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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  12/2006 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 241/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Iουνίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 11/2-06-2006 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. 241 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στο υπ’ αριθµ. 241 πρακτικό),  16) Μάλαµας Παναγιώτης, 
17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα 
Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 244 απόφαση), 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 31) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 4) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τους παρευρισκόµενους στην αίθουσα 
δηµότες και τη συντονιστική επιτροπή κατά της ιδιωτικοποίησης των πάρκινγκ  και στη 
συνέχεια αναφέρεται: 

- Στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8832/1-6-2006 απόφαση της Γ.Γ.Π.Π. σχετική µε τον καθορισµό των 
περιοχών «Μακαρία» και «Μπιρµπίτα» ως χώρων κατάλληλων για την προσωρινή 
εγκατάσταση πλανοδίων. 

- Στην από 7-6-2006 επιστολή του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας σχετική µε το πανηγύρι 
της Αγίας Τριάδος. 

- Στο υπ’ αριθ. πρωτ. 16070/29-3-2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. σχετικό µε το χρόνο 
χορήγησης εξόδων παράστασης και αποδοχών σε αιρετούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ 
βαθµού που είναι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα. 

- Στην υπ’ αριθ. πρωτ. 27437/24-5-2006 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.∆.∆.Α. για χορήγηση 
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 11.000,00 € στο ∆ήµο Καλαµάτας για την κάλυψη 
δαπανών διοργάνωσης του συνεδρίου αποστράτων αξιωµατικών των σωµάτων ασφαλείας. 

- Στην από 7-6-2006 επιστολή – αίτηση της συντονιστικής επιτροπής φορέων κατά της 
ιδιωτικοποίησης του πάρκινγκ του Νέδοντα για ένταξη προς συζήτηση, ως προ ηµερήσιας 
διάταξης, του θέµατος που αφορά στην αναστολή της λειτουργίας των χώρων στάθµευσης 
του Νέδοντα από την ιδιωτική εταιρεία και στην καταγγελία της σύµβασης µε την 
συγκεκριµένη εταιρεία.  

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Συναντήθηκα στην Αθήνα µε τον κ. Φώλια σχετικά µε το έλλειµµα ύψους 
346.000,00 € που υπήρχε στο πρόγραµµα ΕΖΕΣ, και οφειλόταν στην έλλειψη 

των απαιτούµενων παραστατικών και δικαιολογητικών. Το Υπουργείο ανέλαβε να το καλύψει. 
 
Σε ανακοινώσεις και δηµοσιεύµατα φαίνεται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν συµµετέχει στη 
διοργάνωση των ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ. Ο ∆ήµος διαθέτει, όπως και πέρσι, το ποσό των 1.500,00 € 
και επί πλέον αναλαµβάνει και άλλες ενέργειες που απαιτούνται όπως παροχή νερού & 
ρεύµατος, εγκατάσταση εξέδρας, κλπ. 
 

 
Που οφείλεται το έλλειµµα των 346.000 €; Να µην αιωρείται ότι 
διατέθηκαν κάπου αλλού. 

 
 
∆εν είχαν δοθεί τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από πλευράς του ∆ήµου και δεν 
διατέθηκαν για το σκοπό που είχαν δοθεί από το πρόγραµµα ΕΖΕΣ. 

 
 
Να συζητήσουµε προ ηµερήσιας διάταξης την αναστολή λειτουργίας των 
πάρκινγκ γιατί υπάρχει νοµικό ζήτηµα. 

 
 
Όντως ελήφθη επιστολή για το πάρκινγκ. Θα αναπτυχθεί η δυνατότητα 
συζήτησής του προ ηµερήσιας διάταξης. 

 
Να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα σχετικά µε τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο 
Νοσοκοµείο Καλαµάτας. Να σταλεί ψήφισµα στο Υπουργείο Υγείας για την λειτουργία και 
τρίτης βάρδιας στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας για τους νεφροπαθείς.   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Για την έκδοση ψηφίσµατος πρέπει να προηγηθεί ενηµέρωση από τους γιατρούς 
του Νοσοκοµείου. 

