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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  237/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 9/2-3-2007 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 Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  
23) Σπίνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση),  24) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση)  και  25) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,  και  2)  Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας», ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 
235 απόφασης. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος έχει κληθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο, και προσήλθε στην συνεδρίαση  κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 235 
απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Προσδιορισµός βασικών εγγράφων που πρέπει να βρίσκονται στους φακέλους των θεµάτων 
της Η.∆. της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος, αναφέρει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν είµαι από τους ανθρώπους που θέλω να 
διαφωνώ για να διαφωνώ. Και σας λέω µε κάθε ειλικρίνεια ότι πρέπει να 

συνεννοηθούµε για τα ποια έγγραφα πρέπει να υπάρχουν µέσα στους φακέλους και του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Τι πρέπει να υπάρχει µέσα στους 
φακέλους διότι φοβούµαι ότι ολόκληρη την τετραετία εδώ θα υπάρχουν αντιγνωµίες διότι 
πάντα µέσα από τους φακέλους θα λείπουν έγγραφα, δεν θα είναι όλα. Τι πρέπει κατά την 
άποψή σας, και το λέω µε κάθε ειλικρίνεια, να έχει ένας φάκελος ώστε να µπορείτε να 
διαµορφώσετε ασφαλή γνώµη διότι ποτέ να µη θεωρήσετε ότι εµείς θέλουµε να αποκρύψουµε 
οποιαδήποτε στοιχεία, δεν µπορούµε άλλωστε και να θέλουµε να το κάνουµε, ώστε εσείς να 
µην µπορείτε στα συλλογικά όργανα να εκφράσετε την άποψή σας. Συλλογικά όργανα είναι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, όλα τα νοµικά πρόσωπα για τα οποία για τα 
πάντα ισχύει η διασταλτική, φαντάζοµαι και να συµφωνείτε, ερµηνεία του υπάρχοντος 
κανονισµού στο βαθµό που µπορεί να ισχύει και δεν αντίκειται προς το νόµο.  
 
Σας παρακαλώ λοιπόν ειλικρινά να συνεννοηθούµε για να ξέρουµε τι πρέπει και χρειάζεται πολύ 
µεγάλη προσπάθεια και µεγάλος αγώνας διότι οι συνεδριάσεις είναι συνεχείς, θα είναι περίπου 
µέχρι το Μάιο, θα έχουµε κάθε εβδοµάδα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, όλα τα 
συλλογικά όργανα γιατί πρέπει να ξεκινήσουν.  
 
Θέλω λοιπόν να µου πείτε πως το βλέπετε εσείς και το λέω µε κάθε ειλικρίνεια, το άρθρο 3 του 
κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γράφει «πρέπει µέσα στο φάκελο να 
έχουµε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την ηµερήσια διάταξη, τα βασικά έγγραφα και τα 
απαραίτητα στοιχεία». Αυτά είναι γενικά και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε εδώ µια για πάντα. 
Έχουµε πάρα πολλά θέµατα να διασταυρώνουµε τα ξίφη µας µε την καλή πάντοτε έννοια, να 
λέµε τις απόψεις µας και να τις θέτοµε στο βάσανο το δηµόσιο. Ποια είναι τα σχετικά έγγραφα, 
τα βασικά έγραφα και τα απαραίτητα στοιχεία; Κατά την άποψή µου από την εµπειρία την 
οποία έχω, όλοι έχετε εµπειρία αλλά µήπως έχουµε διαφορετικές εµπειρίες και εν πάση 
περιπτώσει να τα πούµε για να συµφωνήσουµε, για µένα βασικά στοιχεία, βασικά έγγραφα και 
σχετικά έγγραφα, έτσι λέει ο κανονισµός, είναι οι νόµοι, είναι τα προεδρικά διατάγµατα, είναι οι 
εγκύκλιοι, είναι η νοµολογία, είναι τα υπηρεσιακά έγγραφα (αριθµός πρωτοκόλλου, ο 
διευθυντής, υπογραφή), το 90% των θεµάτων είναι υπηρεσιακά, είναι οι αποφάσεις της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής – προσέξτε - µε εισηγητικό χαρακτήρα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,  
αυτό το γράφει ο νόµος, δηλαδή οι κανονιστικές αποφάσεις, τέλη, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
όλες οι κανονιστικού περιεχοµένου, και ο προϋπολογισµός. Τι άλλο είναι εκτός απ΄ αυτά, 
βασικά έγγραφα, βασικά στοιχεία, απαραίτητα στοιχεία; Προσέξτε, επειδή το κάθε θέµα είναι 
ιδιαίτερο και δεν µπορούµε να κόψουµε ένα τσιτάτο για όλα, όταν εκδίδεται η ηµερήσια 
διάταξη υπάρχει κάποιο πρόβληµα; Εδώ είµαστε όλοι. ∆ιπλανές οι πόρτες. Έχουµε πρόβληµα 
να διαµορφώσουµε έτσι µια στερεή άποψη και γνώµη; Είναι δύσκολο να ανοίξουµε µια πόρτα; 
Νοµίζω οι ανθρώπινες σχέσεις µας είναι άριστες. Να πούµε εδώ πέρα «έχω κάποιο πρόβληµα, 
χρειάζεται µια προηγούµενη απόφαση, βρέστε µου µια νοµολογία, κάντε εκείνο, κάντε το 
άλλο» ή να λέµε ξέρω εγώ «κοίταξε, έφτασε 12:10, λείπει εκείνο το χαρτί, άστο να πάµε την 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Τετάρτη να πούµε ότι είναι άδειος ο φάκελος να το αναβάλουµε». Εντάξει, µπορεί κάποιος να 
το θεωρεί πολιτική ήττα αυτό, εγώ δεν το θεωρώ.  
 
Σας λέω λοιπόν από την αρχή να πούµε τι χρειάζεται να έχει ένας φάκελος µέσα. Τι άλλο 
χρειάζεται, για να φροντίσουµε να υπάρχει µέσα στο φάκελο. Τι άλλο εκτός απ΄ αυτά τα οποία 
σας είπα. Να συνεννοηθούµε όµως και να προσπαθήσουµε να τάχουµε. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Να ρωτήσω κάτι; Όταν συζητάγαµε το θέµα 4 και αυτά που είπατε έλειπαν 
από το φάκελο. Ο νόµος πως επιβάλλεται το τέλος, την προηγούµενη 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία για κάποιον που ξέρει να διαβάζει θα τον πάει και 
στην ποιο προηγούµενη και στην ποιο προηγούµενη, η εισήγηση της υπηρεσίας πόσο 
προβλέπει, που θα πάνε αυτά τα λεφτά. Αυτά όλα έλειπαν. Υπήρχε απλά ένα πραγµατάκι που 
έλεγε «επιβάλουµε τέλος εκεί». Είπα εγώ στον κ. Κλείδωνα «το ξέρετε κε Κλείδωνα ότι στο 
οδόστρωµα που βάζετε τέλος, απαγορεύεται από τον κώδικα;» ∆εν θάπρεπε να το ξέρει ο κ. 
Κλείδωνας; ∆εν θάπρεπε να υπάρχει βάσει ποιών νόµων; Αυτά ζητάµε.  
 

 
∆εν είναι δυνατόν για κάθε θέµα να µαζεύουµε ένα µπαούλο έγγραφα. Να µας 
πείτε τι θέλετε ακριβώς, να το βρίσκουµε. 

