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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  15/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  310/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουλίου 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. 15/21-07-2006 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 (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 5) Βασιλάκη 
Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος (προσέλευση 
στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας ∆ηµήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Οικονοµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην 313 απόφαση), 23) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 24) Πασχάλης Γεώργιος, 25) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 26) Σπίνος 
Γεώργιος και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 2) Λαφαζάνος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 6) Σούµπλης Μιχαήλ, 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Λειτουργία χώρων στάθµευσης. 
 
Κύριοι συνάδελφοι για να κρατήσουµε τη διαδικασία και να µπορέσουν να 
ακουστούν όλες οι απόψεις, εκτιµώ, προς το Σώµα, να µιλήσει ο εκπρόσωπος 

των συµπολιτών µας και µετά να τοποθετηθούµε. 
 

 
Πρόεδρε, δεν διαφωνώ, όµως θα παρακαλούσα ιδιαιτέρως να µην 
είµαστε στενοί στο χρόνο διότι το υπό συζήτηση θέµα είναι σοβαρότατο 

και εις ότι σχέση µε τα επόµενα θέµατα, εµείς θα είµαστε ελαστικοί για να διευκολύνουµε το 
χρόνο. Θα παρακαλούσα λοιπόν να δοθεί χρόνος. . . 
 

 
Κε Αθανασόπουλε, ανάλογα µε τη διαδικασία θα µου επιτρέπετε να παρεµβαίνω 
και όλοι πιστεύω θα δείξετε την κατανόηση την οποία πρέπει για να µην 

ταλαιπωρηθεί το κοινό. Κε Κοσµόπουλε συµφωνείτε για την διαδικασία; Κε ∆ιασάκο 
συµφωνείτε; 
Ο εκπρόσωπος των συµπολιτών µας. 
 

 
Κε ∆ήµαρχε, κε Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κυρίες 
και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι. Σας ευχαριστούµε κατ΄ 

αρχήν έστω και µετά χιλίων βασάνων µας που αποφασίσατε επιτέλους να ενταχθεί το 
κατεπείγον αυτό θέµα και να συζητηθεί στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Εκ µέρος της 
συντονιστικής επιτροπής των περιοίκων, των επαγγελµατιών, των πολιτών της Καλαµάτας και 
των φορέων όπου σήµερα παραβρίσκεται εδώ αντιπροσωπευτική παρουσία µας, που νοµίζω 
πως και εσείς θα χαίρεστε να υπάρχουν πολίτες στην συνεδρίασή σας, εισέρχοµαι στο θέµα. 
∆εν θα σας κουράσω σχετικά µε το εάν είναι νόµιµη η λειτουργία για το πάρκινγκ, αυτό το 
γνωρίζουν όλοι. 
 
Από το 1981 οι δηµότες της Καλαµάτας πληρώνουµε ένα ποσό για χώρους στάθµευσης. Το 
1986 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τότε, τα τέλη αυτά παγιώθηκαν και ποτέ δεν 
έγινε άρση της απόφασης αυτής. Κατά την άποψή µας και της πλειοψηφίας των συµπολιτών 
µας, υποπέσατε σε ατόπηµα και µε επτά (7) ψήφους διαφορά από την µειοψηφία, χαρίσατε 
στην εκµετάλλευση τον υπαίθριο χώρο στάθµευσης του Νέδοντα για 22 χρόνια σε µια 
ξενόφερτη στον τόπο µας εταιρεία µε την προϋπόθεση να κατασκευάσει υπόγειο πάρκινγκ 
περιορισµένων θέσεων σε έναν χώρο που δεν ανήκει στο ∆ήµο και όπως φαίνεται δεν θα 
περάσει ποτέ στη δικαιοδοσία του ∆ήµου. Οπότε ποτέ δεν θα γίνουν και τα υπόγεια πάρκινγκ, 
περιορισµένων βέβαια όπως προείπαµε θέσεων έµπροσθεν του διοικητηρίου. Ωστόσο το 
ξεπούληµα δηµόσιου χώρου στο Νέδοντα έχει γίνει και η εταιρεία θα πλουτίζει αδειάζοντας τις 
τσέπες του Καλαµατιανού λαού. Στα τόσα επιβαρηµένα έξοδα που καλούµαστε καθηµερινά να 
καταβάλουµε, ως ηθικός αυτουργός η πλειοψήφησα ∆ηµοτική αρχή µας επιβάλει ακόµα ένα 
δυσβάσταχτο χαράτσι. Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, αποκόβετε και υποβαθµίζετε ένα 
ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο χαρίζοντας και ένα µεγάλο µέρος του δρόµου και εννοώ τον 
παράδροµο της Νέδοντος στο νότιο πάρκινγκ, εξασφαλίζοντας έτσι µ΄ αυτόν τον τρόπο στην 
εταιρεία, ακόµη δεκατέσσερις (14) θέσεις στάθµευσης. Αυτό είναι δρόµος.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ: 
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Όσο για το κυκλοφοριακό, το είδαµε, το βλέπουµε, το ζούµε καθηµερινά. Ένα µπάχαλο. Εάν 
σκοπός της ∆ηµοτικής αρχής ήταν η απορύθµιση της κυκλοφορίας και η επικράτηση του χάους 
στους δρόµους της Καλαµάτας, τότε το πετύχατε. ∆εν έχουµε να ζηλέψουµε τίποτε πλέον από 
τους δρόµους της Αθήνας, όλοι το λένε αυτό.  
 
Αυτό λοιπόν ήταν το όραµά σας για µια καλλίτερη Καλαµάτα που διατυµπανίζατε προεκλογικά 
τις προηγούµενες εκλογές; Αυτή είναι η προοδευτική µετεξέλιξη του κυκλοφοριακού χάους την 
οποία εσείς υιοθετήσατε.  
 
Ζητάµε να σταµατήσετε επιτέλους να στηρίζετε τα συµφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας, να 
ανασταλεί και να καταγγελθεί η σύµβαση. Παραδεχτείτε ωστόσο ότι το µέτρο αυτό της 
ιδιωτικοποίησης των χώρων στάθµευσης και το πρόσθετο χαράτσι που ως ηθικός αυτουργός 
και εσείς µας επιβάλατε, κάθε άλλο παρά λύση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης 
είναι. Παραδεχτείτε πως κι αυτό ήταν άλλο ένα λάθος σας, όπως έµµεσα παραδεχτήκατε και 
για το λάθος του σχεδιασµού του περιβόητου και παγκόσµιας πρωτοτυπίας ποδηλατόδροµου. 
 
Η πλατειά συµµετοχή των φορέων της πόλης µας και των αρκετών κατοίκων στις 
κινητοποιήσεις µας και η άρνηση του κόσµου να πληρώσει για να χρησιµοποιήσει το πάρκινγκ, 
δείχνει το δίκιο των αιτηµάτων µας για ελεύθερο, δηµόσιο και δωρεάν πάρκινγκ.  
 
Ως συντονιστική επιτροπή φορέων και πολιτών κατά της ιδιωτικοποίησης των χώρων 
στάθµευσης, λέµε ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση, απαιτούµε την άµεση λύση και καταγγελία της 
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας, απαιτούµε τα πάρκινγκ του Νέδοντα να δοθούν 
πάλι ελεύθερα στον Καλαµατιανό λαό χωρίς να διπλοπληρώνουµε αφού ήδη πληρώνουµε τέλη 
στάθµευσης όπως προείπα. Σας καλώ να προφυλάξετε τη δηµόσια περιουσία από την 
κερδοσκοπία εξυπηρετώντας τα συµφέροντα του ∆ήµου και των δηµοτών και όχι να κάνετε 
τους δηµότες να δυσανασχετούν.  
 
Θα ήθελα αν είναι δυνατόν, να ακούσουµε και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να επανέλθουµε στη 
δευτερολογία. 
 