 
 
Εγώ κε Πρόεδρε επανέρχοµαι σ΄ αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω 
προηγουµένως. ∆ηλαδή ζητώ προ ηµερήσιας διάταξης να συζητήσουµε την 

αναστολή της λειτουργίας των χώρων στάθµευσης του Νέδοντα επί πληρωµή στη θυγατρική 
εταιρεία της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ – Π &  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε. λόγω σηµαντικότατων νοµικών 
προβληµάτων κατά την άποψή µας τα οποία έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή της 
συµβάσεως για τα πάρκινγκ. Και παρακαλώ πάρα πολύ να είναι θέµα το οποίο το θέτω προς 
ψηφοφορία.  
 

 
Κε Κοσµόπουλε τη διαδικασία που έρχονται τα θέµατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
την ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Άρα το 

θέµα θα πάρει τη διαδικασία όπως προβλέπει ο κανονισµός. Παρακαλώ το Σώµα. 
 

 
Κε Πρόεδρε, πριν µπούµε στη διαδικασία θα παρακαλέσω τον ειδικό 
γραµµατέα να διαβάσει το άρθρο 11 παρ. 1 και παρ. 14 καθώς και το άρθρο 

12 παρ. 5. 
 

 
Ο ειδικός γραµµατέας έχει το λόγο. 
 

 
(Ειδικός γραµµατέας): 
Άρθρο 11 παρ. 1 του κανονισµού λειτουργίας: «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την 

ηµερήσια διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέµατα που προτείνει ο 
∆ήµαρχος και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητεί και αποφασίζει για 
θέµατα που είναι γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επίσης µε 
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του µπορεί να συζητήσει και θέµατα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης που τίθενται από τον ∆ήµαρχο ή οποιονδήποτε άλλον. Τα θέµατα αυτά συζητιούνται 
µετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Θέµα που κρίνεται κατ΄ επείγον 
µπορεί να συζητηθεί πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µόνο εάν συναινεί ο 
∆ήµαρχος». 
Παρ. 14 του ιδίου άρθρου: «Αν το 1/3 τουλάχιστον του νοµίµου αριθµού των µελών του 
Σώµατος κρίνει ότι η απάντηση που δόθηκε σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν είναι ικανοποιητική, 
µπορεί να υποβάλει για το ίδιο θέµα γραπτή ερώτηση η οποία συζητείται σαν ιδιαίτερο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης στην επόµενη συνεδρίαση». 
 

 
Κε Πρόεδρε όπως βλέπετε, η δυνατότητα συζήτησης ενός θέµατος δεν 
απαγορεύεται και δεν αποκλείεται. Κατά συνέπεια θα πρέπει να. . . Όχι κε 

Πρόεδρε. Απευθύνοµαι στο Σώµα µέσω υµών. ∆εν απαγορεύεται, έχει το δικαίωµα ο καθένας. 
Όµως ο κανονισµός προβλέπει κάποιες διαδικασίες. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο κ. Κοσµόπουλος 
µπορεί να κάνει την ερώτησή του, να απαντήσει ο ∆ήµαρχος και αν δεν απαντήσει οφείλει 
βάση του κανονισµού να συγκεντρώσει τις δώδεκα – δεκατρείς υπογραφές που απαιτούνται 
και να έρθει τακτικό θέµα ή να αποφασίσει το Σώµα να το φέρει σαν τακτικό θέµα. Αλλιώς δεν 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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δικαιολογείται το έκτακτο του θέµατος, πολύ δε περισσότερο όταν το θέµα συζητείτο εδώ και 
αρκετά χρόνια. . .  
 
(Ακούγονται φωνές από το ακροατήριο) 

 
Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! 
Κε Νταγιόπουλε ολοκληρώσατε; 

 
 
Πολύ περισσότερο κε Πρόεδρε όταν το θέµα αυτό έχει συζητηθεί 
επανειληµµένως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Οι πόρτες της αίθουσας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν ανοιχτές και πολύ περισσότερο που οφείλουµε όλοι να βαδίζουµε 
στο προλαµβάνειν και όχι στο θεραπεύειν. Όταν λοιπόν. . . .  
 
(Ακούγονται φωνές από το ακροατήριο) 

 
Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ!  
 