 
 
Ότι είπατε. 
 

 
Για ένα θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εδώ υπάρχουν και δικηγόροι, πιθανότατα 
να χρειάζονται και χίλιες σελίδες. Νόµοι, νοµολογίες, τροποποιήσεις. Εδώ κάποιοι 

είσαστε δηµοτικοί σύµβουλοι είκοσι χρόνια. Τα θέµατα µε τα τραπεζοκαθίσµατα τα έχετε 
κουβεντιάσει πέντε – έξι φορές εδώ µέσα. Λοιπόν εάν επικεφαλής παράταξης ζητήσει κάποιο 
έγγραφο επιπλέον, να το αναζητήσουµε. Θα συνδεθούµε τώρα και ηλεκτρονικά µε τράπεζες 
πληροφοριών, θα ψάχνουµε να τα βρούµε ότι χρειάζεται για να διαµορφωθεί µία άποψη έτσι 
στερεή. Αλλά να µας λέτε τι ακριβώς. Όταν εκδίδεται η ηµερήσια διάταξη, εδώ είναι ο 
πρόεδρος, εγώ είµαι δίπλα. Να µας πείτε τι θέλετε ακριβώς να πάµε να το βρούµε. Μπορεί να 
ξέρετε κε Νταγιόπουλε και είµαι βέβαιος ότι ξέρετε, κάτι παραπάνω εσείς, ότι είναι αλυσίδα 
κάποια θέµατα, ότι υπάρχει µια νοµολογία, να το βρούµε να βοηθηθούµε κι εµείς. ∆εν υπάρχει 
κάποιο ζήτηµα να αποκρύψουµε οτιδήποτε ώστε η κρίση των δηµοτικών συµβούλων να είναι 
ασφαλής. Σε καµία περίπτωση. 
 

 
Είναι αυτό που διαβάσατε, ότι δύο ηµέρες πριν πρέπει να είναι τα θέµατα 
µέσα στο φάκελο. Αν λείπει κάποιο έγγραφο και απευθυνθούµε να σας το 

ζητήσουµε ή στον πρόεδρο, δεν είναι εκεί η αντίρρησή µας. Αλλά πήγαµε να χάσουµε ένα 
δικαίωµα τι εννοούµε έγγραφα και εγώ ήρθα την Τρίτη εδώ στις 12 η ώρα και δεν είχε ο κ. 
Σπίνος µια εισήγηση και την έβαλε στις 12:30. Και δεν είπε κλείστε τις κάµερες, κλείστε τα 
µικρόφωνα να το πω, το είπε και δηµόσια. Υποτίµηση της νοηµοσύνης, όχι.  
Κε Σπίνο όταν κάθοµαι σ΄ αυτό το έδρανο απαιτώ τα δικαιώµατα που µου έχει παραχωρήσει ο 
Καλαµατιανός λαός να τα σέβεστε, ένα το κρατούµενο, γιατί πολλές φορές δεν τα σέβεστε. 
Είσαστε υποχρεωµένος να µου δώσετε αυτά τα έγραφα και έρχεστε να µου πείτε αστειάκια  
εκείνη την ηµέρα. Έχω πει ότι αστειάκια εδώ µέσα δεν σηκώνω από κανέναν. 
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Λοιπόν εγώ ζητώ ιδιαιτέρως από τον Γιώργο τον Νταγιόπουλο, τον συνάδελφο 
µε την επιτυχή παρουσία του εδώ για πάρα πολλά χρόνια, να βοηθήσει σ΄ αυτόν 

τον τοµέα, έχει επιτυχώς διατελέσει πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε αυτά τα 
ζητήµατα τα οποία είναι και διαδικαστικά και ουσιαστικά ασφαλώς για να εκφράσει κρίση ο 
κάθε συνάδελφος, να διεκπεραιωθούν έτσι µε επιτυχία. ∆εν είναι θέµα αυτό. Σας παρακαλώ 
λοιπόν όταν εκδίδεται η ηµερήσια διάταξης, θα είναι κάθε εβδοµάδα η ηµερήσια διάταξη, και 
είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν ελλείψεις, ξέρετε τα προβλήµατα και του διοικητικού 
µηχανισµού, τα γνωρίζετε αυτά, σας βεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να αποκρύψουµε τίποτα. 
Εµείς είµαστε πρώτοι, συνεδριάζει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εδώ παρουσία των µέσων 
ενηµέρωσης, όλων των οργάνων. Αν νοµίζετε όταν εκδίδεται η πρόσκληση, το ίδιο ισχύει και 
για τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, ότι υπάρχει κάποιο κενό, να µαζευτούµε βρε παιδιά, να αφήσω κι 
εγώ κάθε δραστηριότητα την οποία κάνω διότι πράγµατι και η δική σας κρίση στη διαµόρφωση 
µιας απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι κρίσιµης σηµασίας, να διακόψω κάθε 
δουλειά, να κάνουµε µια σύσκεψη όχι στο δικό µου το γραφείο, στο γραφείο του προέδρου, 
να καλέσουµε και τους υπαλλήλους εάν εµπλέκονται και τη νοµική υπηρεσία, δυστυχώς δεν 
έχουµε δικηγόρους, θα έχουµε από τον Μάρτιο ώστε να παραβρίσκονται από τον νόµο σε όλες 
τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων ώστε να έχετε πλήρη ενηµέρωση. Αλλά αν υπάρχει 
κάτι άλλο, δηλαδή πως εννοείται εσείς τα έγγραφα, αν τα εννοείτε διαφορετικά, να το πούµε. 
 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς εµείς δεν είµαστε τυπολάτρες και άνθρωποι που µας 
βασανίζουν πράγµατα πέραν από την εξυπηρέτηση της ουσίας. Θέλουµε 

προκειµένου να υπάρχει ουσιαστική συζήτηση και αποτέλεσµα, να υπάρξουν στη γενικότητά 
τους, εµείς δεν λέµε στην πληρότητά τους, ότι ο νόµος επιτάσσει. Αυτή η αναφορά η λεκτική 
που έκανε ο κ. ∆ήµαρχος εµάς µας βρίσκει σύµφωνους. ∆ηλαδή έγγραφα ουσιώδη. Ποιά είναι 
ουσιώδη; Ουσιώδη έγγραφα είναι τα έγγραφα που ασκούν καθοριστική επίδραση στο θέµα 
που συζητάµε. Αυτά είναι τα έγγραφα λοιπόν που πρέπει να περιέχονται στο φάκελο. Ο νόµος, 
η νοµολογία, τα διατάγµατα, ότι σχετικό µε το θέµα και προπάντων κύριε Πρόεδρε και η θέση 
της πλειοψηφίας για να εξυπηρετείται η συζήτηση. Βασικό στοιχείο. Όταν λοιπόν αυτά 
υπάρχουν, βεβαιωθείτε ότι εµείς δεν πρόκειται να προσβάλουµε πρόσκοµµα έστω και αν κάτι 
λείπει διότι θα αναζητήσουµε από τον αρµόδιο υπάλληλο ή το αρµόδιο πολιτικό πρόσωπο την 
συµπλήρωση του φακέλου. Στην ουσία λοιπόν εµµένουµε, θέλουµε να υπάρχει πληρότητα των 
ουσιωδών εγγράφων µαζί,  επαναλαµβάνω και τελειώνω, και την θέση που περιγράφει τη 
βούληση της πλειοψηφίας για κάθε θέµα. 
 

