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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  221/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 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. 10/12-05-2006 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, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της παρ. 3 του ιδρυτικού του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας, 
Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαµάτας που αφορά  στον καθορισµό της κατ΄ έτος 

υπέρ του Συνδέσµου εισφοράς των µελών του. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο µε αριθµ. πρωτ. 107/4/6-4-2006 (αριθµ. 
πρωτ. ∆ήµου 8179/26-4-2006) έγγραφο του Συνδέσµου Ύδρευσης το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Με απόφαση του ∆ηµοτικού σας Συµβουλίου να καθοριστεί η κατ΄ έτος εισφορά προς το 
Σύνδεσµο ύδρευσης ίση µε 2,05 € κατ.  άτοµο, µε ταυτόχρονη τροποποίηση της παρ. 3 του 
ιδρυτικού του Συνδέσµου (ΦΕΚ 102/12.2.1969). Ως πληθυσµός θα λαµβάνεται το σύνολο των 
υδρευόµενων ∆.∆. του ∆ήµου σας. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΟΣ» 

   
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφερόµενος στο πώς προέκυψε η ανάγκη λήψης της παρούσας 
απόφασης  διευκρινίζει τα εξής: 
 
Στο ιδρυτικό του Συνδέσµου Ύδρευσης  (ΦΕΚ 102/12.2.1969) και συγκεκριµένα την παρ. 3 
αυτού, όσον αφορά στην κατ΄ έτος καταβλητέα υπέρ του Συνδέσµου εισφορά των µελών 
καθορίζεται ότι αυτή είναι το 1% επί των πραγµατοποιούµενων τακτικών εσόδων των µελών 
αυτού.   
 
Με την εφαρµογή του νόµου του Καποδίστρια και τη διεύρυνση των ∆ήµων, ο τρόπος 
υπολογισµού της εισφοράς των µελών του Συνδέσµου προς αυτόν παύει να είναι 
αντικειµενικός αφού το 1% της εισφοράς επιβάλλεται επί του συνόλου των 
πραγµατοποιούµενων τακτικών εσόδων των διευρυµένων δήµων και µέρος των εσόδων αυτών 
αφορά και σε πρώην κοινότητες που έχουν ενταχθεί σ΄ αυτούς ως δηµοτικά διαµερίσµατα 
πλην όµως κάποια από αυτά δεν υδροδοτούνται. Επειδή δεν ήταν δυνατό να καθοριστούν 
ακριβώς σε κάθε ∆ήµο, ποια είναι τα έσοδα που αφορούν  στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατά του τα 
οποία δεν υδροδοτούνται ώστε να αφαιρεθούν από το σύνολο των εσόδων και επειδή βεβαίως 
δεν ήταν δίκαιο οι ∆ήµοι να καταβάλουν εισφορά και για διαµερίσµατά τους τα οποία δεν 
υδροδοτούνται, προς εξοµάλυνση της κατάστασης αυτής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συνδέσµου µε την υπ΄ αριθµ. 4/2001 απόφασή του καθόρισε την ετήσια εισφορά των µελών 
του από το έτος 2001 και µετά σε 700 δρχ. (2,05 €) ανά άτοµο,  καθορίζοντας ότι ως 
πληθυσµός θα λαµβάνεται ο πληθυσµός των υδρευόµενων διαµερισµάτων των ∆ήµων µελών.     
 
Συνεχίζοντας  ο κ. Πρόεδρος λέει ότι προκειµένου ο καθορισµός αυτός της κατ΄ έτος υπέρ του 
Συνδέσµου εισφοράς των µελών του να αναγραφεί  στο ιδρυτικό του Συνδέσµου µε 
τροποποίηση της παρ. 3 αυτού, απαιτείται λήψη  απόφασης των ∆ηµοτικών Συµβουλίων των 
µελών του Συνδέσµου  και καλεί το Σώµα µε την παρούσα απόφασή του να αποφανθεί 
σχετικά.    
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου το λόγο παίρνει ο κ. ∆ιασάκος  ο οποίος 
λέει τα εξής: 
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Τάσσοµαι ΚΑΤΑ. Είναι ζήτηµα συνολικότερου σχεδιασµού. Να µην πληρώνει ο 
κόσµος. Να διεκδικήσουµε χρήµατα.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 206 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/1995) και το γεγονός  
ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα θέµατα της 
παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαµβάνουν µέρος στη συζήτηση, 
µεταξύ των υπολοίπων µελών του Σώµατος, µειοψηφούντος του κ. ∆ιασάκου ο οποίος 
τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει τον καθορισµό της κατ΄ έτος υπέρ του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαµάτας εισφοράς των µελών 
του σε δύο ευρώ και πέντε λεπτά (2,05 €) ανά άτοµο για τον πληθυσµό των 
υδρευόµενων διαµερισµάτων των ∆ήµων µελών του, εγκρίνοντας ταυτόχρονα 
σχετικά την τροποποίηση της παρ. 3 του Ιδρυτικού του Συνδέσµου (ΦΕΚ 
102/12.2.1969).    
 
 
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. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  27. Τσώλης Πέτρος  
  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  6 Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 
 
 


