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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2008, ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 17-04-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 206 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 234 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην 
υπ’ αριθµ. 206 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης και 3) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.    
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέων κ. ∆ούσης Θεόδωρος.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 42/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. µε 
θέµα «Μέτρα για την αντιµετώπιση της διαφαινόµενης λειψυδρίας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆.Ε.Υ.Α.Κ., κ. Γουρδέας Ανδρέας, αναφέρει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι η κατάσταση είναι δραµατική και θα ήθελα να σας 
ενηµερώσω. Ήδη γι’ αυτή τη χρονιά η στάθµη του Πηδήµατος είναι κατά 30% 

µείον από την περσινή χρονιά. Αυτή τη στιγµή που σας οµιλώ ήδη έχουµε ξεκινήσει και τις δύο 
γεωτρήσεις των Αγίων Αναργύρων, τις βάζουµε σε χρήση καθηµερινή για να µπορέσουµε να 
καλύψουµε τα κενά τα οποία υπάρχουν. Το καλοκαίρι το οποίο έρχεται θα είναι πολύ δύσκολο 
και µε γνώµονα λοιπόν αυτό για να µπορέσουν να έχουν όλες οι δηµότες µας νερό, το 
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΚ αποφάσισε να πάρει κάποια µέτρα τα οποία δεν έχουν 
εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά αποτρεπτικό ούτως ώστε να µη γίνεται σπατάλη του νερού, να 
γίνει µία ορθολογική χρήση του νερού για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση.  
 
Αποφασίσαµε λοιπόν να αλλάξουµε τις κλίµακες. Η πρώτη κλίµακα ήταν από 1 έως 20 κυβικά 
στην οποία υπάγεται το 58% των καταναλωτών. Η δεύτερο κλίµακα είναι από 21 έως 50 όπου 
υπάγεται το 34% περίπου των καταναλωτών. Οι υπόλοιποι είναι µικρής κλίµακας, η µία είναι 
9,7 η άλλη είναι νοµίζω 1,8 που είναι στις υψηλές καταναλώσεις. Με γνώµονα πάντα ότι κατά 
άτοµο στατιστικά θέλει 150 λίτρα την ηµέρα περίπου. Από κει ξεκινήσαµε και είπαµε ότι την 
πρώτη κλίµακα την αφήνουµε ως έχει, το από 1 έως 20 δεν την αλλάζουµε. Τη δεύτερη 
κλίµακα από 20 έως 50 την πάµε 20 έως 40, δηλαδή µειώνουµε 10 κυβικά την κλίµακα αυτή. 
Την επόµενη κλίµακα που ήταν από 50 έως 80 την πάµε 40 έως 70. Και την τελευταία κλίµακα 
την αφήνουµε ως έχει. 
 
Με αυτόν τον τρόπο τι θέλουµε να επιτύχουµε. Θέλουµε να ζορίσουµε λίγο τα πράγµατα 
ούτως ώστε να µην αφήνουµε το λάστιχο ελεύθερο να τρέχει, να µην πλένουµε τις βεράντες, 
να µην ποτίζουµε ζαρζαβατικά. 
 
Ήθελα να πω σε ότι αφορά τα αγροτεµάχια και τα οικόπεδα, από 1 έως 20 κυβικά µένουν στην 
πρώτη κλίµακα ούτως ώστε να µπορεί που θα πάει στο κτήµα του ο άλλος να πλυθεί. Από 20 
όµως κυβικά και πλέον ανεβαίνει στην τελευταία κλίµακα όπου φτάνει κοντά 800 δραχµές το 
κυβικό το τιµολόγιο.  
 
Έτσι λοιπόν µ’ αυτά τα µέτρα προσπαθούµε να αποτρέψουµε, αλλά αυτό δεν φτάνει, θα 
πρέπει να ενηµερώσουµε και δράττοµαι της ευκαιρίας που είναι και τα κανάλια εδώ, µέσω των 
καναλιών αυτών να µπορέσουµε να ενηµερώσουµε τον κόσµο ότι θα πρέπει σοβαρά να το δει 
το θέµα, να γίνει µια ορθολογική χρήση του νερού για να µπορέσουµε αυτή τη χρονιά να την 
ξεπεράσουµε και νοµίζω ότι µε το πρόγραµµα το οποίο έχουµε βάλει σαν ∆ΕΥΑΚ που θα 
εγκριθεί τέλος του µήνα από το Περιφερειακό Συµβούλιο, εάν εγκριθεί η µελέτη, πολύ 
σύντοµα θα µπορέσουµε να φέρουµε νερό από τον Άγιο Φλώρο στο Πήδηµα για να λύσουµε 
οριστικά το πρόβληµα της λειψυδρίας. Ευχαριστώ. 
 
 

 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου, ως εξής: 

 
Κε Γουρδέα παραδέχοµαι ότι το πρόβληµα της επάρκειας του νερού είναι κορυφαίο 
πρόβληµα για τη χώρα. Άκουσα την εισήγησή σας η οποία εξελίσσεται σε µία 

συγκεκριµένη κατεύθυνση αύξησης των τιµολογίων, τη χαρακτηρίσατε αποτρεπτικής βάσης, 
θα κριθεί από τη συζήτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω και να σας ζητήσω να υπενθυµίσετε στο 
Σώµα το ζήτηµα της εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων ύδατος για το σύνολο των συµπολιτών 
µας, υπενθυµίσατε στο Σώµα και στους παρισταµένους συµπολίτες ποιες πρωτοβουλίες και 
ποια έργα – τα υπαινιχθήκατε ή τα αναφέρατε ακροθιγώς – προωθεί στον παρόντα χρόνο η 
επιχείρηση στην οποία προΐσταστε προκειµένου να λύσει σοβαρά και αποτελεσµατικά το 
πρόβληµα αυτό και προφανώς αναφέροµαι στο ζήτηµα της παροχής, της χορήγησης νερού 
από τις πηγές του Αγίου Φλώρου. Ευχαριστώ. 
 

 
Κε Αλευρά η ∆ΕΥΑΚ έχει εκτελέσει ένα έργο για να µπορέσει να καλύψει το 
πρόβληµα της λειψυδρίας. Έχουµε δύο γεωτρήσεις του ΓΟΕΒ για τις οποίες 

χαλάσαµε περίπου 150.000 ευρώ για να τις εκσυγχρονίσουµε, τις οποίες τις έχουµε ήδη σε 
εφεδρεία, αυτές µπορούν να µας δώσουν 10.000 κυβικά την ηµέρα. Έχουµε τις δύο 
γεωτρήσεις των Αγίων Αναργύρων τις οποίες τις έχουµε βελτιώσει, είναι έτοιµες και ήδη 
λειτουργούν. Έχουµε και τη µία γεώτρηση στη Σπερχογεία την οποία και αυτή πέρυσι την 
αξιοποιήσαµε και αν χρειαστεί µπορεί και τη δεύτερη να πάρουµε, να αποµονώσουµε αυτή και 
να την χρησιµοποιήσουµε και ευελπιστούµε µε τον κ. Σκαλαίο να πάρουµε και µία γεώτρηση 
αν χρειαστεί στη Θουρία για να µπορέσουµε να καλύψουµε το πρόβληµα των απαιτήσεων που 
θα έχει το καλοκαίρι.  
 