 

 
Κε Πρόεδρε θα παρακαλούσα το προεδρείο να έχει ανοχή γύρω από το 
χρόνο διότι είναι µεγάλο το κεφάλαιο και έχει πολλά σκέλη. 

 
Κε Πρόεδρε, οφείλω αρχής εξ αρχής να τονίσω ότι όλες οι ∆ηµοτικές αρχές αναλαµβάνοντας 
τα καθήκοντά τους κάτω από την ψήφο του λαού της Καλαµάτας, πασχίζουν και προσπαθούν 
να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής της πόλεως αλλά και την πρόοδο αυτής της πόλεως 
ανεξαρτήτως αν στην πορεία ορισµένες επιλογές αποδεικνύονται λανθασµένες. Και τονίζω µε 
έµφαση «λανθασµένες» χωρίς αυτό να έχει σχέση µε σκοπιµότητα. Και ως προς τη 
συγκεκριµένη περίπτωση, αυτό συµβαίνει. Μετά από 3ετή σχεδόν διαρκή αγώνα γύρω από το 
συγκεκριµένο θέµα, ήρθε προς συζήτηση τρεις (3) φορές. Οι αρχικοί όροι της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ η 
οποία ανεδείχθη µειοδότρια ανάδοχος, ήταν θα έλεγα αποικιοκρατική. Προϊόντος του χρόνου 
και µε σκληρές παρεµβάσεις της αντιπολιτεύσεως σύσσωµης, στο τέλος διετυπώθη µια 
σύµβαση η οποία και παρά την τότε αντίδραση, σύσσωµης της µειοψηφίας, µείζονος και 
ελάσσονος, προχωρήσατε στην υπογραφή της συµβάσεως. Και επειδή διαχέεται, διαρρέει 
υπούλως και τεχνηέντως ότι εµείς ψηφίσαµε τη συγκεκριµένη σύµβαση, οφείλω να τονίσω µε 
έµφαση ότι εµείς όλοι την καταψηφίσαµε, τουλάχιστον εις ότι έχει σχέση µε την µείζονα 
µειοψηφία την οποία εκπροσωπώ. Εις ότι έχει σχέση µε τους συναδέλφους δεν µπορώ αντ΄ 
αυτών να µιλήσω, θα επικαλεσθούν τη δική τους ψήφο όταν έρθει η σειρά τους. 
 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Έρχοµαι λοιπόν στη σύµβαση. Τότε είχαµε επισηµάνει ορισµένα λεπτά σηµεία που έχουν 
σχέση µε το ότι «µην προχωρήσουµε στην υπογραφή της συµβάσεως όταν δεν έχουν 
εξασφαλισθεί οι χώροι που προβλέπονται στην πρώτη φάση για το υπόγειο πάρκινγκ 
έµπροσθεν της Νοµαρχίας και σε δεύτερη φάση το υπόγειο πάρκινγκ έµπροσθεν του ΝΟΚ, 
διότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν ανήκει στο ∆ήµο». Βεβαίως η ∆ηµοτική αρχή, γενικά η 
ΤΕ∆Κ, η ΚΕ∆ΚΕ ζητάει και δικαίως ζητάει όλα αυτά τα δικαιώµατα να περιέλθουν στην τοπική 
αυτοδιοίκηση όµως οι κεντρικές εξουσίες συλλήβδην µέχρι στιγµής δεν τα παραχώρησαν. Κατά 
συνέπεια υπογράψαµε µια σύµβαση και δεν µπορούµε πλέον να την υλοποιήσουµε. 
 
Είχε ζητηθεί η συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως. Υπήρξε η τότε διαφωνία µου διότι δεν 
είµαστε ώριµοι θα έλεγα κάτω από την αντίδραση – άρνηση της πλειοψηφίας να µπορέσουµε 
να το συζητήσουµε διότι εκ του κανονισµού δεν επιτρέπεται. Ζητήσαµε λοιπόν να έρθει 
τακτικό θέµα. Εν πάση περιπτώσει ίσως και αργά δικαιωθήκαµε. Έρχεται λοιπόν προς 
συζήτηση ως τακτικό θέµα.  
 
Και µπαίνω στην ουσία. Ο µόνος τρόπος καταγγελίας θα έλεγα και θα πω εν συνεχεία ποιοι 
είναι οι λόγοι της καταγγελίας, είναι νοµικοί. Θα µπω λοιπόν αµέσως ως είχα υποσχεθεί τότε 
στο έργο που επιτέλεσε η οµάδα των νοµικών, τη δυνατότητα που υπάρχει από πλευράς 
∆ηµοτικής αρχής να καταγγείλει τη σύµβαση. Λέει λοιπόν: «Σύµφωνα µε το άρθρο 4-2 της 
σύµβασης ο ∆ήµος Καλαµάτας παρέδωσε στην εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. το ακίνητο όπου θα 
κατασκευασθεί ο υπόγειος χώρος στάθµευσης ακινήτων κάτω από την Αριστοµένους κλπ 
εγγυόµενως την ανυπαρξία νοµικών ελαττωµάτων ή οιονδήποτε περιορισµών ή απαγορεύσεων 
που υπάρχουν κατά την υπογραφή της σύµβασης που µπορούν να µαταιώσουν, 
παρακωλύσουν και καθυστερήσουν την κατασκευή των έργων». Νοµικό ελάττωµα στις 
συναλλαγές υπάρχει όταν η κυριότητα του πωληθέντος πράγµατος ή το πωληθέν δικαίωµα δεν 
ανήκουν εξ΄ ολοκλήρου στον πωλητή αλλά σε τρίτο. Ή και σε τρίτο η έννοια του νοµικού 
ελαττώµατος είναι η ίδια και στην προκειµένη περίπτωση όπου έχουµε σύµβαση 
παραχώρησης. Όµως στην εν λόγω σύµβαση ο σχετικός όρος του άρθρου 4-2 δεν έχει τηρηθεί 
από το ∆ήµο Καλαµάτας καθότι το ακίνητο το οποίο έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία, δεν 
ανήκει στην κυριότερα του ∆ήµου αλλά του Ελληνικού δηµοσίου και ως εκ τούτου δεν είναι 
εφικτό η εταιρεία να προβεί στην έκδοση των απαιτουµένων αδειών και στην έναρξη 
κατασκευής του υπογείου πάρκινγκ. Η ευθύνη βέβαια νοµικά βαρύνει το ∆ήµο και όχι την 
εταιρεία αφού ο ∆ήµος εγγυήθηκε την ανυπαρξία νοµικών ελαττωµάτων επί του ακινήτου. 
Κατά συνέπεια τυχόν καταγγελία της σύµβασης από πλευράς του ∆ήµου για τη µη έναρξη των 
εργασιών από πλευράς της εταιρείας θα νοµιµοποιεί την τελευταία να ζητήσει δικαστικώς 
αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη κλπ τουλάχιστον µέχρι και την συµπλήρωση της 
προβλεποµένης πενταετίας του άρθρου 26 οπότε και λύεται η σύµβαση αζηµίως ανεξαρτήτως 
νοµιµότητας των συµβαλλοµένων. Σηµειωτέον ότι η καταγγελία της σύµβασης για να είναι 
βάσιµη από νοµικής άποψης θα πρέπει να γίνεται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, δηλαδή 
λόγος υπαρκτός, βάσιµος και αληθινός, ο οποίος εµποδίζει την εκτέλεσή της. Από την άλλη θα 
µπορούσε να πει κανείς ότι το συµφέρον και εν γένει της πόλης ένεκα του ότι δεν εµποδίζει 
την εταιρεία να εγείρει αγωγή αποζηµίωσης για διαφυγόντα κέρδη ενώπιον των αρµοδίων 
δικαστηρίων τα οποία εν τέλει και θα αποφασίσουν επ΄ αυτού επικαλούµενοι την ευθύνη του 
∆ήµου ο οποίος εγγυήθηκε την ανυπαρξία νοµικών ελαττωµάτων επί του ακινήτου κατά την 
υπογραφή της σύµβασης.  
 