 
Κάποιοι από τους πολιούς µεθαύριο είναι κατηγορούµενοι στο δικαστήριο 
γιατί ψήφισαν εδώ µέσα. Εγώ δεν ψήφισα. Αλλά επειδή υπέγραψα σαν 

Αντιδήµαρχος πάω κατηγορούµενος. Ας έχουν υπόψη τους ότι κάποια πράγµατα και ο 
πρόεδρος δεν πήγε κατηγορούµενος γιατί ψήφισε ΛΕΥΚΟ. Και τότε γιατί, γιατί έλειπε ένα 
έγγραφο από το φάκελο και δεν ήξεραν οι καινούργιοι τι έπρεπε να ψηφίσουν. Αυτό πάω να το 
κάνω για να διαφυλάξουµε τους δηµοτικούς συµβούλους και όχι για να κάνουµε 
αντιπολίτευση. 
 

 
Όταν στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέσαµε το θέµα της αναβολής 
των τεσσάρων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης επειδή ήταν κενοί, το 

τονίζω, δεν είχαν το παραµικρό έγγραφο, εµείς περιµέναµε από τον κ. ∆ήµαρχο να µας πει ότι 
«ναι, το αντιλαµβάνοµαι, ότι υπήρχε µια πιθανά διοικητική δυσλειτουργία και δεν 
κατορθώσαµε να πληρώσουµε τους φακέλους» και ότι σε τελευταία ανάλυση µε µια παραίνεση 
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προς τους αντιδηµάρχους ή τους υπεύθυνους εισηγητές θα έδινε το σύνθηµα να κάνουν όλοι 
µαζί µε τους υπαλλήλους µια προσπάθεια να υπάρχουν στους φακέλους αυτά τα οποία 
συνήθως µέχρι τώρα υπήρχαν και ξέρουν πάρα πολύ καλά οι υπάλληλοι οι οποίοι τόσα χρόνια 
διαχειρίζονται τη γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τι ακριβώς βάζαµε µέσα στους 
φακέλους. Αντ΄ αυτού, δεν φανταζόµουν ότι ο κ. ∆ήµαρχος θα απαντούσε µε τον τρόπο τον 
οποίο απάντησε, µε την ένταση την οποία απάντηση που τελικά οδήγησε τη µειοψηφία 
ολόκληρη να φύγει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποχωρήσει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
∆εν φανταζόµουν τελικά και από τη συζήτηση η οποία ακολούθησε στη συνέχεια, ότι η 
έλλειψη εισηγήσεων η οποία παρατηρείτο κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και εµείς 
είχαµε δείξει την αντίστοιχη ανοχή γιατί καταλαβαίναµε ότι ήταν µια νέα ∆ηµοτική αρχή, ότι 
ήταν µια συνειδητή προσπάθεια για περιορισµένη ενηµέρωση της αντιπολίτευσης. ∆εν το 
είχαµε φανταστεί αυτό, κι όµως οι εκ των υστέρων συζητήσεις και οι εκ των δηλώσεων του κ. 
∆ηµάρχου προς τα κει κατευθύνονταν.  
 
Πρέπει να γίνει αντιληπτό αγαπητοί φίλοι της πλειοψηφίας ότι είστε ∆ηµοτική αρχή και είστε 
και κρινόµενοι µέσα σ΄ αυτή την αίθουσα και εµείς από τη θεσµική µας θέση είµαστε οι 
κρίνοντες και για να κάνουµε αυτή τη δουλειά καλά, πρέπει να έχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ενηµέρωση. Έχετε στη διάθεσή σας τις υπηρεσίες. Έχετε στη διάθεσή σας όλο το χρόνο να 
επεξεργασθείτε το οποιοδήποτε πρόβληµα. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη χρονική 
στιγµή που θα φέρετε το θέµα για συζήτηση. Και στην τελευταία ανάλυση ζητάτε από µας 
χωρίς ο φάκελος να έχει τουλάχιστον την εισήγησή σας, να αποφανθούµε µέσα σε δύο µέρες 
και να σας πούµε τις θέσεις µας. Έλεος! Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
έχει µακρά παράδοση λειτουργίας και να θυµίσω ότι ο κανονισµός λειτουργίας που υπάρχει 
ψηφίσθηκε το 1999 επί δηµαρχοντίας Παναγή Κουµάντου µε εισηγητή τον κ. Λευθεριώτη και 
επειδή είχα την χαρά να συνεργασθώ µε τον κ. Λευθεριώτη τα 4 προηγούµενα χρόνια, ξέραµε 
πάρα πολύ καλά τι εννοούσαµε όπως ήξερε πάρα πολύ καλά η γραµµατεία τι εννοούσαµε το τι 
πρέπει να έχει ο φάκελος και τις ανοχές που δείχναµε. Και να θυµίσω ότι δεν ήταν η πρώτη 
φορά που αποσύρθηκε θέµα επειδή ο φάκελος ήταν κενός. Στην προηγούµενη δηµαρχοντία, 
το θυµάται και ο κ. Ηλιόπουλος που ήταν και ο κ. Νταγιόπουλος, όσες φορές από ένα σηµείο 
και ύστερα άρχισε να επαναλαµβάνεται το φαινόµενο των άδειων φακέλων, ζητήσαµε και 
αποσύρθησαν από τη συζήτηση τα εν λόγω θέµατα, πράγµα που και ο προηγούµενος 
∆ήµαρχος έκανε µε µεγάλη χαρά, όχι τέλος πάντων µε τη δυσφορία την οποία εσείς επιδείξατε.  
 
Για µας, απαραίτητα έγγραφα είναι η εισήγηση της ∆ηµοτικής αρχής και τα συνοδευτικά σ΄ 
αυτή έγγραφα. Εάν η εισήγηση ταυτίζεται µε την υπηρεσιακή εισήγηση, εννοείται ότι φτάνει 
αυτή η εισήγηση. Στα συνοδευτικά έγγραφα εννοούµε πιθανά την απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής και πιθανά σε κάποιον νόµο που µπορεί να παραπέµπει η εισήγηση. Και να µην 
υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, δεν είναι για µας τόσο σπουδαίο, θα ψάξουµε να τα βρούµε. Αλλά 
οφείλουµε η εισήγηση να υπάρχει. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση η οποία θα λέει ότι δεν θα 
υπάρχει εισήγηση µέσα, είναι για µας µια ένδειξη ανασφάλειας και αλαζονείας από την πλευρά 
της εξουσίας, µιας εξουσίας η οποία λόγω του εκλογικού νόµου, µη ξεχνάµε µόνο 30% πήρε 
την πρώτη Κυριακή, διαθέτει τη νοµική ισχύ να επιβάλει τη θέλησή της. Εµείς θα σταθούµε 
απέναντι σε µια τέτοια µεθόδευση σαν µια φωνή που επιµένει και θα επιµένει να µη πνιγεί. 
Είναι σαφές αυτό που ζητάω.  
 