 
Όταν λοιπόν τίθεται ένα θέµα τέτοιο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει τη 
δυνατότητα να το ξανασυζητήσει, πλην όµως οφείλουν να τηρηθούν οι 

διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισµό για να πούµε ότι υπάρχουµε σαν Σώµα και 
συνεχίζουµε να υπάρχουµε σαν Σώµα. 
 
(Ακούγονται φωνές από το ακροατήριο) 

 
Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ!  
Μπαίνουµε στη ψηφοφορία. 

 
 
Επί της διαδικασίας, αυτό ήθελα να πω. 
 

 
∆ι υµών κε Πρόεδρε να απευθυνθώ στους συνδηµότες, να τους 
πληροφορήσω ότι για το συγκεκριµένο θέµα έχουν δοθεί µάχες και 

αγώνες. Από την άλλη πλευρά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λειτουργεί µε έναν κανονισµό τον 
οποίο οφείλει να σεβαστεί. Ως µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είµαστε εκ των πραγµάτων 
υποχρεωµένοι να σεβαστούµε τον κανονισµό. Κατά συνέπεια, επειδή η συζήτηση είναι έξω του 
κανονισµού, κάνω πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επειδή το θέµα είναι εξόχως σοβαρό και 
δεν είναι τόσο απλό και µε δεδοµένο το γεγονός ότι προέκυψαν νεότερα στοιχεία µετά την 
αδυναµία παραχωρήσεως των χώρων για την κατασκευή των υπογείων πάρκινγκ, να έρθει ως 
τακτικό θέµα, να συζητηθεί διεξοδικώς, σε 10 µέρες. 
 
(Ακούγονται φωνές από το ακροατήριο) 

 
Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ!  
Κε Αθανασόπουλε τελειώνετε; 

 
 
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει µια σύµβαση αρκετών σελίδων. Κλείνω. 
Επί της προτάσεώς µου κε Πρόεδρε να έρθει ως τακτικό θέµα στο 

επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ως µοναδικό, να αναζητηθεί. . . 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση : 12/2006                                 Πέµπτη 8 / 06 / 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 241/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 
(Ακούγονται φωνές από το ακροατήριο) 
 

 
Πρόεδρε, ως τακτικό θέµα να συζητηθεί µε σοβαρότητα. 
 

 
Παρακαλώ, παρακαλώ, ο γραµµατέας. 
 

 
∆ύο λόγια. Κε Πρόεδρε, και εµείς πιστεύουµε λόγω της σοβαρότητας του θέµατος 
και επειδή είναι εδώ και 200 συνδηµότες µας. . . Θέλουµε ή δεν θέλουµε τη 

συµµετοχή του κόσµου; Είναι καλλίτερα δηλαδή να κουβεντιάζουµε σε άδειες αίθουσες; 
Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος να συζητηθεί τώρα. 
 

 
Κε Πρόεδρε προτού προχωρήσουµε στην ψηφοφορία, στην πρόταση του κ. 
Κοσµόπουλου, θέλω να τον ρωτήσω για να καταλάβω, για να ξέρω τι θα 

ψηφίσω. Η πρότασή σου είναι να συζητήσουµε σήµερα την αναστολή; Υπάρχει εισήγηση από 
τη δικιά σου µεριά στην πρόταση αυτή; Υπάρχουν νοµικά στοιχεία τα οποία µπορείς να 
καταθέσεις έτσι ώστε να στηριχτούµε; Γιατί υπάρχουν όπως ξέρεις ποινικές ευθύνες. 
 

 
Εµείς θα πούµε τις απόψεις µας όπως νοµικά τις γνωρίζουµε. 
 

 
Στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία το σχετικό αίτηµα της συντονιστικής επιτροπής και του κ. 
Κοσµόπουλου. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι 
τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ του αιτήµατος τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος,  ∆ιασάκος, 
Ζαφειρόπουλος, Ηλιόπουλος Αθ., Κοσµόπουλος, Κουδούνης, Κουµουνδούρος, Μάλαµας, 
Μαστοράκης,  Μπάκας ∆ηµ., Μπάκας Ιωάν., Παπαµικρούλης και Χειλάς. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ.  
Αλοίµονος, Αργυροπούλου, Βασιλάκη, Γιαννακόπουλος, ∆ικαιουλάκος, Μαλαπάνης, Μασούρας, 
Μέλιος, Νταγιόπουλος, Πασχάλης, Πουλόπουλος, Σούµπλης, Τσακαλάκου και Αδαµόπουλος 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  
Το αίτηµα απορρίπτεται αφού ΥΠΕΡ αυτού τάσσονται 13 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 14 ΚΑΤΑ και 1 
δηλώνει ΛΕΥΚΟ.  
 