Όµως επειδή έκανα µνεία αυτής θα έλεγα της γνωµοδοτήσεως της νοµικής οµάδας που 
ανέλαβε θα πρέπει να επεκταθώ σε ορισµένα στοιχεία τα οποία είναι εκτός της νοµικής 
εισηγήσεως διότι δεν τα εγνώριζαν, που σηµαίνει ότι µπορούµε πέραν αυτών των ευθυνών 
που ενδεχοµένως έχουµε, να στηρίξουµε την καταγγελία της συµβάσεως επικαλούµενοι τον 
κίνδυνο που επικρέµεται κατά της πόλεως, και το λέω για πρώτη φορά, γύρω από τον 
Νέδοντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πήρα ένα έγγραφο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 
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όταν ήµουν πρόεδρος της ∆ΕΥΑΚ, απευθύνθην εν συνεχεία στο ΥΠΕΧΩ∆Ε στην υπηρεσία 
υδραυλικών έργων και επισκέφθηκα 3 φορές τον κ. Στεργίου επί των ηµερών µου ο οποίος 
έδωσε εντολή να εκπονηθεί µια προκαταρκτική µελέτη γύρω από το κεφάλαιο του Νέδοντα µε 
αφορµή τα όσα το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος επικαλείτο τότε. Να µην διαβάσω το 
έγγραφο διότι υπάρχει πρόβληµα χρόνου. Η τότε λοιπόν προκαταρκτική µελέτη του κ. 
Στεργίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε έδειξε βαθµό επικινδυνότητας στον ποταµό Νέδοντα σοβαρότατο και 
µη θέλοντας να δηµιουργήσω αναστάτωση και ανησυχία στους συµπολίτες, εµµέσως πλην 
σαφώς ενηµέρωσα και τη Νοµαρχία και το ΥΠΕΧΩ∆Ε και την Περιφέρεια προκειµένου να 
λάβουν τα µέτρα τους. Υπήρξε βέβαια µια απάντηση από πλευράς Υπουργείου ότι το 
Υπουργείο δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει αλλά ο ∆ήµος εκ των ενόντων µπορεί να 
προχωρήσει. ∆εν θέλω να πω, αλλά το πρώτο τµήµα του ποταµού Νέδοντα παρουσιάζει 
δυνατότητα ροής 0,90 κυβικά ανά δευτερόλεπτο, εν συνεχεία 200 και 300 κλπ, διότι υπάρχουν 
υποστυλώµατα. Υπάρχει έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε το οποίο λέει ότι οι τότε ∆ηµοτικές αρχές δεν 
τήρησαν τους κανόνες της προµελέτης. Λυπάµαι που το λέω, είναι στοιχεία τα οποία αυτή τη 
στιγµή δεν έχω χρόνο να επικαλεστώ. Είναι όλα εδώ να τα καταθέσω στα πρακτικά. Κατά 
συνέπεια στηρίζοντας αυτά τα κενά που υπάρχουν από πλευράς συµβάσεως µπορούµε κάτω 
από την επίκληση του κινδύνου που επικρέµεται εις βάρος της πόλεως, να επικαλεστούµε τον 
άµεσο κίνδυνο για να καταγγείλουµε τη σύµβαση.  
 
Και έρχοµαι ευθύς αµέσως να δικαιολογήσω γιατί πρέπει πλέον να καταγγελθεί η σύµβαση. 
Πέραν των άλλων αγαπητοί συνάδελφοι που ενδεχοµένως να προκύπτουν, το µεγαλύτερο 
πρόβληµα δεν είναι κατά την άποψή µου η τιµή. Και κάνω µια παρένθεση να πω. Αν η τιµή 
σταθµεύσεως είναι έστω και µια δεκάρα ανά 24ωρο, δεν λύνει το πρόβληµα. Γιατί. Έχω καθίσει 
επί 10 συνεχείς ηµέρες κάτω από τα πλατάνια και παρακολουθώ τη ροή την κυκλοφοριακή. 
∆υστυχώς η λειτουργία του πάρκινγκ αυτή καθ΄ αυτή ως ισχύει αυτή τη στιγµή, δηµιουργεί 
µεγίστη αναστάτωση στην πόλη. Οι µπάρες ανεβοκατεβαίνοντας να εισέλθουν και να εξέλθουν 
τα οχήµατα δηµιουργούν καθυστέρηση, δηµιουργούν κυκλοφοριακή συµφόρηση, δηµιουργούν 
πρόβληµα στην πόλη, δηµιουργούν αναστάτωση, πέραν του ότι βέβαια ορισµένοι εκ των 
συµπολιτών οι οποίοι στην προσπάθειά τους να βρουν κάποια θέση σταθµεύσεως διότι 
στερούνται κι αυτής της ελαχίστης δραχµής θα έλεγα προκειµένου να πληρώσουν να 
σταθµεύσουν, περιφερόµενοι πέριξ του πάρκινγκ για να βγουν κάποιο χώρο, επιδεινώνουν την 
ήδη επιδεινωµένη επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Στηρίζω λοιπόν πλέον ότι 
χωρίς να µέµφοµαι κανέναν, ήταν µια ατυχή σύµπτωση, ήταν µια ατυχής προσπάθεια. 
Υπεγράφη η σύµβαση, όµως οι συνέπειες της κυκλοφορικής θα έλεγα συµφορήσεως της 
πόλεως πέραν των δικαιωµάτων που έχουν οι περίοικοι να σταθµεύουν, πέραν των όλων όσων 
επικαλούνται, τα παραβλέπω αυτά που θα έλεγα, θα µπορούσαν να επιληφθούν ενδεχοµένως 
µε το µειωµένο τίµηµα σταθµεύσεως. Όµως και αυτό να συµβεί, είτε το 30% προσφέρετε για 
παραχώρηση είτε το 99,99% µείωση της τιµής της υπαρχούσης, δεν λύνει το πρόβληµα. Το 
µείζον πρόβληµα που επικρατεί αυτή τη στιγµή υπάρχει και θα υπάρχει και θα επιδεινώνεται, 
είναι η κυκλοφοριακή συµφόρηση η οποία επικρατεί και η οποία αναστατώνει την πόλη. 
 
Κατά συνέπεια, λόγοι σοβαροί επιβάλουν την άµεση καταγγελία της συµβάσεως κάτω από την 
επίκληση των νοµικών θα έλεγα δικαιωµάτων που µπορεί να προκύψουν και κάτω από την 
πίεση όµως του ανωτέρω κινδύνου που υπάρχει λόγω της πληµµύρας. Και αυτό πρέπει να µας 
προβληµατίζει σοβαρά. 
 
Και κλείνω αγαπητέ κε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι κανείς απ΄ αυτή 
την αίθουσα περνώντας, στην προσπάθειά του ως την αρχή ανέφερα, δεν µπορεί εκ των 
πραγµάτων να µην έχει διαπράξει λάθη. Ουδείς χωρίς λάθη. Όµως αυτός που διαπράττει το 
λάθος και αποδεδειγµένα υφίσταται το λάθος αν δεν καταβάλει προσπάθεια να διορθωθεί αυτό 
το λάθος, διαπράττει λάθος πολύ ποιο µεγάλο απ΄ αυτό που διέπραξε την αρχή. Θα έκανα 
έκκληση ξέρετε και κλείνω αγαπητέ Πρόεδρε, δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που λαϊκίζουν 
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σε καµία περίπτωση. Και δεν το κάνω παρά τα όποια προβλήµατα προέκυψαν κατά το 
παρελθόν. Το κάνω µε αίσθηµα ευθύνης. Θα ήθελα και από τη δική σας πλευρά να σταθείτε 
στο ύψος των περιστάσεων, να συµπορευτούµε όλοι µαζί, σύσσωµη η ∆ηµοτική αρχή, να 
επιτύχουµε το καλλίτερο αποτέλεσµα. 
 