 
Θα σταθώ πρώτα στο θέµα που είχε προκύψει την προηγούµενη φορά µε την 
έλλειψη εγγράφων στους φακέλους των θεµάτων. Και όπως και τότε είχα τονίσει, 

δεν ήταν θέµα τυπολατρίας και πιστής τήρησης του κανονισµού, αλλά ήταν θέµα ουσίας γιατί 
ο καθένας από τους συµβούλους της µειοψηφίας προγραµµατίζει πότε θα έρθει να ενηµερωθεί 
για τα ζητήµατα, για τα θέµατα. Όταν λοιπόν έρχεται µέσα στο χρονικό περιθώριο που ο 
κανονισµός ορίζει ότι οι εισηγήσεις πρέπει να υπάρχουν και οι φάκελοι είναι κενοί, αυτό εκ των 
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πραγµάτων τον υποχρεώνει να έρθει κάποια άλλη µέρα πάλι γι΄ αυτό το πράγµα. Σκεφτείτε ότι 
ο καθένας από τους συµβούλους έχει τις δραστηριότητές του, τις δουλειές του, τις 
υποχρεώσεις του και δεν µπορεί να είναι όλη την ώρα, να καραδοκεί πότε θα µπουν τα θέµατα 
στο φάκελο. Είναι λοιπόν θέµα ουσίας και όχι τυπολατρίας. Το ένα είναι αυτό. 
 
Το άλλο είναι η αντίδραση θα έλεγα, η αδικαιολόγητη αντίδραση του ∆ηµάρχου, ο οποίος αν 
και ελεγχόµενος ως ∆ηµοτική αρχή, µου θύµιζε το γάτο στα κεραµίδια που θέλει και να κάνει 
ότι κάνει και να σκούζει κιόλας.  
 

 
Όχι, µην κάνετε τέτοιες παροµοιώσεις στο πρόσωπο του ∆ηµάρχου, ο ∆ήµαρχος 
είναι θεσµός. Σας παρακαλώ πολύ. Και όλοι πρέπει να τον σεβόµεθα όπως 

σεβόµεθα τους θεσµούς. 
 

 
Όχι, είναι µια λαϊκή έκφραση προσφιλής και δεν έχει απαξιωτικό χαρακτήρα. 
Λαϊκή παροιµία είναι. Άλλωστε δεν την ολοκλήρωσα φραστικά.  

 
Σαν να µην έφτανε αυτό που µας ανάγκασε να αποχωρήσουµε από την αίθουσα, βγήκε µετά 
στις τηλεοράσεις και µίλαγε για «τζάµπα αντιπολίτευση» και κάτι τέτοια πράγµατα. Αυτά δεν 
τα λέει απόψε όµως. Απόψε επιχειρεί να είναι συναινετικός γιατί έστω και αργά κατάλαβε το 
σφάλµα του. Και θα σας εξηγήσω που εντοπίζεται το σφάλµα το πολιτικό κατά τη γνώµη µου 
πάντα. Το πολιτικό σφάλµα εντοπίζεται ότι κάθε θέµα που µπαίνει στο φάκελο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ουσιαστικά µπαίνει σε δηµόσια διαβούλευση και πρέπει και η πλειοψηφία να κάνει 
αυτή την προσπάθεια, να το θέσει σε δηµόσια διαβούλευση αλλά και η µειοψηφία. Και εµείς 
όταν βλέπουµε µια εισήγηση τρεις µέρες πριν τη συνεδρίαση και λέει ορισµένα πράγµατα, 
συζητάµε µε 10 ανθρώπους έξω, αν είναι θέµα που άπτεται του ενδιαφέροντος των 
επαγγελµατιών το συζητάµε και µε επαγγελµατίες, το συζητάµε και µε ανθρώπους που τους 
ρυµοτοµούν τα οικόπεδα αν το θέµα είναι θέµα ρυµοτόµησης. Κατά συνέπεια λοιπόν είναι 
θέµα ουσίας να είναι η εισήγηση µέσα στο φάκελο και να είναι και η θέση της πλειοψηφίας, όχι 
µόνο την υπηρεσίας. Αυτό λοιπόν το ζήτηµα, δηλαδή το ζήτηµα της δηµόσιας διαβούλευσης το 
θέτει ο συνδυασµός µας σε προτεραιότητα πολιτική και έχουµε δηλώσει ότι µε έµµεσο τρόπο 
οι δηµότες πρέπει να συναποφασίζουν για ότι λέµε εδώ µέσα και θέλουµε να εκφράζουµε τους 
δηµότες, θέλουµε να ξέρουν οι δηµότες ποια είναι η θέση εκ των προτέρων της πλειοψηφίας. 
Και να σας πω και κάτι άλλο, νοµίζω ότι αυτό κάνει καλό και στην πλειοψηφία. Γιατί; ∆ιότι θα 
µπει στη δηµόσια κριτική, θα το αναλύσουν οι εφηµερίδες δύο – τρεις µέρες νωρίτερα απ΄ 
όλες τις πλευρές µε αποτέλεσµα όλο και κάποιος να προσθέσει κάτι στον πολιτικό συλλογισµό 
της πλειοψηφίας, όλο και κάποια κρίση ενός δηµοσιογράφου απ΄ αυτούς που ασχολούνται µε 
τα αυτοδιοικητικά να έχει να προσθέσει και να συµβάλει σε µια βελτίωση της πρότασης. Είναι 
πολύ ουσιαστικό λοιπόν το θέµα και επιµένω προσωπικά ότι πρέπει να υπάρχει και εισήγηση 
της πλειοψηφίας µέσα µαζί µε τα άλλα συνοδά έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για να 
διαµορφώσει κανείς γνώµη. Αυτό ήθελα κε Πρόεδρε. 
 
Όσον αφορά τη λαϊκή παροιµία που ανέφερα, ειπώθηκε όχι µε κακή πρόθεση. Το διευκρινίζω. 
Αν κάποιοι νοµίζουν ότι ειπώθηκε µε κακή πρόθεση, την αποσύρω, δεν έχω κανένα πρόβληµα, 
και ζητάω και συγνώµη κιόλας. 
 

 
Όχι, όχι, δεν γίνεται αποδεκτή η συγνώµη σας. Είµαστε µεγάλοι άνθρωποι. 
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Ε τότε και ο κ. ∆ήµαρχος αν θεωρεί ότι του ξέφυγαν αυτά που έλεγα για 
«τζάµπα αντιπολίτευση» ας τα αποσύρει. 

 
 
Κε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Άρθρο κανονισµού. «Όταν ο σύµβουλος 
ζητήσει συγνώµη, παραγράφονται τα πάντα». Ο κ. ∆ήµαρχος δεν έχει το 

δικαίωµα να παρεµβαίνει και να λέει «όχι, όχι, να µην. . .». Ζήτησε συγνώµη, παραγράφονται. 
Το λέει και ο κώδικας και ο κανονισµός. 
 

 
Σύµφωνοι. Επειδή όµως αφορούσε προσωπικά τον ∆ήµαρχο. . . 
 

 
Ζήτησε ο ίδιος συγνώµη. Όποιον και να αφορά όταν ανακαλεί, σηµαίνει ότι 
ανακαλεί. 