Εγώ ήθελα να τονίσω ότι η στάθµη του Πηδήµατος είναι 30% χαµηλότερη από πέρυσι. Πέρυσι 
λοιπόν ήρθαµε οριακά γι΄αυτό εκλιπαρώ τον κόσµο να καταλάβει ποια είναι η κατάσταση για 
να κάνει µια ορθολογική χρήση του νερού ούτως ώστε και από κει να έχουµε µια 
εξοικονόµηση.  
 
Επιπλέον εµείς σαν ∆ΕΥΑΚ πέρυσι το 2007 κάναµε ένα δίκτυο µέσα στην πόλη 38,5 
χιλιοµέτρων στο οποίο τώρα, γι΄ αυτό είναι οι διακοπές, κάνουµε τους κόµβους. ∆ιακόπτεται 
το νερό κανά δυο µέρες για να κάνουµε τη νύχτα τους κόµβους. Αυτό το δίκτυο το οποίο 
κάναµε, όχι µόνον δίνει στο 3ο ή στον 4ο όροφο πίεση για να πηγαίνει νερό που δεν πήγαινε, 
ταυτόχρονα µε τις βάνες τις οποίες βάλαµε τις πολλές, σε µία βλάβη µπορούµε να 
αποµονώσουµε µικρή περιοχή και να µην έχουµε απώλειες, µεγάλο πρόβληµα. Συντηρούµε και 
συντηρήσαµε το δίκτυο όσο µπορούµε καλλίτερα και προσπαθούµε µε αυτές τις ενέργειες τις 
οποίες έχουµε κάνει και µε µία ορθολογική χρήση του νερού να ξεπεράσουµε το καλοκαίρι. 
Ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε µήπως µπλέκετε τα έργα του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ µε τα έργα του 
∆ήµου και τα βάζετε όλα στο ίδιο τσουβάλι;  Γιατί τα του Καίσαρι τω 

Καίσαρι, άλλο ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ο οποίος κάνει αυτά που λέτε και άλλο ο ∆ήµος. Και για να 
συνεχίσω παρακάτω να πω τούτο. Υπάρχουν πάρα πολλά υδρόµετρα τα οποία δεν γράφουν. 
Το λέω αυτό πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να κάνει µια σκούπα η ∆ΕΥΑΚ, να βρει τελικά στα 
διαµερίσµατα και στην πόλη ποια είναι χαλασµένα. Είναι πάρα πολλά ρολόγια που δεν 
δουλεύουν. Ευχαριστώ. 

 
Κε Ηλιόπουλε σε ότι αφορά το ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ να ξέρετε ότι µε τον πρόεδρο του 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ έχουµε µια άµεση και συνεχή συνεργασία. ∆εν είναι δικό µου, δικό 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 
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σου, το πρόβληµα της λειψυδρίας είναι πρόβληµα των δηµοτών και έχουµε άµεση συνεργασία. 
Σας πληροφορώ ότι η ∆ΕΥΑΚ έχει βάλει αυτά τα κονδύλια, σας πληροφορώ ότι ο ∆ηµέας ο 
ηλεκτρολόγος µηχανολόγος είναι καθηµερινά όταν χρειαστεί είτε στο ΓΟΕΒ, είτε και σε 
προβλήµατα του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ, υπάρχει λοιπόν µια άµεση συνεργασία να αντιµετωπίσουµε το 
πρόγραµµα. ∆εν είναι ούτε εγώ, ούτε ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ, είµαστε µαζί για να αντιµετωπίσουµε το 
πρόβληµα. Ένα είναι αυτό. 
Σε ότι αφορά τα υδρόµετρα που καλώς είπατε ότι επί πολλά χρόνια είναι χαλασµένα και 
παραπεταµένα, σας πληροφορώ ότι έχουν καταγραφεί, ήδη λοιπόν προχθές έγινε µία σύµβαση 
έργου στο οποίο περιµέναµε δύο υδραυλικούς οι οποίοι αποκλειστικά θα ασχοληθούν µε την 
αντικατάσταση όλων των υδροµέτρων που δεν λειτουργούν. 
 

 
Κε Πρόεδρε θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να µου υπενθυµίσετε την 
τιµολογιακή πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί απέναντι στα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµαρχία, σχολεία. 
 

 
Καταρχήν ήθελα να απαντήσω και στον κ. Αλευρά επειδή µου διέφυγε πριν, ότι 
δεν κάναµε αυξήσεις στο τιµολόγιο. Αλλάξαµε τις κλίµακες, το τιµολόγιο έµεινε 

ως είχε. Απλώς αλλάξαµε τις κλίµακες. Εποµένως η τιµολογιακή πολιτική δεν άλλαξε. Οι τιµές 
που ίσχυαν και πέρυσι ισχύουν και φέτος. Κατά προσέγγιση µπορώ να σας πω ότι από 1 έως 
20 είναι 0,27 περίπου, από 20 έως 50 είναι 0,46 νοµίζω. ∆ηλαδή δεν έχει αλλάξει η τιµή. Σε ότι 
αφορά τώρα τα σχολεία, εκεί έχουµε λοιπόν µία έκπτωση 20% που κάνουµε, την οποία τη 
διατηρούµε. 
 

 
Κε Πρόεδρε εγώ σαν µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ 
καταψήφισα την πρόταση αυτή για τους εξής λόγους: 

 
Όταν θέλουµε να κάνουµε οικονοµία στο νερό, θα πρέπει να ξέρουµε πόσο νερό έχουµε. Όταν 
δεν υπάρχει υδρόµετρο στο σηµείο άντλησης δεν µπορούµε να ξέρουµε πόσο νερό 
καταναλώνουµε άσχετα εάν προσθέτουµε κατά διαστήµατα τα υδρόµετρα τα οποία υπάρχουν 
και µετρούν την κατανάλωση των διαµερισµάτων ή του ∆ήµου Καλαµάτας. Έπρεπε να υπάρχει 
ένα υδρόµετρο στο Πήδηµα, να ξέρουµε πόσο νερό παράγουµε και να βλέπουµε τη διαφορά 
που µπορεί να προκύπτει είτε από διαρροές, είτε από υποκλοπές που µπορεί να υπάρχουν γιατί 
υπήρχαν πληροφορίες παλαιότερα ότι κάποιοι είχαν τρυπήσει το δίκτυο και έπαιρναν 
αυθαίρετα νερό ή µπορεί να είναι χαλασµένος ο αγωγός και να µη το γνωρίζουµε. Όταν λοιπόν 
λέµε διαχείριση, όπως η ∆ΕΗ κατά τον καιρό της κρίσης ήξερε ότι είχε να διαχειριστεί αυτά τα 
συγκεκριµένα κιλοβάτ έτσι κι εµείς θα πρέπει να γνωρίζουµε πόσο νερό έχουµε να 
διαχειριστούµε και θα πρέπει να µετράµε πόσο νερό αντλούµε. Ένας λόγος είναι αυτός. 
 
