος επισηµαίνω ότι δεν είµαστε 
γιουσουφάκια των πολυεθνικών. Συµφωνούµε µε την έκδοση ψηφίσµατος 

αρκεί να έχουν δίκιο οι εργαζόµενοι. 
 
 
Ακολούθως το Σώµα αποδέχεται την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων:  

1. ∆ιοργάνωση του τοπικού εθίµου «ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ».  
2. Συµµετοχή του ∆ήµου σε σεµινάριο που θα πραγµατοποιηθεί στην Τρίπολη στις 30 και 

31 Μαρτίου από την ΕΥΡΩΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ µε αντικείµενο την είσπραξη εσόδων 
ΟΤΑ. 

 
 
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. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος 
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  15. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  16. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  17. Μάλαµας Παναγιώτης  
  18. Μαλαπάνης Χρήστος 
  19. Μασούρας Γρηγόριος 
  20. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  21. Μαυρέα Αικατερίνη 
  22. Μέλιος Ιωάννης 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ. 
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  23. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  24. Μπάκας Ιωάννης 
  25. Μπαστακός Παναγιώτης 
  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  27. Πασχάλης Γεώργιος 
  28. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  29. Σούµπλης Μιχαήλ 
  30. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  31. Τσώλης Πέτρος 
  32. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 31 Μαρτίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 