 
 
Σας ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, έχω µπροστά µου ένα πρόσφατο έγγραφο του κ. 
∆ηµάρχου που αναφέρεται στη λειτουργία της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

Αυτό το έγγραφο πιστεύω εάν ο κ. ∆ήµαρχος το έγγραψε και το πίστευε, λύνει όλα τα θέµατα. 
Τη ∆ευτέρα συνεδριάζει κε Σπίνο η ∆ηµαρχιακή, από την προηγούµενη Τετάρτη είναι έτοιµα τα 
θέµατα µε εισήγηση πλήρως τεκµηριωµένη, όλες οι σχετικές εισηγήσεις και όλη τη νοµολογία. 
Εµείς αυτό ζητάµε, τίποτα παραπάνω. Εάν αυτό το έγγραφο ισχύσει που φέρνει την υπογραφή 
του ∆ηµάρχου 25 Ιανουαρίου του 2007, και αφορά τη ∆ηµαρχιακή, εµείς είµαστε πλήρως 
καλυµµένοι. Το θέµα µας όµως ποιο είναι; Ότι θα πρέπει κάποτε αυτά που λέµε εδώ, να τα λέει 
και κάτω στους υπαλλήλους. Εξακολουθείτε να λέτε στους υπαλλήλους να κάνουµε αίτηση για 
µια πληροφορία. Εξακολουθεί αυτό να υπάρχει. Την κολοκυθιά παίζουµε; Ρώτησα. . .  
 

 
Αν θέλετε µη φεύγετε από το θέµα. Ας πάµε στο συγκεκριµένο. Εντάξει, για τους 
υπαλλήλους να το κάνετε µια επερώτηση. . .  

 
 
Πρόεδρε µε συγχωρείς, . . .(αλλαγή ταινίας) 
. . . να αρνούνται οι υπάλληλοι να δώσουν µια πληροφορία; Και να σου 

πουν κάνε αίτηση; Και εδώ κε Πρόεδρε µου είπατε ότι οι υπάλληλοι είναι στη διάθεσή µας. Ε, 
κε Πρόεδρε, δεν είναι! 
 

 
Και ο κ. ∆ήµαρχος σας το είπε κατ΄ επανάληψη. 
 

 
Κάτω όµως ζητάνε αίτηση κε Πρόεδρε! Μήπως παίζουµε την κολοκυθιά; 
 

 
Μήπως πρέπει αυτή την καταγγελία να µου την κάνετε συγκεκριµένη; 
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Κε Πρόεδρε δώστε εντολή εσείς και ο ∆ήµαρχος στους υπαλλήλους και 
το θέµα λήγει. Γιατί οι υπάλληλοι είπαν τη διαδικασία «Αίτηση και η 

οποία πηγαίνει στο ∆ήµαρχο». Αυτή είναι η εντολή που έχετε δώσει. Εµείς δεν έχουµε καµία 
διάθεση να κωλυσιεργούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αυτό να το καταλάβετε, αλλά πρέπει να 
µας δίνετε την ευχέρεια και τα στοιχεία τα οποία ζητάµε και δεν µπορείτε να µας κατηγορείτε 
ότι δεν είχαµε θέση για τα τραπεζοκαθίσµατα λόγω συµφερόντων. Αυτά είναι απαράδεκτα να 
λέγονται και µάλιστα από τον ∆ήµαρχο. 
 

 
Ήθελα να ρωτήσω και τις τρεις αντιπολιτεύσεις για προχθές που 
αποχωρήσατε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ήταν ο φάκελος ή το µεγάλο 

θέµα που έπρεπε να ψηφίσουµε κύριοι της αντιπολίτευσης; Ζητάω να µου πουν και οι τρεις 
αντιπολιτεύσεις ποιο ήταν το θέµα. Ο φάκελος που δεν ήταν συµπληρωµένος ή κανένα άλλο 
θέµα; Ερώτηση κάνω. 
 

 
Προχθές οι φάκελοι ήταν κενοί, γι΄ αυτό φύγαµε. Κατά συνέπεια εάν 
αναβαλλόταν το θέµα, θα συζητούσαµε τα θέµατα αυτά στην επόµενη 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή σήµερα. Κατά συνέπεια θα τα συζητούσαµε, 
δεν θα είχαµε λόγο να κρυφτούµε. Άρα λοιπόν οι φάκελοι που ήταν κενοί ήταν η µοναδική 
αιτία. 
 

 
∆υο λέξεις κε Πρόεδρε για όσους τουλάχιστον αρκετά θητεύουµε σ΄ 
αυτήν την αίθουσα. Και ερωτώ, πόσες φορές την τελευταία στιγµή ήρθαν 

κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και θέµατα και εισηγήσεις οι 
οποίες δεν υπήρχαν; Πόσες φορές ήρθαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε κενούς φακέλους χωρίς 
εισήγηση και χωρίς κανένα στοιχείο; Και δεν ζητήσαµε ποτέ την αναβολή του θέµατος. Πόσες 
φορές, ερωτώ τους συναδέλφους τους παλιούς τουλάχιστον, δεν απευθύνοµαι προς τον κ. 
Αλευρά ο οποίος είναι νέος σ΄ αυτήν την αίθουσα, απευθύνοµαι στον κ. Κοσµόπουλο, στον κ. 
Ηλιόπουλο, στον κ. Νταγιόπουλο και όλους τους συναδέλφους. Και συµµετείχαµε όλοι από 
κοινού και διευκολύναµε τη ∆ηµοτική αρχή σε δύσκολες στιγµές που και η ίδια αντιµετώπιζε 
προβλήµατα εκ των έσω και την οποία στηρίξαµε εµείς γιατί κρίναµε ότι υπεράνω όλων ήταν 
το συµφέρον της πόλεως εν αντιθέσει µε ορισµένους εξ ηµών και υµών οι οποίοι δυστυχώς 
δεν έκριναν έτσι, αλλά χτυπούσαν εκ των έσω τη ∆ηµοτική αρχή την οποία εκ των πραγµάτων 
ήταν υποχρεωµένοι να στηρίζουν ενώ στην πραγµατικότητα τορπίλιζαν. Και αν θέλετε να σας 
πω συγκεκριµένα παραδείγµατα, γιατί στην «αυλή του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί». 
Γι΄ αυτό λοιπόν δεν περίµενα από συναδέλφους σε µια θητεία µιας ∆ηµοτικής αρχής ενός 
µηνός και σε θέµατα τα οποία σε τελευταία ανάλυση δεν υπήρχε κάτι, και µε δεδοµένο το ότι 
υπήρχε σαφέστατη διαβεβαίωση ότι αν στην πορεία διαπιστωθεί ότι δεν πείθεστε και ότι 
χρειάζεστε στοιχεία άλλα, να το αναβάλουµε αλλά ας προχωρήσουµε στη συζήτηση διότι 
υπάρχει άµεση ανάγκη. Και ποια ήταν η άµεση ανάγκη; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο αλαλούµ 
που επικρατεί σ΄ αυτή την πόλη φέρετε βαρυτάτη ευθύνη, να µην το αποσιωπούµε. Συγνώµη, 
συνδέονται, είναι αλληλένδετα όλα, το αλαλούµ που επικρατεί. Και εµείς εγκαίρως 
προσπαθήσαµε να θέσουµε τους κανόνες εκείνους για να µην υποπέσουµε στην πεπατηµένη 
τη δική σας και πάµε σ΄ αυτήν την αθλιότητα που επικρατεί στην πόλη. Γι΄ αυτό ζητήσαµε 
λοιπόν πριν προκύψει το θέµα να καθορίσουµε τους κανόνες των τραπεζοκαθισµάτων και 
αποχωρήσατε. Εκεί δείξατε δυστυχώς µια στάση η οποία δεν ήταν ενδεδειγµένη. 
 