Ένας δεύτερος λόγος. Το έχω πει και κατά τον καιρό που συζητάγαµε για την αποχέτευση. 
Όλοι οι δηµότες παίρνουν από τον ίδιο αγωγό. ∆υστυχώς δεν πληρώνουν τα ίδια. Όταν ένας 
καλαµατιανός υποχρεώνεται να πληρώνει τιµή µονάδος από το 1 έως το 20 τόσα λεφτά, ο 
δηµότης ενός διαµερίσµατος πληρώνει τα 50. Εργάτης µένει και στη Καλαµάτα, εργάτης µένει 
και στη κοινότητα. Γιατί αυτός αντιµετωπίζεται µε άλλο τρόπο και µήπως αυτό αντί να είναι 
αποτρεπτικό τον βολεύει αφού θα φτάσει να πληρώνει στα 50 κυβικά την αξία που πληρώνει ο 
καλαµατιανός στα 20; Του δίνει τη δυνατότητα να καταναλώνει περισσότερο νερό; Εγώ είπα 
λοιπόν επειδή από την ίδια σωλήνα παίρνουµε το νερό, στην ίδια σωλήνα στέλνουµε την 
αποχέτευση, γιατί αυτό έχει µεγάλη σχέση και µε την αποχέτευση. Η αξία του νερού 
πολλαπλασιάζεται επί το 90 και επί το 80. Άλλο το 0,50 και άλλο το 1. Κάποια στιγµή αυτά 
έχουν µια διπλάσια τιµή για όλους τους καλαµατιανούς. Είχα ζητήσει λοιπόν να γίνει ενιαία 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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τιµή, να πληρώνουν όλοι τα ίδια, είναι όλοι δηµότες ίσιοι, µη ξεχνάµε ότι το νερό είναι 
ανταποδοτικό τέλος και στην ανταποδοτικότητα έχουν όλοι ίσα δικαιώµατα.  
 
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους καταψήφισα τη συγκεκριµένη πρόταση και πιστεύω ότι 
είναι άδικο να πληρώνει ο εργάτης της Αγίας Παρασκευής που έχει ανάγκη το νερό, να πάει να 
κάνει ένα µπάνιο το καλοκαίρι µε τα πέντε του παιδιά να περιορίζεται και ο άλλος να έχει 
σαράντα κυβικά για να κάνει µπάνιο τα παιδιά του. 
 
 

 
Αν θυµάστε πέρυσι είχε γίνει η αντίστοιχη προσπάθεια αύξησης κάποιων 
χρηµάτων τα οποία θα έπαιρνε η ∆ΕΥΑΚ για µια υπερκατανάλωση τους 

µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Είχα πει και τότε ότι το µέτρο αυτό δεν πρόκειται να αποδώσει, 
δεν πρόκειται να εφαρµοσθεί εκτός και εάν έπρεπε να αδικηθούν κάποιοι άνθρωποι. Το µέτρο 
δεν µπορούσε να λειτουργήσει για έναν απλό λόγο. Ότι η ∆ΕΥΑΚ δεν έχει το µηχανισµό 31/6 
να µετρήσει όλα τα υδρόµετρα και 31/8 να ξαναµετρήσει ώστε να ξέρει το δίµηνο αυτό πόσο 
νερό κατανάλωσαν τα υδρόµετρα. Αυτό είναι δεδοµένο. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθεί ένας 
άλλος τρόπος.  
 
Εµείς είχαµε κάνει συγκεκριµένη πρόταση πέρυσι την οποία θα επαναλάβουµε και φέτος γιατί 
πιστεύουµε ότι απαιτείται τιµολογιακή πολιτική ώστε να εξοικονοµηθεί νερό. Πιστεύουµε όµως 
ότι το τρόπος ο οποίος αυτή τη στιγµή έχει επιλεγεί, ο τρόπος δηλαδή αλλαγής των κλιµάκων 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, το µόνο που κάνει είναι να φέρνει καινούργιες αδικίες και σε 
τελευταία ανάλυση να αυξάνει τα έσοδα της ∆ΕΥΑΚ. Κε Γουρδέα εγώ διαφωνώ ότι έχει 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, εγώ πιστεύω ότι έχει βαθύτατα εισπρακτικό χαρακτήρα και µάλιστα 
έχει εισπρακτικό χαρακτήρα όταν ξέρω ότι η ∆ΕΥΑΚ διαπραγµατεύεται και δάνεια αυτή τη 
στιγµή µε την Αγροτική Τράπεζα.  
 
Θα ήθελα να πω ότι είναι άδικο. Για ποιο λόγο; ∆ηλαδή κάποιος χρησιµοποιεί το σπίτι του στην 
Καλαµάτα δύο – τρεις µήνες και µένει εκτός Καλαµάτας, µένει στην Αθήνα. Κάνει οικονοµία 
όλο λοιπόν το χρονικό διάστηµα το προηγούµενο, δεν αµείβεται γι΄ αυτό το χρονικό διάστηµα 
που έκανε την οικονοµία και επειδή τυχαίνει ένα δίµηνο να κάνει µία υπερκατανάλωση, να 
υπερβεί δηλαδή, όχι τραγικά πράγµατα, 49 κυβικά εγώ λέω, επειδή ήρθαν τα παιδιά του, 
επειδή έφερε και δύο φίλους, τότε πρέπει να τιµωρηθεί; Είναι δίκαιο αυτό απέναντι στο 
συνδηµότη; Έρχεται το Πάσχα και µαζεύει πέντε φίλους του. Και δεν λέω εγώ να πάει πολύ 
ψηλά, στα 49 κυβικά το δίµηνο λέω. Πρέπει να τιµωρηθεί; Γιατί λέω τα 49 κυβικά. Έκανα τις 
πράξεις. Στα 49 κυβικά λοιπόν έχουµε αύξηση 8,44%. Όχι στην αξία του νερού που είναι πολύ 
ψηλότερο, είναι στο 10% και, είναι στην αξία πληρωµής, στην αξία δηλαδή που θα πληρώσει 
στο τέλος. Είναι και το πολιτιστικό τέλος µέσα το οποίο κατεβάζει λίγο τη τιµή. Άρα λοιπόν εκεί 
έχουµε 8,44% αύξηση. Γιατί να τον τιµωρήσουµε αυτόν;  
Οµοίως οι αυξήσεις αυτές, γι΄ αυτό επιµένω στον εισπρακτικό χαρακτήρα, στα 59 κυβικά 
ξεκινάνε από το 7,5% για να εκτιναχθούν στα 80 κυβικά, πάνω από τα 80, πάνω από 18,5%.  
 
Η πρόταση την οποία είχαµε κάνει και την οποία επαναφέρουµε, ήταν να υπάρξει ετήσια 
καταγραφή, κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο, στο τέλος του χρόνου να υπάρξει ετήσια 
καταγραφή και εφόσον δούµε εκεί το πλαφόν του πόσο κατ΄ έτος µπορεί καθένας να 
καταναλώνει κάθε οικογένεια, κάθε υδρόµετρο και συµφωνήσουµε, τότε να είµαστε ιδιαίτερα 
αυστηροί σ΄ αυτούς τους οποίους υπερβαίνουν αυτό το ποσό. Μάλιστα µπορούµε ποιο 
προχωρηµένα να τον ενηµερώνουµε και νωρίτερα ότι «κοίταξε να δεις, ήδη υπερβαίνεις το 
ποσό σου, πρόσεξε να συγκεντρωθείς». Νοµίζω ότι αυτή είναι η αντιµετώπιση η σωστή, η 
αντιµετώπιση η οποία εξισορροπεί τα πράγµατα και αφενός τιµά αυτόν που κάνει οικονοµία 
όλο το χρόνο και τυχαίνει µία περίοδο για λόγους διάφορους να έχει µία υπερκατανάλωση 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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αλλά τελικά συνολικά καταναλώνει πολύ λιγότερο απ΄ αυτόν που κάθε µήνα φτάνεις το όριο 
των 20 κυβικών και παρόλα αυτά πληρώνει πολύ λιγότερα απ΄ αυτόν ο οποίος όπως είπα 
προηγουµένως τυχαίνει µία συγκεκριµένη στιγµή να υπερβεί αυτό το ποσό. 
Η πρόταση λοιπόν παραµένει, την καταθέτουµε εκ νέου. 
 
