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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  12/2006 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 271/2006 

 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων σε καταστήµατα της πλατείας 23ης 
Μαρτίου. 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είχαµε συζητήσει µε τον κ. ∆ήµαρχο, δεν έχουµε αντίρρηση να  
συµφωνήσουµε σε ένα σχέδιο. Εγώ είχα ζητήσει να κάνουµε µια κουβέντα 

πριν φτάσουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  Πήγα επί τόπου. Βρίσκω µια τεράστια αντινοµία 
ανάµεσα σ΄ αυτό που έχει το σχέδιο και σ΄ αυτό που συνάντησα επί τόπου. Εκεί είναι το 
βασικό µου πρόβληµα, δεν είναι θέµα αν θα βάλουµε δύο από δω ή. . . Συµφωνώ µε την 
σκέψη του ∆ηµάρχου σ΄ αυτό το θέµα αλλά να καθίσουµε κάτω διότι οι θέσεις που φαίνονται 
εδώ, οι φανοστάτες, δεν είναι οι θέσεις οι πραγµατικές των φανοστατών. Εάν πάρουµε τα 
τραπεζοκαθίσµατα και τα βάλουµε πέραν των φανοστατών όπως φαίνεται στο σχέδιο, θα 
µπουν όλα, µε επιτόπου έλεγχο που έκανα, µέσα στο ηρώο. Να πάµε να το ξαναµετρήσουµε ή 
να πάµε µε έναν υπάλληλο δύο να το. . .  ∆εν έχουµε καµία αντίρρηση να αποφανθούµε σε 
κάτι τέτοιο. Άλλωστε τα τετραγωνικά δεν ελαττώνονται. 
 

 
Βασική αρχή της φιλοσοφίας αυτού του σχεδίου που έχετε στα χέρια σας είναι 
ότι αυτές οι τέντες και όπως είναι τοποθετηµένες, εµποδίζουν τη θέα των Αγίων 

Αποστόλων. Είναι σαφές. Υπάρχει µια γωνία του ΓΡΗΓΟΡΗ η οποία όντως φτάνει κοντά µέχρι 
το ηρώο, φτάνει µέχρι το πλακόστρωτο του ηρώου. Αυτό το πράγµα είναι σύνηθες και γίνεται 
και όταν γίνεται τελετή αυτά αποσύρονται.  
Εγώ επειδή θέλω και πιστεύω ότι κάποτε πρέπει να ξεκινήσουµε όλοι να έχουµε την πόλη µας 
θελκτική και όµορφη, και δεν επιβάλουµε γνώµες ή ποινές ούτε έχουµε τον εγωισµό ότι η δική 
µας γνώµη είναι η καλλίτερη. Έτσι; Έκανε µια µελέτη, δόσαµε µερικές ειδικές αρχές. Εγώ θα 
προτείνω στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την µεταφορά του 
περιπτέρου. ∆εν µπορεί το περίπτερο να είναι εκεί πέρα και θα µπουν και κολωνάκια τα οποία 
θα απαγορεύσουν τη δίοδο των αυτοκινήτων εκεί πάνω. Και πως θα γίνεται η τροφοδοσία; Με 
καροτσάκι. Η τροφοδοσία θα γίνεται µε καροτσάκι µε λαστιχένιες ρόδες. Λοιπόν, για να 
ξεµπλέχουµε και να τελειώνει η ιστορία µε το Ιστορικό µας Κέντρο. Θέλετε να πάτε αύριο µε 
την κυρία Καλφακάκου ή να το κουβεντιάσουµε; Πηγαίνετε. Εγώ θα τους καλέσω εδώ πέρα 
τους επαγγελµατίες, αν θέλετε να είµαστε και µαζί, να τους πω ότι η απόφαση µάλλον αυτή 
είναι 95% και τελειώνει η ιστορία µας. 
 

 
Εµείς δεν έχουµε κάποιο πρόβληµα κε ∆ήµαρχε, όποτε θέλετε να το 
συζητήσουµε. Έτσι; Σας είπα, δεν έχουµε κανένα απολύτως πρόβληµα. 

Συµφωνούµε στο σκεπτικό.  
 

 
Αποσύρεται.  
 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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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, 30 Οκτωβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 