 
Κε Πρόεδρε, ο κ. ∆ήµαρχος έδωσε τη λύση. Έδωσε την λύση στην οποία 
συµφωνούµε όλοι. Φυσικά οπωσδήποτε τα θέµατα αυτά κε Πρόεδρε τα 
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βάζει κατά κύριο λόγο η πλειοψηφία και οφείλει, δηλαδή δεν ερχόµαστε εδώ να γράψουµε 
έκθεση ιδεών, έχουµε να αποφασίσουµε για σοβαρά θέµατα και δίνουµε εξετάσεις. Άρα πρέπει 
να είµαστε διαβασµένοι και όλοι και ο ∆ήµαρχος ακόµα θα πρέπει να γίνει υπερήφανος όταν 
φαίνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι είναι διαβασµένο στα θέµατα που αφορούν την πόλη.  
 
Μια µικρή απάντηση στον κ. Αθανασόπουλο. Κε Αθανασόπουλε ποτέ δεν ζήτησες, αν 
συναινούσατε να συζητηθεί το θέµα εσυζητείτο, όταν ζητούσανε αναβολή αναβαλλόταν και 
όταν κάποια πράγµατα κε Αθανασόπουλε «λέτε ότι την πόλη την παραλάβαµε εκεί», ήσασταν  
δηµοτικός σύµβουλος, πέστε µου πότε ρωτήσατε κάποια κατάσταση, για κάποιο χάλι της 
πόλης. Ποτέ. Κατά συνέπεια η πόλη ήταν καλή αφού δεν ρωτούσατε ή δεν κάνατε καλά τη 
δουλειά σας. 
 

 
Εγώ επειδή είµαι καινούργιος στο χώρο θέλω να ρωτήσω και πρέπει να µου 
διευκρινισθεί εάν στη σηµερινή κατάθεση που έκανα για τα τέλη κοινοχρήστων 

χώρων έκατσα και µέτρησα πόσους νόµους έπρεπε να βάλω. Έπρεπε να βάλω δεκαπέντε. Τους 
έχω αυτή τη στιγµή µπροστά µου.  
Το δεύτερο, σε ότι αφορά εάν επιβάλλεται τέλος κοινοχρήστων χώρους στις οδούς. ∆ιαβάζω 
ακριβώς τι λέει ο νόµος. «Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίων ή οδού απ΄ αυτούς 
που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως εργασία, τεχνο-οικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται», 
άρα λοιπόν µπαίνει και στις οδούς. 
Να µου διευκρινισθεί λοιπόν εάν έπρεπε να βάλω δεκαπέντε νόµους. 
 

 
Κε Κλείδωνα για να σας διευκολύνω. Ο ∆ήµαρχος το κατάλαβε. Εάν βάζατε 
µια απόφαση προηγούµενου ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα µας παρέπεµπε σε 

εκείνους τους νόµους. Είναι απλό. Το είπα και ο ∆ήµαρχος το κατάλαβε. 
 

 
Τις έχω όλες τις προηγούµενες αποφάσεις, δεν αναφέρουν τους νόµους. 
 

 
∆εν θα έπαιρνα το λόγο αλλά επειδή ακουστήκαν αρκετά πράγµατα και θα µιλήσω 
καταρχήν για τον κ. Κοσµόπουλο γιατί ο κ. Κοσµόπουλος ζήτησε την αναβολή των 

προηγούµενων θεµάτων. Βλέπω µια πολύ µεγάλη ευαισθησία για ένα σοβαρό θέµα που ήρθε 
την προηγούµενη εβδοµάδα ενώ κάτι τέτοιο δεν τόδειχνε τέσσερα χρόνια ο κ. Κοσµόπουλος 
και έχει δίκιο ο Αντιδήµαρχος ο κ. Αθανασόπουλος, ότι πολλά θέµατα όλοι το γνωρίζουµε από 
τη  µικρή ή τη µεγάλη εµπειρία ότι ερχόντουσαν µε εντελώς κενούς φακέλους και 
κουβεντιαζόντουσαν µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Και αν θέλετε, να πάµε και στην ουσία. Ο κ. Κοσµόπουλος στο προηγούµενο θέµα τι είπε; «Ότι 
ψηφίζω για το ΤΕΙ επειδή θέλω τη µάχη, την ενέργεια και τη δύναµη». Αυτό το πράγµα όµως 
να θυµίσω όταν ήρθε, ποια ήταν η δήλωσή του για την αναβολή του θέµατος; Τι είχε πει 
ακριβώς και έχει καταγραφεί. «Ότι ήρθε στις 2 η ώρα τη ∆ευτέρα το µεσηµέρι, αν ερχόταν 
στις 12 το µεσηµέρι θα το κουβεντιάζαµε». Ε τότε συγνώµη, ο κ. Κοσµόπουλος δεν θέλει την 
ουσία. Αυτό αποδείχθηκε από τα λεγόµενά του και µετέπειτα απ΄ όλη την ιστορία της 
προηγούµενης εβδοµάδας. ∆εν θέλει το αποτέλεσµα. 
 

 
Είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω.  
Ο κ. Σπίνος απουσίαζε από το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έχω 

αναβάλει θέµατα τουλάχιστον 15 φορές και να πάει να τα µετρήσει. Και δεν του επιτρέπω να 
λέει αυτά τα πράγµατα εδώ πέρα. Τον τρόπο που άσκησα εγώ την αντιπολίτευση τον έκρινε ο 
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Καλαµατιανός λαός και δεν του επιτρέπω να τον κρίνει µε τον τρόπο τον οποίο τον κρίνει 
αυτός σήµερα. Και δεν θέλω να µπω σε άλλες συζητήσεις τι πιθανά µπορεί να είχαµε 
συζητήσει, σκέψεις που έχουµε ανταλλάξει και έχω κάθε διάθεση και βούληση να ανταλλάξω 
σκέψεις του πως σκέπτοµαι να είναι τα τραπεζοκαθίσµατα και τι σκέψεις είχαµε ανταλλάξει και 
τι εισήγηση ήρθε τελικά. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι όλα τα συλλογικά όργανα έχουν και τις καλές και τις κακές 
τους στιγµές. Νοµίζω θα υπάρχουν και καλλίτερες στιγµές για το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο της πόλης µας. Καλλίτερες απ΄ αυτές που ζούµε την τελευταία ώρα. Να ξέρετε ότι 
εγώ ως άνθρωπος τα δεκαπέντε (15) χρόνια που δραστηριοποιούµε στα συλλογικά όργανα 
ποτέ δεν έχω κάνει επίθεση προσωπική και ποτέ δεν έχω θίξει την προσωπικότητα, την τιµή, 
το ήθος συναδέλφου. Ποτέ. Και αυτό θα το τηρήσω και σ΄ αυτό το Συµβούλιο όσες επιθέσεις 
και αν δεχτώ. Εάν κάποιοι νοµίζουν ότι µπορούν να επιτίθενται στο ∆ήµαρχο Καλαµάτας και να 
προσπαθούν να τον απαξιώνουν, νοµίζω ότι τον εαυτό τους πρώτα απ΄ όλα πλήττουν παρά 
τον ∆ήµαρχο. Και επειδή αυτή είναι θέση δεδοµένη, όποιος θέλει την ακολουθεί, όποιος θέλει 
µπορεί να ακολουθεί άλλον δρόµο.  
 