Επίσης πιστεύω ότι η ∆ΕΥΑΚ θα πρέπει πρώτα απ΄ όλα να φροντίσει να λύνει και τα θέµατα 
των διαρροών της. Νοµίζω ότι πρώτα, ξέχωρα από τα πολύ ωραία µέτρα που είπε ο κ. 
Γουρδέας και τα οποία επικροτούµε, ενηµέρωση των σχολείων, µια καµπάνια στη οποία πρέπει 
να αποδοθούµε, πρέπει να κοιτάξει µε µεγαλύτερη προσπάθεια και την εύρεση των διαρροών. 
Φωτογραφίες σαν αυτές που δηµοσιεύθηκαν πρόσφατα στις εφηµερίδες όπου κρουνός 
πυροσβεστικός τρέχει τόνους επί ώρες, δεν τιµούν τη ∆ΕΥΑΚ και µόνο η απώλεια του ύδατος 
αυτή τη χρονική περίοδο, αντιστοιχεί µε εκατοντάδες κυβικά τα οποία θα µπορούσαν να είχαν 
καταναλωθεί για άλλους λόγους. Το ίδιο συµβαίνει πάρα πολλές φορές και στις διαρροές οι 
οποίες γίνονται. 
 
Τέλος, θέλω να πω ότι οι συνδηµότες µας κάνουν τη προσπάθειά τους. Έχουν βιώσει το 
πρόβληµα και γι΄ αυτό πιστεύω ότι ο τρόπος που λαµβάνουν το συγκεκριµένο µέτρο έχει 
κυρίως εισπρακτικό χαρακτήρα. ∆ιαβάζω:  
Καταναλώσεις 2007. Το µήνα Ιανουάριο 470.907 η Καλαµάτα. Το µήνα Ιανουάριο 2008, 
448.716 παραπάνω από 20.000 κυβικά λιγότερο. 
Το µήνα Φεβρουάριο του 2007, 438.656. Το 2008, 411.756. Άλλες περίπου 28.000 λιγότερο. 
Το µήνα Μάρτιο από 473.645 που καταναλώθηκαν και τα οποία πλήρωσαν στο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ, 
προφανώς από κει έρχονται τα στοιχεία, ο ∆ήµος Καλαµάτας, 411.756 κυβικά νερού. ∆ηλαδή 
σηµαντική, 60.000 περίπου κυβικά. 
 
∆ηλαδή σε ένα τρίµηνο οι συνδηµότες µας έχουν ήδη µία συµπεριφορά εξοικονόµησης πάνω 
από 100.000 κυβικών. Πρέπει να τους δώσουµε τα εύσηµα, γι΄ αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει και 
ο τρόπος τον οποίο προτείνουµε να γίνει η τιµολογιακή πολιτική, είναι αυτός ο οποίος αρµόζει 
και όχι αυτός ο οποίος προτείνετε. 
 

 
Με την ευκαιρία κε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στην ιστορία δύο µεγάλων 
έργων όπου έγιναν αντίστοιχα εγκληµατικά κατασκευαστικά λάθη. 

Εγκλήµατα που έγιναν και τα οποία µας στέρησαν κυριολεκτικά τις ποσότητες νερού που τόσο 
πολύ έχουµε ανάγκη αυτή την περίοδο της παρατεταµένης λειψυδρίας.  
Πριν 30 χρόνια κατασκευάστηκε η µεγάλη υδροµάστευση στο Πήδηµα. Τα κεφαλάρια που 
αγόρασε τότε ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ, έβγαζαν ποσότητες ικανές να καλύψουν δύο φορές τις ανάγκες 
της Καλαµάτας. Πλην όµως έγινε ένα κατασκευαστικό έγκληµα. Έγκληµα, όχι λάθος, έγκληµα. 
Σκάψαν τον πυθµένα της υδροµάστευσης ποιο βαθειά απ΄ όσο έπρεπε µε αποτέλεσµα το νερό 
να βρει διαπερατά εδάφη και να χάνεται στον ποταµό Άρη. Πρώτο έγκληµα. 
Ταυτόχρονα όµως έγινε και δεύτερο έγκληµα. Η κατασκευή του αγωγού Φ600 όσκαρ 
κακοτεχνίας διεκδικεί. Παρέλειψαν µάλιστα τότε, να κάνουν και καθοδική προστασία του 
αγωγού µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή ο Φ600 αγωγός να είναι διάτρητος, σάπιος και ο Θεός 
να βάλει το χέρι του µήπως σπάσει και σε κανένα επικίνδυνο σηµείο όπου δεν µπορούν να 
προσεγγίσουν µηχανήµατα, και τότε θα πούµε για πολλές εβδοµάδες το νερό νεράκι. Άρα 
λοιπόν απαιτείται επίσπευση απ΄ όλους τους ∆ήµους και απ΄ όλους όσους εµπλέκονται, 
Νοµαρχίες, Περιφέρεια, τουλάχιστον σε πρώτη φάση να γίνει η κατασκευή νέου αγωγού. 
Υπάρχουν αναρίθµητες αφανείς διαρροές που κανένας δεν µπορεί να τις βρει. Μάλιστα κάποτε 
είχαµε βάλει ένα συνεργείο και πήγε κατά µήκος του αγωγού, µέσα από χωράφια, από 
δύσβατες περιοχές, να βρει διαρροές. Βρήκαµε ελάχιστες. Υπάρχει και κάτι άλλο όµως, λέγεται 
σαν πληροφορία, δεν ξέρω εάν ευσταθεί, ότι κάποιοι κλέβουν νερό από τον 600άρη αγωγό, ότι 
τον έχουν τρυπήσει. ∆εν ξέρω εάν ευσταθεί. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει πέρα και έξω από την αξιοποίηση των πηγών του Αγίου 
Φλώρου και άλλων δυνατοτήτων όπου υπάρχουν. Και στη Βέργα κάποτε είχαµε µετρήσει όταν 
ήµουν στο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ, έδινε µεγάλες ποσότητες νερού µία γεώτρηση εκεί στην περιοχή, ο 
Γιώργος ο Κουρκουτάς ξέρει, πλην όµως το τίµηµα ήταν υψηλότατο και δεν µπορούσαµε να 
προβούµε στην αγορά αυτής της γεώτρησης. Ενδεχοµένως µε την κατάλληλο προστασία της 
γεώτρησης, µπορεί να καλυφθούν κε Πρόεδρε της ∆ΕΥΑΚ σ΄ αυτή τη φάση οι ανάγκες της 
Βέργας.  
 
Όντως υπάρχει πρόβληµα αγαπητοί συνάδελφοι. Οι πηγές του Πηδήµατος έχουν πέσει και 
έχουν πέσει, δεν ξέρω κι εγώ εάν έχουν ξεπεράσει σε πτώση τα νερά που διατίθεντο την 
περίοδο 1988 – 89 όταν είχαµε µια µεγάλη και παρατεταµένη περίοδο λειψυδρίας. Ίσως να 
βρίσκονται στο ίδιο σηµείο. Πάντως είναι τραγική η κατάσταση και απαιτούνται ενέργειες. Το 
να πάρουµε µία απόφαση και να αλλάζουµε κλίµακες, είναι για να προλάβουµε ένα κακό, να 
πάρουµε ηµίµετρα. Τα µέτρα όµως που πρέπει να ληφθούν είναι αξιοποίηση των πηγών του 
Αγίου Φλώρου, κατασκευή νέου αγωγού - πρέπει να κατασκευασθεί νέος αγωγός, υπάρχει 
τεράστιο πρόβληµα - και να αξιοποιηθούν όπου υπάρχουν άλλες δυνατότητες. 
 