Και κλείνω. Για να επιτευχθεί το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσµα, η πρώτη ενέργεια που πρέπει 
να γίνει πέραν των όσων ανέφερα, για να έχουµε και γρήγορο ενδεχοµένως αποτέλεσµα, θα 
ήταν µια συνάντηση µεταξύ της ∆ηµοτικής αρχής, µεταξύ της εταιρείας να υπάρξει τρόπος 
συναινέσεως συναινετικών διαδικασιών για να λυθεί αυτή η σύµβαση η οποία πέραν των 
άλλων οικονοµικών τους οποίους εγώ τουλάχιστον όχι δεν έχω ανάγκη, τους παραβλέπω 
µπροστά στο γεγονός της κυκλοφοριακής συµφορήσεως του µεγίστου και σοβαρού 
προβλήµατος που γίνεται εις βάρος της πόλεως το οποίο προϊόντος του χρόνου θα 
επιδεινώνεται συνεχώς. 
 
(αλλαγή ταινίας) 

 
Κε Πρόεδρε, όπως είναι γνωστό, µε πρωτοβουλία των µειοψηφιών 
έρχεται το θέµα για συζήτηση. Τρεις ερωτήσεις: 

1) Αν αυτή η νοµική εισήγηση έχει νοµικό κύρος. ∆ηλαδή είναι υπογεγραµµένη ή είναι 
απλώς ένα χαρτί; 

2) Γιατί δεν υπήρχε στο φάκελο; 
3) Αν έχετε κάνει και µια οικονοµική µελέτη πόσο θα στοιχίσει στο ∆ήµο η καταγγελία και 

από πού θα βρεθούν τα χρήµατα. 
 

 
Θα σας απαντήσω κε Ηλιόπουλε, άλλωστε νοµίζω ότι έκλεισα µ΄ αυτό 
που εσείς ρωτάτε, ζητώντας να υπάρξει µια συνάντηση µε την εταιρεία 

επικαλούµενοι όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα, να υπάρξει συναινετική διαδικασία. 
Εις ότι έχει σχέση µε τη νοµική εισήγηση, καταρχήν είναι στοιχεία που έχουν σχέση µε την 
παράταξη που συζητάει το θέµα και δεν νοµίζω ότι ήταν αναγκαίο να µπει στο φάκελο. 
Άλλωστε δεν ήταν απόρρητο. Θέλετε αν ήταν αναγκαίο ήταν παράληψη, να το δεχτώ. 
 

 
Κε Αθανασόπουλε να σε ρωτήσω κάτι για να ξεκαθαρίσουµε κάποια 
πράγµατα. Έχει αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο από το 2002 ότι 

ξεκινάµε την ανάθεση  εκµετάλλευσης του πάρκινγκ σε εταιρεία. ∆ηλαδή όλοι είµαστε υπέρ 
του να εισπράττει ο ∆ήµος δια µέσου της εταιρείας κάποια χρήµατα από το 2002. Σωστά; 
 

 
Ναι. 
 

 
Πολύ ωραία. Ξεκινάµε λοιπόν από το 2002 και λέµε: «Τέρµα το τσάµπα, 
αρχίζουν να πληρώνουν όλοι οι Καλαµατιανοί». Από το 2002. Σωστά το 

λέω; Πολύ ωραία. Θέλω να φανεί ξεκάθαρα ότι όλοι είµαστε υπέρ της εκµετάλλευσης του 
πάρκινγκ και διαφωνούµε ως προς τους όρους της σύµβασης. Εκεί δεν είναι η διαφορά µας; 
 

 
Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε. Ουδείς µα ουδείς, είτε ∆ηµοτική αρχή είτε 
και δηµότης δεν αρνείται να προσφέρει τον οβολόν του επ΄ ωφελεία του 

κοινού. Όµως. . .  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Στο σηµείο αυτό ακούγονται φωνές από το ακροατήριο. 
 

 
Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Αυτές οι εκφράσεις . . .  Παρακαλώ τους σεµνούς 
κατά τα άλλα Τζαβάρα και ∆ιασάκο, και να δώσουν εντολή να αποσυρθεί το 

πανό και να επιβάλουν τη σεµνότητα και στο ακροατήριο. Κε Αθανασόπουλε, απαντάτε. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ακούγονται φωνές από το ακροατήριο. 
 

 
Απευθύνοµαι σε σας και σας παρακαλώ να σεβαστείτε τη διαδικασία.  
Κε Αθανασόπουλε συνεχίστε! 

 
 
Κε Πρόεδρε αν έχω το λόγο επαναλαµβάνω µε έµφαση αυτό που είπα. 
∆εν είπα όταν αναφέρθη στους συνδηµότες, περί πάρκινγκ. Να µην 

υπάρχει λοιπόν σκοπιµότητα. Είπα ότι ουδείς εκ των συνδηµοτών στην προσπάθεια άλλωστε 
ότι γίνεται στην πόλη γίνεται µε εισφορά των συνδηµοτών. ∆εν µίλησα για το πάρκινγκ. Εις ότι 
έχει σχέση λοιπόν µε το πάρκινγκ πλέον διαφωνώ εντελώς ριζικά διότι στην πορεία προέκυψαν 
στοιχεία τα οποία δυστυχώς εκ των πραγµάτων µας επιβάλουν την καταγγελία της συµβάσεως 
και την παραχώρηση ελευθέρως του πάρκινγκ διότι είναι στο κέντρο της πόλεως και 
δηµιουργεί κυκλοφοριακή αναστάτωση. 
 

 
Εµείς δεν ήµασταν στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, άρα οι όποιες 
συµφωνίες ή αποφάσεις του προηγούµενου ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν µας 

αφορούν.  
 
Με το που ήρθε το θέµα για συζήτηση το Νοέµβριο του 2003 εµείς ξεκαθαρίσαµε ότι είµαστε 
κατά της εµπλοκής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο των ανοιχτών πάρκινγκ του Νέδοντα στην 
κατασκευή των υπογείων πάρκινγκ. Αυτό έγινε σαφές. Από κει και ύστερα, όταν διαπιστώσαµε 
ότι η ∆ηµοτική αρχή είχε µια συγκεκριµένη γραµµή να ψηφίσει ή να συνάψει αυτή τη 
σύµβαση, εµείς αξιοποιώντας τη θεσµική µας θέση, επειδή έτσι έχουµε µάθει να λειτουργούµε 
στο ∆ήµο, άσχετα εάν θα καταψηφίζαµε τη σύµβαση, αξιοποιώντας είπα τη θεσµική µας θέση 
και τις όποιες γνώσεις έχουµε και εµπειρία από συµβάσεις, προσπαθήσαµε να αλλάξουµε 
κοµµάτια της σύµβασης προς όφελος του ∆ήµου.  
 
Στην αρχή κάναµε µια πρώτη κίνηση και είπαµε ότι όπως έγιναν τα πράγµατα, είναι πάρα πολύ 
κακή η προκήρυξη. Κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε κατ΄ ουδένα τρόπο ο ∆ήµος αν ήθελε να 
προχωρήσει, να µην αλλάξει τη σύµβαση και να φέρει πακέτο και να ψηφίσει την κατακύρωση 
της σύµβασης και τις αλλαγές που θα πρότεινε. Αυτό είναι βασικός κανόνας σε όποια 
εργολαβική σύµβαση. Εάν δεν γίνει έτσι, στη συνέχεια λίγα πράγµατα µπορούν να αλλάξουν. 
∆υστυχώς αυτή µας η θέση δεν εισακούστηκε. Έτσι λοιπόν µε τις ψήφους και της πλειοψηφίας 
και της ΩΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ, ψηφίστηκε η κατακύρωση της σύµβασης µε την προοπτική ότι 
στη συνέχεια θα έρχονταν οι όποιες αλλαγές. Αυτό ήταν αφενός πολύ δύσκολο να γίνει και 
περιορισµένο.  
 