Έχω την γνώµη ότι µπορούσαµε να συνεννοηθούµε στα αυτονόητα και εξακολουθώ να 
πιστεύω και να ελπίζω ότι µπορούµε να συνεννοηθούµε. Και όλοι θυµόµαστε το τι έγινε στην 
προηγούµενη συνεδρίαση. Υπήρξε µια παρέµβαση Νταγιόπουλου εν πάση περιπτώσει να 
συµβιβάσει τα πράγµατα, αλλά είχαµε ειληµµένες αποφάσεις. Και παρά το γεγονός ότι είχαµε 
συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων και δηλώσεις επί δηλώσεων δεν γνωρίζω ακόµα ποια είναι η 
θέση για τα Ψαράκια - λέω ως παράδειγµα - που είναι το µείζον ζήτηµα και αποτελεί πρόκριµα 
για ολόκληρη την πλατεία, των µειοψηφιών επί της ουσίας.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι να πω και κάτι άλλο. Εµείς είµαστε µια παράταξη η οποία 
εµφανισθήκαµε στο προσκήνιο στης αρχές Ιουλίου, παλέψαµε µέσα σε δύσκολες συνθήκες 
όπως παλέψατε κι εσείς, λοιδοριθήκαµε όµως δηµόσια πολύ περισσότερο απ΄ όλους σας, 
υπάρχουν είκοσι δύο πρωτοσέλιδα υβριστικά ή απαξιωτικά, τα αντέξαµε όµως όλα αυτά και 
κατά την κρίση του Καλαµατιανού λαού είµαστε πλειοψηφία και ∆ηµοτική αρχή. Τι εννοείτε κε 
Κοσµόπουλε όταν λέτε - και είναι ρητορική η ερώτηση - του 30%; Τι εννοείτε ακριβώς; Ότι 
δεν πρέπει να είµαστε ∆ηµοτική αρχή; Ότι δεν νοµιµοποιούµαστε να είµαστε ∆ηµοτική αρχή;  
Ότι είµαστε ∆ηµοτική αρχή µειωµένων προσόντων; Ότι δεν δικαιούµαστε να εκφράζουµε τον 
Καλαµατιανό λαό; Τι θέλατε να επιτύχετε κε Κοσµόπουλε όταν προσφύγατε στη ∆ιοίκηση; Να 
ακυρώσετε αποφάσεις αιρετού οργάνου; Ρητορική είναι η ερώτηση. Όταν δεν το κάνατε στο 
παρελθόν για µείζονα ζητήµατα, µια ακραία επιθετικότητα απέναντι στην πλειοψηφία, ας το 
ακυρώσει ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής, ας την ακυρώσει την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
διότι είναι νόµιµη η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θέλω να ξέρω τότε πόσο άνετα 
πολιτικά θα αισθανόσαστε µ΄ αυτήν την επιθετικότητα κατά αιρετού συλλογικού οργάνου.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι όλοι κρινόµαστε, να είσαστε βέβαιοι. Βεβαίως κρινόµαστε εµείς που 
έχουµε την ευθύνη της διαχείρισης στον υπερθετικό βαθµό και κρινόµαστε και από σας, 
κρινόµαστε από την κοινωνία. Εµείς θέλουµε να κρινόµαστε γιατί και λάθη θα κάνουµε. Λάθη 
δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Εµείς θέλουµε να κρινόµαστε δηµιουργικά και να 
διορθώνουµε τα λάθη µας. ∆ηµιουργικά όµως διότι κριτική χωρίς αντιπρόταση είναι µια στείρα, 
µια άγονη κριτική η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Και το θέµα της πλατείας είναι µείζον. Υπήρχε η 
πρόταση έστω αν καθυστέρησε να κατατεθεί κάποια λεφτά και δεν υπήρξε η αντιπρόταση. 
Είπαµε πολλά και διάφορα αλλά για τα Ψαράκια αυτή τη στιγµή υπάρχει άλλη πρόταση.  
 
Λοιπόν, για να κλείσω το θέµα, εµείς θα αντέξουµε όπως αντέξαµε και στην προεκλογική 
περίοδο, όπως άντεξε ο ∆ήµαρχος, το εννοώ, εκτός εάν υπάρχει πρόβληµα. Νοµίζετε ότι δεν 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 



Συνεδρίαση : 9/2007                                 Τετάρτη  7 / 3 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  237/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  11 

νοµιµοποιούµαι να είµαι ∆ήµαρχος και πλειοψηφία και στις φωτοτυπίες που γιόµισαν πέντε 
φορές την πόλη και στα πρωτοσέλιδα τα υβριστικά, όπως άντεξα και στις µερσεντές του 
∆ηµάρχου του Νίκα σε πρωτοσέλιδο πίσω από τα κάγκελα, όπως αντέχω ένα σωρό πράγµατα 
και δεν θα εκτραπώ ποτέ. Αλλά έρχεται ένα θέµα εδώ πέρα και λέµε «πέστε ποια είναι τα 
σχετικά έγγραφα» και τα σχετικά έγγραφα είναι αυτά τα οποία λέει ο νόµος. Ότι γράφει ο 
νόµος θα τα έχετε ακριβώς στους φακέλους. Από κει και πέρα εάν νοµίζετε ότι θέλετε να 
προσφεύγετε σε µονοπρόσωπα διορισµένα διοικητικά όργανα για να ακυρώνετε αποφάσεις 
αιρετών συλλογικών οργάνων να το κάνετε και µπορεί και να το πετύχετε. Εν πάση 
περιπτώσει.  
 
Λοιπόν, η πρόταση είναι συγκεκριµένη, η πλειοψηφία µε «σχετικά έγγραφα, βασικά έγγραφα, 
απαραίτητα στοιχεία» εννοεί νόµους, προεδρικά διατάγµατα, νοµολογία, υπηρεσιακά έγγραφα, 
κανονιστικές αποφάσεις ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, προϋπολογισµός. Κύριε Πρόεδρε σας 
παρακαλώ πάρα πολύ, θα έρχοµαι κι εγώ στο γραφείο σας όταν παίρνουν το φάκελο, εάν 
λείπει κάτι και µπορούµε να το συµπληρώσουµε, να γίνεται µια γενική κινητοποίηση για να 
δίνουµε τα σχετικά έγγραφα. Αλλά σας παρακαλώ, σας συνεννοηθούµε χωρίς να πληγώνουµε 
τις καρδιές µας και τις ψυχές µας. Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Εµείς επιµένουµε για την εισήγηση. Χωρίς την εισήγηση δεν έχει κανένα 
νόηµα. Λοιπόν, καταθέτουµε άλλη πρόταση, να υπάρχει εισήγηση µέσα. 

Χωρίς την εισήγηση δεν έχει κανένα νόηµα νοµίζω. 
 

 
Εµείς αυτά που σας είπαµε, και λέει ο νόµος να προσφύγετε στη διοίκηση όπου 
ξέρετε το δρόµο καλά, για να µας το επιβάλει. 