 
Κε Πρόεδρε, αγαπητοί δηµοτικοί σύµβουλοι, συνάδελφοι, σήµερα είναι η 
ηµέρα της γης και δυστυχώς η χώρα µας για άλλη µια φορά καταδικάζεται 

από διεθνείς οργανισµούς όπως τον ΟΗΕ για ελλιπή στοιχεία και στοιχεία τα οποία δεν έχουµε 
συγκεντρώσει είτε αυτό λέγεται νερό, είτε λέγεται εξοικονόµηση ενέργειας, είτε άλλοι 
παράµετροι. Το ζήτηµα της λειψυδρίας είναι πάρα πολύ σοβαρό και λυπάµαι που το 
αντιµετωπίζουµε µόνον όταν υπάρχει πρόβληµα.  
 
Τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο αγαπητός πρόεδρος από τη µεριά µου εκτιµώ ότι είναι ελλιπή 
τα µέτρα αυτά. Στην πρότασή του να ζορίσουµε τους δηµότες µας διαφωνώ κάθετα. Να 
ενηµερώνουµε σε µόνιµη βάση και να εκπαιδεύουµε τους δηµότες ασκώντας ο ∆ήµος µια 
κοινωνική εκπαίδευση, συµφωνώ. Όχι όµως να ζορίσουµε µε τα ελλιπή αυτά µέτρα. Η 
λειψυδρία αντιµετωπίζεται σοβαρά και υπεύθυνα όταν η ∆ΕΥΑΚ θα συνεργασθεί και µε τη 
διεύθυνση περιβάλλοντος καθώς και µε άλλους φορείς της Νοµαρχίας αλλά και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Όπως ξέρετε στη Στούπα υπάρχουν εκατοµµύρια κυβικά νερό τα οποία 
φεύγουν στη θάλασσα και αυτό κε πρόεδρε πρέπει να το δούµε. 
 
Τελειώνοντας ήθελα να τονίσω ότι το ζήτηµα του νερού, όπως και το ζήτηµα της 
εξοικονόµησης ενέργειας για µία πόλη που θέλει να κάνει ανάπτυξη, είναι τα ποιο σοβαρά 
ζητήµατα. Ευχαριστώ. 
 

 
∆εν είχα πρόθεση να µιλήσω, όµως συζητάµε για ένα θέµα που εδώ και 20 
χρόνια βασανίζει την πόλη. Φτάνουµε µε τις χωµατερές, υπό την απειλή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πρόστιµά µας τρέχουµε και δεν φτάνουµε για να φτιάξουµε 
χωµατερές. Θα φτάσουµε, όταν θα προκύψει λειψυδρία προς τους δηµότες µας, θα τρέχουµε 
και δεν θα φτάνουµε για να καλύψουµε τις ανάγκες υδροδότησης.  
 
Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων σηµαίνει µελέτη, σχεδιασµός, προοπτική, επενδύσεις. Είναι 
τροµερό αυτό που βιώνουµε σα ∆ήµος, όχι εσείς τώρα σαν ∆ηµοτική αρχή, εδώ και µια 20ετία, 
αυτές οι τεράστιες διαρροές στο σύνολο του δικτύου της ∆ΕΥΑΚ. Μετρήστε τα κυβικά µέτρα 
που παίρνουµε από τον Άγιο Φλώρο, µετρήστε την κατανάλωση, δέστε τα κυβικά που έχουµε 
ως απώλειες σε όλη τη διαδροµή και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τα ξέρει ο κ. Γουρδέας, δεν λέω 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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τίποτα καινούργιο φυσικά. ∆εν είµαι παράλογος, δεν µπορώ να ισχυρισθώ σήµερα ότι εσείς 
έχετε την υποχρέωση να αλλάξετε το σύνολο του δικτύου. Λέω όµως, ένα µέτρο, το πρώτο.  
 
Το δεύτερο. Τι σηµαίνει υδάτινος πόρος; Κοινωνικό αγαθό. Τι είναι αυτό; Γεώτρηση; 
Γεώτρηση. ∆εν έχει δικαίωµα ο ∆ήµος επειδή εγώ είµαι ιδιώτης και είναι µέσα στην ιδιοκτησία 
µου, να αξιοποιήσει µία γεώτρηση για να υδρεύσουµε µία κοινότητα; Βεβαίως και το έχει και 
πρέπει να το διεκδικήσει κιόλας. Ο ιδιώτης δηµότης θα έχει τα κυβικά που θέλει για την 
αγροτική εκµετάλλευση, για την ύδρευσή του, την άρδευσή του, ο ∆ήµος θα έχει εκείνα τα 
κυβικά που χρειάζεται για να έχουν ύδρευση οι συνδηµότες µας. 
 
Τρίτος παράγοντας. Έχουµε εδώ έναν ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ. Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ πρέπει να είναι ειλικρινής 
και ως προς τις οφειλές του, και ως προς τις υποχρεώσεις του απέναντι σε όλους τους 
υπόλοιπους. Είπαµε, µητροπολιτικός δήµος ο ∆ήµος της Καλαµάτας, δεν µπορεί αυτός να έχει 
το βάρος του συνόλου της διαδικασίας. Είναι γνωστά αυτά τα πράγµατα. Έχω την αίσθηση ότι 
υπάρχει η διάθεση γιατί το πρόβληµα κινιόµαστε στην κόψη του ξυραφιού. Υπάρχει κίνδυνος 
το καλοκαίρι να αντιµετωπίσουµε πρόβληµα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτή η ∆ηµοτική 
αρχή όπως και η κάθε ∆ηµοτική αρχή, όπως και ο κάθε δηµοτικός συνδυασµός και ο κάθε 
πολίτης της πόλης θέλει αυτόν τον κίνδυνο να τον διώξει µακριά. Βάλτε τα µε τη σειρά τα 
πράγµατα. Βάλτε µε τη σειρά, τις απώλειες του ύδατος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων 
που έχουµε, την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που υπάρχουν σε όλη την περιοχή. Αυτή 
είναι η µια προοπτική. ∆εν είναι το να λέµε το νερό νεράκι, δεν είναι αυτό να το κάνουµε 3 
ευρώ. Πενήντα (50) λεπτά κάνει στο περίπτερο, κάτω από την Ακρόπολη κάνει 3. Εµείς δεν 
είµαστε Ακρόπολη. Είναι κοινωνικό αγαθό το νερό. Αντιλαµβάνεστε τι λέω κύριοι συνάδελφοι; 
∆εν είναι ποινή η µεγαλύτερη κατανάλωση για ένα και δύο µήνες ή τρεις. Είναι ποινή γι΄ αυτόν 
για όλο το έτος ξεπερνάει τα κυβικά µε βάση τα τετραγωνικά και µε βάση τη φαµελιά του. 
 