Στη συνέχεια πράγµατι έγινε µια προσπάθεια απ΄ όλους να αλλάξουν κάποιοι όροι της 
σύµβασης. Εµείς κάναµε µια πολύ µεγάλη προσπάθεια, άσχετα εάν είπα ότι δεν επρόκειτο να 
ψηφίσουµε µια τέτοια σύµβαση. Και η δική µας επιµονή µέσα από διαρκείς συνεντεύξεις 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ανέδειξε και κράτησε νοµίζουµε στην επικαιρότητα το θέµα. Κάναµε τέσσερις ή πέντε 
συνεντεύξεις ανακοινώνοντας αυτά τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν και τις δυσκολίες της 
σύµβασης. Οι όποιες θετικές αλλαγές επιτεύχθηκαν τελικά ύστερα απ΄ αυτή την πίεση την 
οποία ασκήσαµε, ακυρώθηκαν από δύο προσθήκες οι οποίες έγιναν και οι οποίες δεν υπήρχαν 
στην προκήρυξη. Και οι προσθήκες αυτές αφορούν τα τριακόσια (300) µέτρα απόσταση που 
απαγορεύεται ο ∆ήµος από τα πάρκινγκ να κάνει άλλο υπόγειο πάρκινγκ και οι προσθήκες 
αυτές αφορούν την υποχρέωση της αστυνοµίας της δηµοτικής όταν θα ιδρυθεί να 
περιφρουρήσει τους χώρους στάθµευσης αυτούς, κυρίως περιµετρικά απ΄ αυτούς τις 
απαγορευτικές πινακίδες. Την απαγόρευση στάθµευσης στους παρακείµενους δρόµους. Αυτές 
οι δύο λοιπόν προσθήκες οι οποίες έγιναν, ήταν οι προσθήκες οι οποίες ουσιαστικά λίγο – πολύ 
ακύρωσαν αυτά τα οποία εµείς είχαµε πετύχει.  
 
Ας δούµε ποια είναι η κατάσταση σήµερα. Στο Ναυτικό Όµιλο δεν υπάρχει καµία κινητικότητα. 
Όσον αφορά το υπόγειο πάρκινγκ το οποίο υπάρχει µπροστά στο ∆ιοικητήριο, γνωρίζουµε ότι 
η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ακόµα ύστερα από ένα χρόνο δεν υπάρχει, γνωρίζουµε 
ότι υπάρχει ιδιοκτησιακό πρόβληµα δεδοµένο και γνωρίζουµε ότι οι διαδικασίες οι οποίες είναι 
επώδυνες από το ΣΧΟΠ της Περιφέρειας µέχρι τη γενική γραµµατεία του Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων, δεν έχουν προχωρήσει. Και κατά συνέπεια καµία άδεια και αδειοδότιση δεν 
έχει προχωρήσει. 
 
Εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από τρεις (3) µήνες, θέτουµε διαρκώς τρία (3) ερωτήµατα στα 
οποία δεν παίρνουµε απάντηση. Τρία ερωτήµατα τα οποία είναι αναπάντητα και το ένα βασικά 
είναι το ερώτηµα το οποίο έθεσε σαν νοµική βάση ο κ. Αθανασόπουλος προηγουµένως. Λέµε 
λοιπόν εδώ και τρεις -  τέσσερις µήνες: Γιατί η ∆ηµοτική αρχή υπέγραψε τη σύµβαση µε την 
ανάδοχο εταιρεία αφού δεν µπορούσε να τηρήσει το άρθρο 4 παρ. 2 αυτής στο οποίο 
αναφέρεται ρητά αυτά όλα που ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας µε την 
υπογραφή της παρούσας θα παραδώσει τα ακίνητα στον ανάδοχο εγγυόµενως την ανυπαρξία 
νοµικών ελαττωµάτων. 
Εκτός απ΄ αυτό, προχωρήσαµε σε δεύτερο ερώτηµα. Γιατί παρόλα αυτά η ∆ηµοτική αρχή 
υπέγραψε το πρωτόκολλο παράδοσης των ανοικτών χώρων στάθµευσης υποβοηθώντας µ΄ 
αυτόν τον τρόπο τους στόχους της αναδόχου εταιρείας και δεν περίµενε να το υπογράψει µαζί 
µε αυτό των κλειστών χώρων όταν θα ρυθµίζονταν τα ιδιοκτησιακά προβλήµατα στο 
κτηµατολόγιο ώστε η έναρξη λειτουργίας των ανοικτών πάρκινγκ να συµπέσει µε την έναρξη 
του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής των υπογείων πάρκινγκ. 
Και ένα τρίτο ερώτηµα. 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 πλήρη αντίφαση σε µερικά σηµεία µε τις διατάξεις της σύµβασης; Λέει η 
σύµβαση π.χ. και είναι ένα σηµαντικό στοιχείο και γι΄ αυτό το διαβάζω. «Ο ανάδοχος είναι ο 
µόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο 
από οποιαδήποτε αιτία τόσο στο στάδιο της κατασκευής των έργων αξιοποίησης όσο και κατά 
το στάδιο εκµετάλλευσης του κάθε σταθµού». Τι λέει ο κανονισµός λειτουργίας: «Η εταιρεία 
διαχείρισης, οι εκπρόσωποι, οι υπάλληλοι, οι εντολοδόχοι και οι προστιθέντες σ΄ αυτόν δεν 
φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή απωλείας ή κλοπής ή 
ζηµιάς των σταθµευµένων εντός του σταθµού οχηµάτων καθώς και σε περίπτωση πρόκλησης 
οποιασδήποτε σωµατικής βλάβης από ατύχηµα». Σαφέστατη αντίφαση. Άρα η εταιρεία 
ξεκίνησε λοιπόν ένα άλλο θέµα το οποίο είναι εξίσου σηµαντικό, ξεκίνησε τη λειτουργία των 
πάρκινγκς πότε; Χωρίς καν µε µια ανακοίνωση του ∆ήµου, µε µια ανακοίνωση που έκρινε αυτή 
ότι έπρεπε να κάνει και στο δικό της χρόνο που αυτή επέλεξε.  
 
Εµείς, για να µην σας κουράσω πάρα πολύ κε Πρόεδρε επειδή έχουµε αναλώσει, προτείνουµε 
την ακύρωση της σύµβασης, προτείνουµε την αναστολή της εφαρµογής και την τεκµηρίωση 
της νοµικής καταγγελίας της. Και αυτό προσθετικά σ΄ αυτούς τους λόγους που είπε ο κ. 
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Αθανασόπουλος, θα είχα να προσθέσω το άρθρο 26. Το άρθρο 26 τι µας λέει,  όπου πλέον δεν 
υπάρχουν στο άρθρο 26 αποζηµιώσεις, για να απαντήσω και στον κ. Ηλιόπουλο: «Λύση 
σύµβασης παραχώρησης µε υπαιτιότητα του αναδόχου, λύση της σύµβασης πριν από τη λήξη 
της». Και τι λέει το άρθρο 26 παρ. 2: «Λύεται η σύµβαση όταν ο ανάδοχος κάνει διαχείριση και 
εκµετάλλευση των σταθµών κατά παράβαση των όρων της σύµβασης και της νοµοθεσίας». 
Ήδη προηγουµένως ανέφερα µια καραµπινάτη προσπάθεια των όρων της σύµβασης. Άρα 
λοιπόν ένα σηµείο που µπορούµε να στηριχθούµε.  
Άλλο σηµείο, παρ. 26 – 3: «Αν ο ανάδοχος  δεν έχει προχωρήσει σε εκπόνηση µελετών του 
υπογείου σταθµού και υποβολή αυτών για τις απαραίτητες εγκρίσεις εντός έτους από την 
υπογραφή της παρούσης σύµβασης, τότε η σύµβαση λύεται αυτοµάτως µε τη συµπλήρωση 
του έτους». Οι όποιες µελέτες έχουν υποβληθεί στο ∆ήµο είναι ατελείς, δεν υπάρχει 
ολοκληρωµένη ηλεκτροµηχανολογική µελέτη, µετά δε την τροποποίηση του τοπογραφικού, 
δεν υπάρχει θεωρηµένη καινούργια αρχιτεκτονική µελέτη.  
 