 
Και η διαλογική συζήτηση συνεχίζεται ως εξής:  

 
Εφόσον το θέµα δεν συζητείται θέτουµε τρία (3) ερωτήµατα για τα 
πάρκινγκ που έχουµε κάνει και παλαιότερα και περιµένουµε απάντηση: 

1) Γιατί η δηµοτική αρχή υπέγραψε τη σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία αφού δεν µπορούσε 
να τηρήσει την παρ. 2 του άρθρου 4 αυτής στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι «Ο ∆ήµος 
Καλαµάτας µε την υπογραφή της παρούσας θα παραδώσει τα ακίνητα στον ανάδοχο 
εγγυόµενος την ανυπαρξία νοµικών ελαττωµάτων ή οιονδήποτε περιορισµών ή 
απαγορεύσεων που υπάρχουν κατά την υπογραφή της παρούσας που µπορούν να 
µαταιώσουν, παρακωλύσουν ή καθυστερήσουν την κατασκευή των έργων»; Είναι προφανές 
ότι δεν είχε τη δυνατότητα αυτή διότι υπάρχουν ακόµα τα ιδιοκτησιακά προβλήµατα. 

2) Γιατί παρόλα αυτά υπέγραψε το πρωτόκολλο παράδοσης των ανοικτών χώρων 
υποβοηθώντας έτσι τους στόχους της αναδόχου εταιρείας και δεν περίµενε να το 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΣΟΥΜΠΛΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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υπογράψει µαζί µε αυτό των κλειστών χώρων όταν θα ρυθµίζονταν τα ιδιοκτησιακά 
προβλήµατα στο κτηµατολόγιο ώστε η έναρξη της λειτουργίας των ανοικτών πάρκινγκ να 
συµπέσει µε την έναρξη του χρονοδιαγράµµατος για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ. 

3) Γιατί τέλος ο κανονισµός λειτουργίας του ανοικτού πάρκινγκ που εξέδωσε η ιδιωτική 
εταιρεία δεν ήρθε για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν µάλιστα αυτός έρχεται σε 
µερικά σηµεία σε αντίθεση µε βασικές διατάξεις της σύµβασης, όπως είναι η διάρκεια 
λειτουργίας, η τιµολογιακή πολιτική αλλά κυρίως και το σηµαντικότερο όλων, η ανάληψη 
της ευθύνης σε περίπτωση σωµατικής βλάβης µετά από πιθανό ατύχηµα ενός του χώρου 
του πάρκινγκ. Ποιος τελικά θα είναι υπεύθυνος σε µια τέτοια περίπτωση; Η ανάδοχος 
εταιρεία όπως σαφέστατα προκύπτει από το άρθρο 35 παρ. 3 της σύµβασης ή ο ίδιος ο 
χρήστης και ο ∆ήµος όπως αφήνεται να εννοηθεί το άρθρο 9 παρ. β1 του κανονισµού 
λειτουργίας της ιδιωτικής εταιρείας; 

 
 
Κοιτάξτε κε Πρόεδρε, τα τεθέντα θέµατα έχουν τεθεί, έχουν ξανατεθεί και 
έχουµε απαντήσει και έχουµε ξανααπαντήσει. Εδώ πέρα τίθεται ένα θέµα. Είναι 

απαραίτητο ή όχι το πάρκινγκ το οποίο θα το κουβεντιάσουµε όταν προκύψει το θέµα και θα 
κουβεντιαστεί υπεύθυνα. Και όλα αυτά τα ερωτήµατα εδώ θα κουβεντιαστούν. Λοιπόν, εγώ 
ούτε από το κράτος της ιδεολογικής τροµοκρατίας απαντώ, ούτε δηµαγωγώ. Εγώ υπεύθυνα 
υπακούω στους κανονισµούς και στις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γι΄ αυτό είµαι 
εδώ. Λοιπόν, όταν θα έρθει το θέµα µε τη νόµιµη διαδικασία, θα κουβεντιάσουµε όλα αυτά. 
 