 
Κύριοι συνάδελφοι δυο λέξεις µόνον θα πω. ∆υστυχώς το πρόβληµα είναι 
σοβαρότατο και είναι γνωστό σε όλους. Αν δεν αντιµετωπισθεί µε τη 

δέουσα σοβαρότητα και περάσει προς το έξω το µήνυµα ότι κάθε µέτρο που λαµβάνεται, 
λαµβάνεται για εισπρακτικούς λόγους, δυστυχώς θα χάσουµε το παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουµε το 
µέγεθος του προβλήµατος. Γίνεται ένα πρώτο βήµα µε την αλλαγή των κλιµάκων χρεώσεως 
προκειµένου να γίνει συνείδηση πλέον σε όλους ότι το νερό δεν έχει αποστολή να 
χρησιµοποιείται αλόγιστα προς άλλες κατευθύνσεις εκτός απ’ αυτές που είναι απαραίτητες και 
αναγκαίες. Βεβαίως, τίποτα δεν µπορεί να γίνει τέλειο από την πρώτη στιγµή. Μετά την ύπαρξη 
του προβλήµατος η ∆ΕΥΑΚ και µε το ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ και όλοι προβληµατίζονται, όλες οι πτέρυγες 
της ∆ΕΥΑΚ, όλη η κοινωνία προβληµατίζεται και ως πρώτο µέτρο ήταν αυτό που έγινε. Ας 
ευχηθούµε να µην έχουµε το πρόβληµα σε επίπεδα µη αντιµετωπίσιµα. Όµως έχουµε το 
περιθώριο µέχρι τον επόµενο χρόνο, ξεκινώντας µ’ αυτά τα µέτρα, να βρούµε µια λύση η 
οποία θα οδηγήσει περαιτέρω στη βελτίωση αντιµετωπίσεως του δυστυχώς µεγάλου 
προβλήµατος.  
 
Και σας το λέω διότι µια πηγή µου που είχα στα Λέικα, η µοναδική που υπήρχε και λεγόταν 
Λίµνη, µετά από 200 χρόνια που ακούω ιστορίες από τους παππούδες µου, εξαφανίσθηκε το 
νερό. Στέρεψε η Λίµνη στα Λέικα, η µοναδική που υπήρχε. Προχθές λοιπόν που πήγα, άρχισα 
να αναλογίζοµαι σε συνάρτηση µε τη γεώτρηση που είναι σε βαρύτερο σηµείο του κάµπου, σε 
άλλο µου χτήµα, η στάθµη του νερού που βλέπω και παρακολουθώ µε το φακό σχεδόν 
καθηµερινώς, βλέπω λοιπόν ότι η στάθµη µεταβάλλεται από τη µία µέρα στην άλλη.  
 
Εποµένως είναι πολύ – πολύ σοβαρό το θέµα και έτσι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε όλοι. 
Βεβαίως πρέπει ο καθένας να καταθέσει τις προτάσεις του, να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας 
σε µεγαλύτερο επίπεδο ευελπιστώντας ότι µε την πρόοδο και την πάροδο του χρόνου να 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :12/2008                                 Μ. Τρίτη 22 / 04 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  9 

βρούµε την καλυτέρα δυνατή λύση. Αν προς τα έξω περάσει το µήνυµα ότι η ∆ΕΥΑΚ βαδίζει 
την οδό της εισπρακτικής πολιτικής, τιµολογιακής, νοµίζω ότι δεν θα περάσει το µήνυµα. Τα 
χαµηλός οικονοµικά στρώµατα θα νοµίζουν ότι θα αδικούνται και έχουν και πολυµελείς 
οικογένειες, µε αυτό, οι έχοντες την ευρωστία του χρήµατος δεν τους ενδιαφέρει εάν 
πληρώσουν και 50 ευρώ παραπάνω το µήνα, δεν έχουν κανένα πρόβληµα, µια τρίχα από την 
κεφαλή τους. Εποµένως εάν έτσι περάσει την κοινωνία το µήνυµα ότι η ∆ΕΥΑΚ αντικειµενικό 
σκοπό και µόνο έχει την αύξηση των εσόδων της νοµίζω ότι δεν θα είναι προς την ορθή 
κατεύθυνση και φοβούµαι ότι κάποια στιγµή θα το πληρώσουµε όλοι άµεσα ή έµµεσα. 
 

 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να πω κι εγώ µερικές κουβέντες γι’ αυτό το µεγάλο 
θέµα. Θεωρώ ότι το κρισιµότερο σ΄ αυτή την ιστορία είναι να εκφράζουµε 

πολιτικές συγκεκριµένες για τη διαχείριση του νερού. Να ξεκινήσω µε την έκφραση της 
εµπιστοσύνης προς το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον κ. Γουρδέα διότι έχει 
αναλάβει πράγµατι τον ποιο δύσκολο τοµέα σε ολόκληρο το ∆ήµο. Και θα µου επιτρέψετε πριν 
µπω στο θέµα το συγκεκριµένο το οποίο συζητάµε σήµερα, να πω δύο κουβέντες για την 
πολιτική την οποία θα έχει η ∆ηµοτική αρχή, τη στρατηγική την οποία θα έχει για την 
αντιµετώπιση του ζητήµατος. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι στα προσεχή χρόνια θα αντιµετωπίσουµε και εδώ τον πόλεµο του νερού. 
Τα δεδοµένα τα οποία έχουµε υπόψη µας αυτή τη στιγµή είναι εξόχως ανησυχητικά. Υπάρχει η 
φαλµύρωση, δεν ξέρω εάν είδατε τους τελευταίους χάρτες που αφορούν το µεσσηνιακό 
κόλπο, αυτό οδηγεί σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα όσον αφορά την απόδοση των 
γεωτρήσεων και η µόνη αξιόπιστη πηγή στην οποία µπορούµε να ελπίζουµε είναι η πηγή του 
Αγίου Φλώρου από την οποία προσδοκά υδροδότηση ολόκληρη η Μεσσηνία και άρδευση ο 
ευρύτερος κάµπος της Μεσσήνης.  Πρέπει να συνεννοηθούµε για τις συγκεκριµένες πηγές, να 
δώσουµε προτεραιότητα και ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ στα χρόνια που έρχονται θα λαµβάνει όλο και 
ρόλο και ασφαλώς η Καλαµάτα ως ο µεγαλύτερος χρήστης του νερού πρέπει να έχει τον 
κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτικής του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα 
κάνει ότι θέλει και δεν θα λαµβάνει υπόψη της τους άλλους ετέρους. 
 
Τι κάνουµε λοιπόν εµείς σε ζητήµατα στρατηγικής; Να πούµε το µείζον πρώτα και στη 
συνέχεια να µιλήσουµε για το έλασσον. Εµείς θεωρούµε αγαπητοί συνάδελφοι ότι αν ένα έργο 
πρέπει να µπει στο ΕΣΠΑ, αυτό πρέπει να συνδέεται µε το νερό. Με την ύδρευση και µε τον 
εκσυγχρονισµό του βιολογικού καθαρισµού. Συνδέονται αυτά τα δύο, δεν είναι ανεξάρτητα το 
ένα από το άλλο. 
Με την ύδρευση χαίροµαι γιατί έχετε ξεκινήσει τις σχετικές µελετητικές διαδικασίες οι οποίες 
αφορούν τη διασύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου µε το Πήδηµα. Αυτό πρέπει να είναι, 
να είµαστε ανυποχώρητοι στο αίτηµα της ένταξης του συγκεκριµένου έργου στο ΕΣΠΑ, στην 
4η προγραµµατική περίοδο. ∆εν είναι πολλά τα χρήµατα αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν µε 
απατά η µνήµη µου είναι περί τα 21.000.000 ευρώ για ολόκληρη την Περιφέρεια.  
 