Είναι δύο λόγοι βασικότατοι οι οποίοι προστίθενται στο λόγο το οποίο ανέφερε προηγουµένως 
ο κ. Αθανασόπουλος και τον οποίο είχαµε αναφέρει προ πολλού και οι οποίοι οδηγούν 
κατευθείαν στην λύση της σύµβασης χωρίς ο ∆ήµος να έχει κάποια προβλήµατα 
αποζηµιώσεων. Είναι θέµατα λοιπόν που µπορούν να δουν οι νοµικοί και να οδηγηθούµε σε µια 
τέτοια λύση.  
 
Τελευταία θα ήθελα να συγχαρώ τους πολίτες για το µποϊκοτάζ, για το θάρρος που δείχνουν 
όλη αυτή την περίοδο και να αντισταθούν έµπρακτα σ΄ αυτό που ο ∆ήµος κάνει.  
 
Είναι αυτονόητο ότι την πρότασή µας αυτή θα τη θέσουµε σε ψηφοφορία και θα ζητήσουµε να 
γίνει ψηφοφορία. 
 

 
Κε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το ιδιωτικό πάρκινγκ λειτουργεί ήδη τρεις µε 
τέσσερις µήνες. Στην ουσία βέβαια δεν λειτουργεί, υπολειτουργεί. Το νότιο τµήµα 

του είναι κλειστό και η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν λειτουργεί λόγω βλάβης. Στην ουσία όµως η 
αλήθεια είναι ότι δεν έχουν πελάτες και δεν θέλουν να απασχολήσουν προσωπικό για να το 
λειτουργήσουν ολόκληρο. Είναι φανερό λοιπόν ότι αυτή η απόφαση της ∆ηµοτικής αρχής για 
την ιδιωτικοποίηση των χώρων στάθµευσης του Νέδοντα έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του 
κόσµου. Η ιδιωτικοποίηση και το χαράτσωµα. Και εµείς από την πλευρά µας χαιρετίζουµε τον 
αγώνα και την αντίδραση των περίοικων αλλά και όλου του Καλαµατιανού λαού, την 
αντίδρασή του στα πάρκινγκ. Εµείς σαν ∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση από την πρώτη στιγµή, 
ακόµα και από το 2002 το είχαµε κάνει καθαρό, καµία σκέψη για χαράτσωµα, καµία σκέψη για 
ιδιωτικοποίηση, είχαµε καταψηφίσει δηλαδή τις αποφάσεις που είχε πάρει η ∆ηµοτική αρχή και 
της Νέας ∆ηµοκρατίας η προηγούµενη και του ΠΑΣΟΚ η τωρινή, γιατί µε το σκεπτικό ότι τα 
πάρκινγκ έγιναν µε λεφτά του Καλαµατιανού λαού και πρέπει έτσι να παραµείνουν δηµοτικά 
και δωρεάν. ∆εν είναι δυνατόν να πληρώνουµε για να ξαναφτιάξει η εταιρεία πάρκινγκ υπόγεια 
και να πληρώνουµε για να χρησιµοποιήσουµε τρίτη φορά.  
 
Και θέλω να πω κάτι σ΄ αυτό. Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, βλέποντας την κατάσταση που 
υπάρχει, ο κόσµος δηλαδή να µην πηγαίνει να παρκάρει, να σαµποτάρει το πάρκινγκ, βγαίνει ο 
κ. ∆ήµαρχος - µια αυταρχική, φασιστική µπορώ να πω ενέργεια - και ανακοινώνει τη 
στελέχωση δηµοτικής αστυνοµίας, ενός κατασταλτικού οργάνου, και παρκόµετρα για να µας 
αναγκάσει µε το ζόρι να πηγαίνουµε πελάτες στην ιδιωτική εταιρεία και να µαζεύει λεφτά και ο 
∆ήµος – λέει – από τις κλίσεις για να λειτουργήσει στο µέλλον το τραµ. Άλλο παραµύθι κι αυτό 
το τραµ. Γιατί µήπως έχει γίνει καµία µελέτη οικονοµοτεχνική που να λέει τι λεφτά χρειάζονται, 
πόσα θα πληρώνει πάλι ο Καλαµατιανός λαός για το τραµ; Εµείς είχαµε καταθέσει τέτοια 
µελέτη, δεν την πήρατε υπόψη σας. Και το συµπέρασµα σ΄ αυτό είναι δηλαδή και το τραµ να 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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µπει, πάλι στην πλάτη του Καλαµατιανού λαού για να κερδίζει κάποια ΣΟΥΣΤΡΑΚΟ. Αυτοί είναι 
οι φίλοι σας κύριοι της ∆ηµοτικής αρχής, και της δικής σας και της προηγούµενης της Νέας 
∆ηµοκρατίας και οι εργαζόµενοι να πληρώνουν για όλα. Και δεν είναι µόνο το πάρκινγκ του 
Νέδοντα – ακούστηκε και εδώ – είναι και το πάρκινγκ του ΝΟΚ, υπ΄ όψιν ότι το ξεπούλησε ο 
πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου κ. Τζάννες που είναι υποψήφιος µε τον κ. ∆ράκο - Νέα 
∆ηµοκρατία. Είναι και τα διόδια, το χαράτσι µε το χιλιόµετρο που ανακοίνωσε ο Υπουργός κ. 
Σουφλιάς. Πληρώνουµε για την παιδεία, για την υγεία, για τον αθλητισµό, για τον πολιτισµό, 
δηµοτικά τέλη, για τη ∆ΕΥΑΚ, πολιτιστικό τέλος που ψήφισε και η παράταξη του κ. 
Κοσµόπουλου που στηρίζει ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ. ∆ηλαδή θέλω να πω ότι το πάρκινγκ. . . Μη 
γελάτε κε Κοσµόπουλε, αλήθεια λέω. Το ψηφίσατε ή δεν το ψηφίσατε το χαράτσι; Μπράβο 
σας. Γραφικό είναι να πληρώνει χαράτσι ο Καλαµατιανός λαός; Πείτε το εάν είναι γραφικό. 
 
Λοιπόν το πάρκινγκ του Νέδοντα δεν είναι το µοναδικό ξεπούληµα τούτης της ∆ηµοτικής 
αρχής αλλά και των προηγούµενων. Είναι και η µαρίνα παλαιότερα. Τα σφαγεία, η ΜΟΛΑΚ που 
µας στοίχισε δύο δισεκατοµµύρια δραχµές παρακαλώ, ποιος τα πλήρωσε αυτά τα λεφτά; Τώρα 
την ξεπουλάτε πάλι, άλλες 600 χιλιάδες ευρώ. Η καθαριότητα, το πράσινο που δίνει σε ιδιώτες 
που τα απαξιώνει µε έναν τρόπο η ∆ηµοτική αρχή για να ανοίξει το έδαφος για τους ιδιώτες 
επιχειρηµατίες προτρέποντας µάλιστα και τους εργαζόµενους να µη δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο τα 
παιδιά για να διευκολύνει το έργο της ιδιωτικοποίησης στην καθαριότητα κε Νταγιόπουλε. Και 
πολλά άλλα ακόµα. Ακόµα και τις λάµπες στα δηµοτικά διαµερίσµατα του δηµοτικού φωτισµού 
σε ιδιωτική εταιρεία. Που θα πάει αυτή η δουλειά; Φτάνει ποια δεν πάει άλλο. Και η ∆ΕΑΚ. 
Έχουµε θέση και γι΄ αυτό.  
 