 
 
Κε Πρόεδρε, για να προσδιορίσουµε και εµείς τη στάση µας γιατί προφανώς το 
θέµα θα τεθεί στην κρίση των συναδέλφων. ∆ηλαδή αυτά ως ουσιώδη έγγραφα, 

ως σπουδαία έγγραφα πέραν της αναφοράς των νόµων, των προεδρικών διαταγµάτων, των 
οµολογιακών δεδοµένων, δεν θα εµπεριέχεται γραπτή η θέση της πλειοψηφίας; 
 

 
Το 90% των θεµάτων που έρχονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο από ότι είδα, είναι 
ζητήµατα υπηρεσιακής φύσεως. Για όλα αυτά τα ζητήµατα τα υπηρεσιακής 

φύσεως, θα υπάρχουν ότι σας είπα µαζί µε τις απόψεις τις υπηρεσιακές. Από κει και πέρα 
ζητήµατα πολιτικής φύσεως, λέω ως παράδειγµα όπως είναι το ΤΕΙ, εγώ δεν χρειαζόµουν καµία 
εισήγηση από σας, δεν µου πρόσθετε κάτι η εισήγηση, ούτε θα µε έπειθε εµένα πολιτικά ή 
ιδεολογικά, µπορεί σε κάποιο σηµείο, οι απόψεις οι οποίες εκφράζετε. Εδώ µιλάµε φαντάζοµαι 
για τα υπηρεσιακά θέµατα, και δεν µιλάµε για τα πολιτικά. Εκτός κι αν θέλετε την πολιτική 
άποψη της πλειοψηφίας τρεις µέρες πριν, να περάσει από το βάσανο της δικής σας κριτικής, να 
τη δείτε έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και να µην ξέρουµε εµείς τρεις ηµέρες πριν τη δική σας 
την άποψη. Το θέλετε αυτό, είναι σωστό αυτό, να ξέρετε τη δική µας χωρίς να ξέρουµε τη 
δική σας; Επειδή αυτή η συζήτηση έχει γίνει και σε άλλα συλλογικά όργανα, ξέρετε τι 
αποφασίσαµε; Λέµε τα πάµε όλα στις επιτροπές που είναι συλλογικά όργανα να εκφράσουµε 
την άποψή µας, κάνουµε και λύση των διαφορών και έρχονται όλα τα θέµατα από τις 
επιτροπές στο µείζον συλλογικό όργανο και αποφασίζουµε τότε. Θέλετε να έχετε την πολιτική 
µας άποψη χωρίς να ξέρουµε εµείς τη δική σας; Το θέλετε αυτό; Μπαίνει τέτοιο ζήτηµα 
δηλαδή;  
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Αυτό είναι αναγκαιότητα κε ∆ήµαρχε. Κε ∆ήµαρχε δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
επί ποιών θεµάτων θα συζητεί όταν ο εισηγητής είναι µέλος της πλειοψηφίας; 

 
 
Υπήρχε η υπογραφή της υπηρεσίας. Μπήκε δέκα λεπτά µετά. Αυτό είναι το 
θέµα; Αλλά ας µου το λέγατε, δίπλα ήµουνα. 

 
 
Είναι βασικός µου διαλογισµός και δεν το αντιλαµβάνοµαι. Και να σας πω και κάτι, 
είναι τα πρώτα µου βήµατα εδώ, όµως µελετώ διαβάζω και θα ενηµερωθώ 

εγκρατέστερα – βεβαιωθείτε γι΄ αυτό – όµως φοβούµαι ότι αυτή η πρόταση ουσιαστικά 
δυναµιτίζει τη διαδικασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θα έρθουµε εδώ για θέµα και δεν θα 
ξέρουµε ποια είναι η άποψή σας; Μα για όνοµα του Θεού! 
 

 
Ας πούµε για τις τεχνικές υπηρεσίες. Η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας καταρχήν 
είναι υπηρεσιακή. Σωστό; ∆ηλαδή τα τραπεζοκαθίσµατα ας πάρουµε το δεδοµένο, 

θα είναι µέσα στο φάκελο. 
 

 
Συµφωνεί η άποψή της µε τη δική σας άποψη; Αν ναι, δεν έχουµε κανένα 
πρόβληµα. 

 
 
∆ίπλα θα υπάρχει και η υπογραφή του αρµόδιου αντιδηµάρχου.  
Η πολιτική όµως τοποθέτηση που εγώ θα κάνω, για ποιο λόγο προτείνουµε. . .  

 
 
Σήµερα υπάρχει ένα θέµα. Υπογράφει π.χ. ο Αντιδήµαρχος ο κ. 
Αθανασόπουλος. Είναι ένα έντυπο. Αυτό δεν θα έρθει στο φάκελο; ∆εν είναι 

υπηρεσιακή εισήγηση, είναι εισήγηση του ιδίου. Αυτό δεν είναι εισήγηση; Εισήγηση είναι. Αυτό 
µας αρκεί. Αυτό εννοώ. 
 

 
Αυτή τη στιγµή σας είπα ότι θα υπάρχουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα στο 
φάκελο και αν προκύψει οτιδήποτε για να διαµορφώσετε γνώµη, θα γίνεται 

σύγκληση – σύσκεψη στο γραφείο του προέδρου και θα προσπαθούµε να συνεννοηθούµε. Τι 
άλλο θέλετε; Έχετε κάποιο παράδειγµα; 
 

 
Όχι. 
 

 
Τότε τι θέλετε; Τι άλλο να πούµε; 
 

 
Κε Πρόεδρε, καµία αντίρρηση. Αυτά που λέτε δεν υπήρχαν στο φάκελο και 
εκεί ήταν το θέµα µας και δεύτερον να µην φτάσουµε ακριβώς στο 

αντίθετο άκρο να λέµε στην πρόσκληση «Καλείστε σήµερα στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, θέµα το παν προτασσόµενο», γιατί εκεί θα καταντήσουµε. Θα λέµε ο καθένας να 
φέρνει την εισήγησή του για ότι θέλει και όποιο προταθεί. Υπάρχει η νοµολογία που λέει 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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«γράφονται τα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, συζητιούνται µε τη σειρά που έχουν γραφεί, το 
Σώµα αποφασίζει για την αλλαγή της θέσεώς τους. . .» 
 

 
Ακριβώς αυτό κάνουµε µέχρι σήµερα και αυτό θα κάνουµε εσαεί.  
 

 
Άρα εµείς λέµε να µην υπάρχει φάκελος κενός, δεν είπαµε ότι ήταν ελλιπής 
ο φάκελος. 

 
 
Εγώ βλέπω ότι συµφωνούµε µε διαφορετικές εκφράσεις. 
Πάµε σε σύνταξη κανονισµού, άρα αυτό αποτελεί άρθρο του κανονισµού. Να το 

ξέρουµε αυτό το πράγµα. Είναι η δεύτερη απόφαση που έχουµε πάρει για τον κανονισµό. Μία 
του κ. ∆ιασάκου και µία αυτή. 
 

 
Με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν και από τον κ. Σπίνο κλπ ότι τα 
υπηρεσιακά έγγραφα όταν έχουν την υπογραφή του αντίστοιχου 

αντιδηµάρχου θεωρούνται ότι είναι εισηγητικά έγγραφα και αφήνουµε απέξω τις πολιτικές 
συζητήσεις όποτε χρειαστεί, αν δεν υπάρχει εισήγηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Προσδιορίζει τα βασικά έγγραφα που πρέπει να βρίσκονται στους φακέλους των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα 
οποία είναι: 

1. Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, εγκύκλιοι, νοµολογία. 

2. Υπηρεσιακά έγγραφα. 

3. Αποφάσεις της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε εισηγητικό χαρακτήρα προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο (επιβολή τελών, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, λοιπές 
κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις, προϋπολογισµός, κλπ.)  

4. Εισηγήσεις πλην αυτών πολιτικών περιεχοµένου και πολιτικών τοποθετήσεων. 
 
 
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 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 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 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  8 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