Το δεύτερο το οποίο πρέπει να δούµε αίτηµα για να ζητήσουµε την ικανοποίηση, το δεύτερο 
µεγάλο έργο, δεν το αξιολογώ επειδή το λέω δεύτερο, είναι η αντικατάσταση του κεντρικού 
αγωγού Πήδηµα – Καλαµάτα ο οποίος ταλαιπωρείται µε τα γνωστά προβλήµατα της 
ηλεκτρόλυσης.  
 
Από κει και πέρα το έργο του εκσυγχρονισµού του βιολογικού καθαρισµού είναι ένα έργο από 
τα ουκ άνευ διότι συνδέεται µε την άρδευση της πόλης, να έχουµε βιολογικό καθαρισµό 
τριτοβάθµιο ώστε να επιστρέφει αυτό το ποτάµι που χύνεται από τον βιολογικό καθαρισµό 
πίσω στην πόλη και να αρδεύοµε εκτάσεις που σήµερα είτε τις αρδεύουµε από το δίκτυο 
ύδρευσης είτε από γεωτρήσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αυτά εµπεριέχονται στη δική µας στρατηγική όσον αφορά στην αντιµετώπιση του ζητήµατος. 
 
Από κει και πέρα και η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή του κ. Κουτσούλη είχε καταβάλει µια 
εργώδη προσπάθεια µε τα δίκτυα τα οποία στρώνονται στην πόλη και συνεχίζονται από εµάς 
και η δική µας ∆ηµοτική αρχή συνεχίζει την προσπάθεια αυτή και στην πόλη και στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα ώστε να επιλύσουµε τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν, προβλήµατα τα οποία 
συνδέονται µε την κατάσταση του δικτύου, ιδιαίτερα του δικτύου που είναι από αµίαντο και 
εκτός από τις απώλειες έχει και άλλου είδους προβλήµατα και πρέπει µέσα σ’ αυτή την 
τετραετία να τα επιλύσουµε. 
 
Σε προηγούµενα Συµβούλια αγαπητοί συνάδελφοι, είχατε κάνει ερώτηση για τα υδρόµετρα του 
∆ήµου. Τα υδρόµετρα του ∆ήµου ίσον δεκάδες. Πράγµατι ανταποκριθήκαµε στον έλεγχό σας, 
τα ψάξαµε ένα προς ένα και καταλήξαµε στα ελάχιστα υδρόµετρα τα οποία υπάρχουν αυτή τη 
στιγµή και πληρώνονται από το ∆ήµο. Ξέρουµε που είναι το καθένα. Στη διάθεσή σας είναι οι 
δύο καταστάσεις, πόσα υδρόµετρα πλήρωνε ο ∆ήµος µέχρι τώρα και πόσα πληρώνει από δω 
κει πέρα που σας βεβαιώνω ότι είναι υποδεκαπλάσια από όσα πλήρωνε µέχρι το χρονικό 
σηµείο που κάνατε την ερώτηση και ακολούθως έγινε ο έλεγχος. Αυτή τη στιγµή ο έλεγχος 
γίνεται στους εκατοντάδες µετρητές ηλεκτρισµού τους οποίους χρεώνεται ο ∆ήµος, είναι 
δύσκολος ο έλεγχος και θα φτάσουµε και εκεί σε ένα αποτέλεσµα.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι γνωρίζετε ότι τα προβλήµατα της ∆ΕΥΑΚ δεν δηµιουργήθηκαν τώρα σε 
1,5 χρόνο. Υπάρχουν µε τη ∆ΕΥΑΚ σοβαρότατα ζητήµατα διαρθρωτικά, ζητήµατα που 
συνδέονται µε το προσωπικό, µε τον κανονισµό λειτουργίας, µε τις αµοιβές, µε την απόδοση, 
µε την µέτρηση της απόδοσης, µε την παρουσία µιας επιχείρησης η οποία έχει στρατηγικό 
χαρακτήρα και όσο περνάνε τα χρόνια θα είναι όλο και ποιο σηµαντική για την πόλη. Και αυτά 
τα ζητήµατα πρέπει να τα δούµε. Υπάρχει το µεγάλο θέµα το οποίο τέθηκε από κάποιον 
συνάδελφο εδώ, νοµίζω τον κ. Νταγιόπουλο, της κοινής πολιτικής του νερού που συνδέεται µε 
την κοινή πολιτική όσον αφορά το βιολογικό καθαρισµό και τα τέλη. Είναι σοβαρότατα 
ζητήµατα όσοι είµαστε στον ίδιο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ να έχουµε µία κοινή πολιτική νερού και κοινά 
τιµολόγια. Αυτά όµως καταλαβαίνετε ότι ούτε σε 1,5 χρόνο µπορούν να γίνουν και ούτε από 
τη µια στιγµή στην άλλη µπορούν να διορθωθούν. Χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται συνεργασία 
για να φτάσουµε στον κοινό τόπο, στον αυτονόητο. Εκείνο όµως το οποίο είναι αναγκαίο, είναι 
τα βήµατα τα οποία κάνουµε, να υπακούουν σε µία συγκεκριµένη στρατηγική και να 
επιδιώκουµε συγκεκριµένα βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα 
και αυτή η ∆ηµοτική αρχή, και αυτός ο πρόεδρος και αυτό το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ αυτό αγαπητοί 
συνάδελφοι προσπαθεί να κάνει.  
 
Στο θέµα µας τώρα όσον αφορά τα µέτρα. Είναι µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν ως µέτρα πυροσβεστικά. ∆εν είναι µέτρα τα οποία απαντούν στο µεγάλο 
ζήτηµα της τιµολογιακής πολιτικής του νερού. ∆εν σας το κρύβω, γίνεται µία προσπάθεια να 
ελέγξουµε βραχυπρόθεσµα µία κατάσταση, να αποφύγουµε ένα ενδεχόµενο πρόβληµα. Αυτό 
γίνεται προσπάθεια να γίνει και δεν λύνονται µε µιας όλα τα προβλήµατα που είπατε, που 
όντως έχετε δίκιο. Είναι προβλήµατα 20ετίας όµως. Όταν µου παρέδωσαν το µεσηµέρι ένα 
φάκελο µε το τι χρωστάει ο ∆ήµος στη ∆ΕΥΑΚ, ο Φορέας στη ∆ΕΥΑΚ, η ∆ΕΥΑΚ στο ∆ήµο, από 
δω και από κει - θα σας παραδώσω αυτό το φάκελο – γίνεται ένα κοµφούζιο, είναι αδύνατον 
να τακτοποιήσεις µέσα στο µυαλό σου τι χρωστάει ο ένας στον άλλον.  
 