Εµείς πιστεύουµε ότι µόνο η µαζική ενωµένη δυναµική λαϊκή αντίδραση µπορεί να ανατρέψει 
αυτό το ξεπούληµα και του πάρκινγκ αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Ζητάµε εδώ και τώρα να πάρει 
απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταγγελία της σύµβασης. ∆εν ξέρω, να βρείτε 
τρόπο. Ο καθένας θα κριθεί από τη θέση που θα πάρει και µε την ψήφο του. Η θέση η δική 
µας είναι: Καµιά νέα σύµβαση µε κανέναν επιχειρηµατία σε καµία δραστηριότητα του ∆ήµου. 
Ζητάµε ακόµα . . . Κάτι ακούστηκε για τις δηµοτικές επιχειρήσεις. Και την κατάργηση των 
δηµοτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν µε ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια και χαρατσώνουν 
τους δηµότες και να γίνουν υπηρεσίες του ∆ήµου µε γενναίες επιχορηγήσεις από το κράτος και 
ο ∆ήµος να παίζει τον κοινωνικό του ρόλο.  
 
Και λεφτά είναι και τα «κλεµµένα» 50 εκατοµµύρια ευρώ. Γιατί δεν τα διεκδικείται κε ∆ήµαρχε; 
 
Όσον αφορά το συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό, η πρότασή µας είναι για µια διαφορετική 
συγκοινωνιακή πολιτική, διαφορετική από τη σηµερινή µε έµφαση στα µέσα µαζικής 
µεταφοράς µε φτηνό εισιτήριο και δωρεάν ορισµένες ώρες και σε ορισµένες κατηγορίες του 
πληθυσµού έτσι ώστε να περιοριστεί η χρήση του Ι.Χ. ∆ηµιουργία κρατικού συγκοινωνιακού 
φορέα που θα λειτουργεί µε κρατική χρηµατοδότηση, µέτρα υπέρ του ποδηλάτου, των 
παιδιών, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες κ.λ.π. Πυκνό δίκτυο µέσων µαζικής µεταφοράς.  
 
Ειδικά για τα πάρκινγκ να ληφθεί και η άποψη των επιστηµόνων – συγκοινωνιολόγων που λένε 
ότι τα πάρκινγκ όταν φτιάχνονται στο κέντρο της πόλης οξύνουν περισσότερο το 
συγκοινωνιακό πρόβληµα και πρέπει να φτιάχνονται εκτός πόλεως. 
 
Τέλος, λέµε στον Καλαµατιανό λαό να προφυλάξει τον αγώνα του γιατί τώρα κάτω από την 
πίεση του κόσµου διάφοροι βγαίνουν και λένε «όχι» και καταγγέλλουν την ιδιωτικοποίηση. Το 
«όχι» του όµως δεν είναι αληθινό. Όχι λέει και η παράταξη του κ. Αθανασόπουλου, όµως το 
2002 άνοιξε το δρόµο για τη δροµολόγηση των διαδικασιών για την ιδιωτικοποίηση και το 
ψήφισε το 2003. Ακούστηκε εδώ, δεν διαψεύστηκε. Και τώρα κάτω από την πίεση του λαού 
ψάχνουν να βρουν τρόπο να καταγγείλουν τη σύµβαση µε τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία. 
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∆εν λένε όµως «καµία ιδιωτικοποίηση», να καταγγελθεί η σύµβαση, δηλαδή άλλος 
επιχειρηµατίας; 
Ο κ. Κοσµόπουλος την πρώτη φορά που ήρθε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. . .  
 

 
∆ηµιουργείτε προσωπικά θέµατα, σας παρακαλώ! 
 

 
∆εν είναι προσωπικό! Μιλάω για τις. . . 
 
 
Σας παρακαλώ, αναφέρεστε σε ονόµατα. 
 

 
Αυτό που κάνετε είναι φασισµός και επανειληµµένως το κάνετε στο πρόσωπό 
µου. 

 
 
Σας παρακαλώ, σας επιστρέφω τον χαρακτηρισµό. 
 

 
Άλλες φορές δεν µε υπερασπιστήκατε.  
 
 
Φασισµός είναι το πανό που έχετε και δεν σέβεστε το προεδρείο. 
 

 
Φασισµός είναι που δεν παίρνετε υπόψη σας το λαό της Καλαµάτας και είσαστε 
κολλητοί µε τους επιχειρηµατίες. Αυτό είναι φασισµός. 

 
 
Ο κ. Νταγιόπουλος. 
 

 
∆εν τελείωσα.  
 
 
Μη χτυπάτε το χέρι σας! Σας παρακαλώ! Μη δηµιουργείται προσωπικά. 
 

 
Θα µιλήσω θέλετε δεν θέλετε! Γιατί η παράταξη του κ. Κοσµόπουλου µίλαγε για 
δηµοτικό πάρκινγκ µε χαράτσι. ∆εν διαφέρει σε τίποτε αυτό στην τσέπη του 

Ελληνικού λαού. Και εκ των υστέρων βλέποντας κι αυτός την αντίδραση, µιλάει για 
καλυτέρευση των όρων και δεν µιλάει καθαρά κατά του χαρατσιού και της ιδιωτικοποίησης. Σε 
άλλες περιπτώσεις οι παρατάξεις τις αντιπολίτευσης έχουν βάλει το χεράκι τους σε µια σειρά 
ιδιωτικοποιήσεων που είπα παραπάνω. Στη ΜΟΛΑΚ τι θα ψηφίσατε κε Κοσµόπουλε; Τι θα 
ψηφίσετε κε Αθανασόπουλε; . . . .  
 

 
Σας παρακαλώ κε ∆ιασάκο! 
 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Είσαστε υπέρ αυτών των ιδιωτικοποιήσεων; ∆εν µπορεί δηλαδή να συµφωνείτε 
στη γενική γραµµή του χαρατσώµατος  και των ιδιωτικοποιήσεων και τώρα κάτω 

από την αντίδραση του κόσµου να λέτε «όχι». Έχουµε συγκεκριµένη πρόταση θα την 
καταθέσουµε στη δευτερολογία µας. 
 

 
Κε Πρόεδρε πριν µπω στην τοποθέτησή µου θέλω να δώσω µια απάντηση 
στον κ. ∆ιασάκο σε προσωπικό µου θέµα.  Είπε ότι ενθαρρύνω τους 

εργαζόµενους στην καθαριότητα και ότι έχουµε αναθέσει σε κάποια εταιρεία να αντικαθιστά 
τους λαµπτήρες στο ορεινό και πεδινό όγκο, των κοινοτήτων. Εάν εννοεί ενθάρρυνση το ότι 
ένα λάστιχο του φορτωτή το φόρτωσαν και έκανε να πάει από το συνεργείο στο 
βουλκανιζατέρ µιάµιση µέρα, αν αυτό είναι ενθάρρυνση γιατί δεν µπορούσαν να το πάνε, αν 
εννοείτε τίποτε άλλο ενθάρρυνση, αλλά πάντως κε ∆ιασάκο επειδή το θέµα πράγµατι στην 
καθαριότητα είναι πολύ µείζον, να είστε σίγουρος ότι στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου θα έρθει να συζητηθεί εδώ και θα πάρετε θέση για τον τρόπο µε τον οποίο 
φέρονται. 
 
Να µπω στα θέµατά µου κε ∆ιασάκο. Σας απάντησα. 
 
Κε Πρόεδρε εδώ φαίνεται η συνέπεια του καθενός και νοιώθω προσωπικά υπερήφανος που το 
1980 ήµουν αντιπολίτευση τότε στη ∆ηµοτική αρχή των δηµοκρατικών δυνάµεων και όταν 
ήρθε για πρώτη φορά το θέµα προς συζήτηση των πάρκινγκ, και αν θέλουν κάποιοι να 
διαβάσουν τα ονόµατα, και να τιµούν και τη µνήµη κάποιων που έχουν ψηφίσει τέτοιες 
αποφάσεις, π.χ. Ντίνος Μακρόπουλος και αν λένε ότι τους εκπροσωπούν αυτή τη στιγµή, ας 
τιµήσουν τη µνήµη τους. Το 1980 εγώ ήµουν αντιπολίτευση στο ∆ήµο, όµως όταν έφερε θέµα 
η τότε ∆ηµοτική αρχή µε ∆ήµαρχο τον Μπένο, την επιβολή τέλους στάθµευσης, εµείς το 
ψηφίσαµε και συνεχίζω να είµαι συνεπής γιατί ακολουθώ αυτή την ίδια γραµµή. ∆εν ψήφιζα 
τότε άλλα και σήµερα λέω άλλα. Εκτός κι αν δεν είσαστε το ίδιο κόµµα κε ∆ιασάκο. 
 