 
Με αίσθηµα ευθύνης όλο το χρονικό διάστηµα που διέρρευσε 
αγωνιστήκαµε προκειµένου να δοθεί λύση στο συγκεκριµένο θέµα. Τα 

όσα ελέχθησαν από συνάδελφο ως ερωτήµατα ετέθησαν κατ΄ επανάληψη στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 

 
Μετά την απόρριψη του αιτήµατος για την προ ηµερήσιας διάταξης 
συζήτηση ο συνδυασµός µας θα επανέλθει εγγράφως. 

 
Ο ∆ήµος βράβευσε αθλητές που διακρίθηκαν µε τις επιδόσεις τους. Πέρσι ο Στεφάνου 
κατέκτησε την 3η θέση στο παγκόσµιο πρωτάθληµα τεχνικής κολύµβησης, αλλά δεν 
συµπεριλήφθηκε στους βραβευθέντες. Να επανορθώσουµε βραβεύοντας και αυτόν.  
 

 
Συζητάµε διάφορα άλλα θέµατα και όχι αυτά που ενδιαφέρουν το λαό που 
παρευρίσκεται εδώ. Οφείλω να αποχωρήσω αφού δεν συζητείται το θέµα των 

πάρκινγκ. 
 

 
Οι αποφάσεις µας για τη βράβευση των αθλητών ελήφθησαν στην αρχή του 
χρόνου. ∆εν υπέπεσε ίσως στην αντίληψή µας. 

 
 
Αυτοδίκαια θα τιµηθεί. 
 

 
Υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα στην περιοχή της Βέργας και ιδιαίτερα την 
καλοκαιρινή περίοδο που έχουν να κάνουν µε την ηχορύπανση και την παράνοµη 

στάθµευση. Προσεκτικός ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος που δίνει τις άδειες µουσικής. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 
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Τις άδειες τις δίνει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή κι εγώ εκτελώ. Έλεγχο 
ηχορύπανσης κάνουν άλλες υπηρεσίες. 

 
 
Με παρόντα 13 άτοµα δεν µπορεί να γίνει ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

 
Ακολούθως το Σώµα αποδέχεται την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των παρακάτω 
θεµάτων:  

1. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Καλαµάτας στη Γενική Συνέλευση της αστικής εταιρείας 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία ¨Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας Τοπικών 
Προϊόντων και Αγροτουρισµού Μεσσηνιακού Ταϋγέτου¨. 

2. Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στις εκδηλώσεις της ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ. 

3. Συµπληρωµατική προµήθεια υπολογιστών. (Θα συζητηθεί µαζί µε το υπ’ αριθ. 11 συναφές 
θέµα). 

4. Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο ειδικό σεµινάριο µε θέµα «∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης». (Θα συζητηθεί µαζί µε το υπ’ αριθ. 29 συναφές θέµα). 

5. Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο σεµινάριο µε θέµα «Παρουσίαση και ανάλυση του 
νέου νόµου µελετών 3316/2005 και οι διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης µελετών στους 
Ο.Τ.Α.» (Θα συζητηθεί µαζί µε το υπ’ αριθ. 29 συναφές θέµα). 

6. Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση της επετείου της µάχης της Βέργας. 

7. Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο Καρδιολογικό Συνέδριο. 

8. Φιλοξενία αντιπροσωπείας του ∆ήµου Αγλαντζιάς στα Ανθεστήρια 2006. 

9. Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Οργανισµός του 
Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας. 

10.  ∆ιοργάνωση εκδήλωσης εορτασµού της Αγίας Σκέπης. 

11. Επί αιτήµατος «Συλλόγου Φιλίας & Αλληλεγγύης µεταξύ των Λαών» για συµµετοχή στη 
δαπάνη φιλοξενίας των παιδιών από Βοσνία – Ερζεγοβίνη. 

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

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

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