Όλα αυτά τα ζητήµατα τα µεγάλα, κάποιοι είσαστε χρόνια στη ∆ΕΥΑΚ και στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, πρέπει να τακτοποιηθούν. Και πρέπει να το κάνουµε αυτό βήµα – βήµα µε 
συγκεκριµένη στόχευση και µε συγκεκριµένη στρατηγική. Εδώ εγώ θέλω να παρακαλέσω το 
φίλο πρόεδρο της ∆ΕΥΑΚ τον κ. Γουρδέα, να εντείνει τις προσπάθειές του, και εσείς και το ∆.Σ. 
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στο επίπεδο της προβολής, στο επίπεδο της επικοινωνίας µε τον κόσµο, της διαφήµισης, να 
πειστεί ο κόσµος για την αναγκαιότητα να κάνει οικονοµία στο νερό. Είναι πάρα πολύ µεγάλο 
θέµα και θα είναι κρίµα να χαθεί έστω και µία ηµέρα κε πρόεδρε, η µάχη της επάρκειας του 
νερού στην ευρύτερη περιοχή της Καλαµάτας, µου έδωσαν στοιχεία ότι κάποιες δύσκολες 
ηµέρες αγαπητοί συνάδελφοι, πέρυσι είχαµε 100.000 κόσµο, είναι βέβαιο ότι το καλοκαίρι θα 
βουλιάξει η Καλαµάτα και η ευρύτερη περιοχή και βεβαιότερο ότι µε την ολοκλήρωση των 
εθνικών αξόνων, Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή θα έχουµε το διπλάσιο πληθυσµό. 
Εποµένως η στρατηγικού του ∆ήµου Καλαµάτας πρέπει να είναι στη διασύνδεση µε τον Άγιο 
Φλώρο και στη βελτίωση των δικτύων και του κεντρικού και των περιφερειακών και εκεί 
πρέπει κε πρόεδρε βήµα – βήµα να σηµειώνουµε νίκες.  
 
Σας παρακαλώ αυτή η εισήγηση που ήρθε από το συµβούλιο της ∆ΕΥΑΚ, αυτή που διατύπωσε 
ο πρόεδρος, να εγκριθεί. 
 

 
Συγνώµη, µία ερώτηση στον κ. ∆ήµαρχο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για 
να λύσετε το πρόβληµα, στη δυτική πόλη σ’ ένα µεγάλο κοµµάτι πίνουν 

νερό οι δηµότες από σωλήνα αµίαντου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το εντάξετε στο 
ΕΣΠΑ ή σε κάποιο άλλο πρόγραµµα. 
 

 
Είναι όχι µόνον στη δυτική πόλη, είναι και στα δηµοτικά διαµερίσµατα. Τώρα µε 
την τροποποίηση που έγινε του ΘΗΣΕΑ, πέρασε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα 

γίνουν προσπάθειες. Αγαπητέ συνάδελφε νοµίζω ότι και η δική µας φιλοδοξία και του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι ότι µέχρι το 2010 να µπορέσουµε να τελειώνουµε µε τον αµίαντο 
στο µεγαλύτερο µέρος του δικτύου. 
 

 
Συγνώµη, να µην δηµιουργούµε πανικό. Καταρχήν γνωρίζετε ότι όλοι οι 
αγωγοί, αυτοί οι αµιαντοσωλήνες, έχουν περίβληµα της τάξεως των 5 και 10 

εκατοστών όταν είναι Φ60, Φ50 και Φ30. ∆ηλαδή µη θεωρούν οι συνδηµότες µας ότι επειδή 
πίνουν νερό από εκεί είναι καρκινογόνο το νερό. Καθίστε, κάνουµε µία υπεύθυνη συζήτηση 
εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και απευθυνόµαστε σε χιλιάδες κόσµο. 

 
Κε Μπάκα µην εκτρέπουµε το θέµα. 
 
Θα πω µία κουβέντα κε Μπάκα. 

 
Λέω ότι ναι, και εγώ συνηγορώ ότι αυτό πρέπει να γίνει και να αλλάξει. Αλλά 
να µην δηµιουργούµε πανικό αυτή τη στιγµή ότι πίνουµε καρκινογόνο νερό! 

 
Καλώς. Μην εκτρέπουµε το θέµα µόνο. 

 
∆εν µιλάω για τον κ. ∆ικαιουλάκο. Κάποιοι αύριο το πρωί µπορεί να γράψουν 
ή να πουν ότι αυτή τη στιγµή στην πόλη της Καλαµάτας το νερό είναι 

καρκινογόνο διότι είναι οι σωλήνες αµιάντου. Να διευκρινίσουµε. Αυτοί στην πρώτη τους κρίση 
κε ∆ήµαρχε, επειδή. . . Να σας πω κάτι; Προσπαθώ εγώ τώρα να σας καλύψω για κάτι; Θα 
πρέπει να φωνάζω τώρα και να λέω: «Κακώς η ∆ηµοτική αρχή που δεν αλλάζει τους 
αµιαντοσωλήνες, τόσα χρόνια . . .». ∆εν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται ηρεµία και σύνεση σ΄ 
αυτά που πράττουµε και λέµε. Λέµε λοιπόν ότι έχουµε ένα δίκτυο παλαιωµένο, γερασµένο που 
σήµερα έχει εκτιµηθεί επιστηµονικά ότι πρέπει να απαλλαγούµε απ΄ αυτό. Μέχρι εδώ. ∆εν 
έχουµε αυτή τη στιγµή απορροή αµιάντου στο πόσιµο νερό της πόλης διότι υπάρχει περίβληµα 
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λάπτουµ της τάξεως των 5 και 10 εκατοστών. Νοµίζω ότι είµαι σαφής. Ότι πρέπει να αλλάξουν 
αυτά, πρέπει να αλλάξουν. 

 
Μην εκτρέπετε το θέµα µόνον. 
 
Μια στιγµή κε Πρόεδρε, έτσι για να βάλουµε κάποια σειρά. Υπάρχει κοινοτική 
οδηγία από το 1986 όσον αφορά τον αµίαντο. Αυτή η οδηγία η οποία υπάρχει 

από το 1986 την οποία εµείς δεν παρουσιάσαµε για να χρησιµοποιηθούν τα στοκ του αµιάντου 
δυστυχώς, αυτή πρέπει να την ακολουθήσουµε. Ο αµίαντος όπου υπάρχει, είτε είναι σκεπές, η 
αποθήκη του λιµανιού είναι σκεπασµένη από τον αµίαντο και ξέρετε το τι συµβαίνει µε την 
αποξήλωση και τα ρινίσµατα, όπου χρησιµοποιείται αµίαντος, είτε αυτός είναι σχολεία, 
ευτυχώς µε ένα πρόγραµµα πριν από µία 3ετία αποξηλώθηκε ο αµίαντος από τα σχολεία, είτε 
είναι σε µεσοχωρίσµατα σε κρατικά ή δηµοτικά κτίρια, είτε είναι σε σκεπές στην πόλη, είτε 
είναι στην άρδευση, εγώ δέχοµαι όλα αυτά τα οποία είπατε, πρέπει να φύγει. Και θα φύγει στο 
συντοµότερο δυνατό χρόνο και σωστά λέει ο Βασίλης ο ∆ικαιουλάκος ότι πρέπει να είναι θέµα 
προτεραιότητας αυτό. Ούτε πανικό δηµιουργούµε, ούτε τίποτα, αυτά επιτάσσει η κοινοτική 
οδηγία. 

 
Αυτό το θέµα το είχα θέσει επί των ηµερών της προηγούµενης ∆ηµοτικής 
αρχής και µου απάντησε ο κ. Μαλαπάνης. Ορθώς µου απάντησε και µου είπε 

ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος. Το πρόβληµα πότε υπάρχει. Όταν σπάσει κάποιος 
αµιαντοσωλήνας, εκεί το συνεργείο που πάει µε τον κόφτη να κόψει, να µην περάσουν τα 
ρινίσµατα µέσα. Μόνο εκεί. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
της την υπ΄ αριθµ. 42/2008 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. τις διατάξεις 
των Ν. 1069/1980 και 2307/1995, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες 
συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 42/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) µε θέµα 
«Μέτρα για την αντιµετώπιση της διαφαινόµενης λειψυδρίας». 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 
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 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος  

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 15 Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