Μπαίνω λοιπόν στο θέµα.  
Το 1980 αποφασίστηκε να επιβληθεί τέλος στάθµευσης στο δηµοτικό πάρκινγκ 10 δραχµών 
γιατί τότε ο µισθός του εργαζόµενου ήταν 20.000 δρχ. και γι΄ αυτό τα έξοδα τότε ανέρχονταν 
σε κάποιο ποσό και προσπαθούσαν να τα ισοσκελίσουν. Το 1982 νέα απόφαση πάλι µε την ίδια 
σύνθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. . . 
 

 
Κε Νταγιόπουλε µε συγχωρείτε! Ποια κυρία φωνάζει; 
 
 
Κε Πρόεδρε! 
 
 
Ο κ. ∆ήµαρχος. Σας παρακαλώ, ακούστε τον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 
Κε Πρόεδρε θα ήθελα να πω το εξής: ∆εν µπορεί να γίνει συνεδρίαση κάτω από 
τον κράτος της ιδεολογικής τροµοκρατίας. Κοιτάξτε, εγώ δεν γρικάω και δεν 

φοβάµαι κανέναν συνάδελφοι και συνδηµότες. ∆εν φοβάµαι κανέναν. Έχω όµως την εξής 
πρόταση. Εσείς κυρία που φωνάζετε, ανεβείτε στο βήµα και πέστε στο µικρόφωνο τις θέσεις 
σας. Σας παρακαλώ ανεβείτε στο βήµα και να µην φωνασκείτε στο πλήθος. Ανεβείτε ευθαρσώς 
και πέστε τη γνώµη σας. Σας κάνω την πρόταση. 
 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Μπορώ να συνεχίσω; Το 1982 λοιπόν γίνεται µια διορθωτική απόφαση και 
ορίζονται νέες τιµές για την είσπραξη. Το 1984 από 10 δραχµές. . .(αλλαγή 

ταινίας) . . που ήταν τα τέλη, επειδή δεν έβγαιναν να πληρώσουν τους 5 υπαλλήλους, 
πηγαίνουν 30 δρχ. το κάθε αυτοκίνητο το 6ωρο. Το 1986, όποιος δεν θυµάται στη ∆ηµοτική 
αρχή ποιοι ήταν, να τους διαβάσω αν θέλετε, τα τέλη πηγαίνουν. . . Το 1986 και το 1985 
∆ηµοτική αρχή ήταν Κατσιλιέρης, . . . 
 

 
Κε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Έχει καµία σηµασία αυτά που µας λέει ο κ. 
Νταγιόπουλος εδώ και 20 χρόνια;  

 
 
Άµα δεν έχουν . . . 
 

 
Βγήκε κανένας να πει όχι; Ήταν µαζί σας. Τώρα λέει όχι. Τι έγινε το ΄80 µας λέτε 
και το ΄70; 

 
 
Γιατί; Από τότε ξεκίνησε.  
 

 
Κακώς σας κάναµε παρέα τότε µε τις δηµοκρατικές δυνάµεις. Κακώς, λάθος ήταν 
τότε. Τώρα τι θα κάνουµε! 

 
 
∆ηλώστε το. 
Το 1986 έφτασε στο σηµείο να τριπλασιαστούν και από 10 δρχ. να 

φτάσουν 50 δρχ. τα τέλη στάθµευσης, µε 2.000 – 2.500 µισθό ο εργαζόµενος. 
 

 
Το ΄80 το ΠΑΣΟΚ. . . (δεν ακούγεται τι λέει) 
 

 
∆εν σας διέκοψα. Και θέλουµε να δώσουµε δείγµατα ότι εδώ µέσα πράγµατι 
λειτουργεί η δηµοκρατία. Αφήστε µε να ολοκληρώσω. 

 
Μέχρι το 1986 είµασταν συνεργαζόµενοι τότε κε ∆ιασάκο. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ακριβώς το 
1986 αφού κάνατε τη δουλειά σας και βάλατε τους 5 υπαλλήλους να εργάζονται στα τέλη 
στάθµευσης. . . 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

 
Μη µε διακόπτετε! Θα σας πονέσει κε ∆ιασάκο! 
 

 
Έχετε κάνει επιστήµη το ρουσφέτι. ∆εν κάνει να µιλάτε! Ντροπή σας κε 
Νταγιόπουλε. Μιλάτε εσείς που έχετε κάνει το ρουσφέτι επιστήµη. 

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Είµαι περήφανος που έχω την ίδια θέση. Αφήστε µε να ολοκληρώσω! 
 

 
Ντροπή σας! 
 

 
Ντροπή µου; Να ντρέποµαι γιατί . . . Ευχαριστώ πολύ! 
 

(Ακούγονται φωνές από το πλήθος). 
 

 
Κε Νταγιόπουλε ολοκληρώστε! 
 

 
Θέλω να πω και κλείνω, ότι αυτή η διαδικασία σταµάτησε στους σεισµούς 
όταν τοποθετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν λυόµενα µε επαγγελµατικές 

στέγες επάνω και ήρθε η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή, ο κ. Κουµάντος και ξεκίνησε πάλι τη 
διαδικασία να αρχίσει να εισπράττει και ξεκίνησε µια διαδικασία όπως έπρεπε να την ξεκινήσει. 
Είναι µια συνεχιζόµενη λοιπόν διαδικασία, όλοι συµµετέχουν στην επιβολή τέλους στάθµευσης. 
Από το 1980 όλες οι ∆ηµοτικές αρχές, όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια είχαν ψηφίσει υπέρ, κάποιοι 
αναιρούν την ψήφο τους. Εγώ είµαι υπερήφανος που στα παιδιά µου θα παραδώσω αυτά, µια 
σταθερή θέση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 32 ετών σταθερή θέση. Είµαι υπερήφανος και το λέω 
άσχετα αν στην προηγούµενη συνεδρίαση κε Πρόεδρε κάποιος µου είπε «θα εξαφανισθείς», 
δεν µου ζήτησε συγνώµη απόψε, εγώ δεν εξαφανίσθηκα και δεν πρόκειται να εξαφανισθώ, τον 
συγχώρεσα γιατί θα είχε συνέπειες. Εγώ για ένα πράγµα είµαι περήφανος, ότι η θέση που είχα 
ήταν και είναι σταθερή. Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Παρακαλώ, παρακαλώ τους συµπολίτες να σεβαστούν τη διαδικασία. Βλέπω εδώ 
σοβαρούς ανθρώπους, σεµνούς ανθρώπους οι οποίοι όµως δυστυχώς 

αποδεικνύουν τα αντίθετα από αυτά που νοµίζουµε ότι είναι. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ! 
 
 
(Ακούγονται φωνές από το πλήθος). 
 

 
Κε Πρόεδρε, έχουν ωριµάσει πλέον οι συνθήκες για να πούµε οµόφωνα 
απόψε το βράδυ «Έξω τώρα η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ από τα πάρκινγκ». Τελεία και 

παύλα. Και µπορεί αν θέλει το Σώµα να δώσει ένα τέλος άπαξ δια παντός µε τα παιχνίδια που 
παίζονται µε την εταιρεία. Είχαµε προειδοποιήσει κατ΄ επανάληψη ότι η πόλη θα πέσει σε 
περιπέτειες. ∆υστυχώς επιβεβαιωθήκαµε! Είχαµε πει ότι είναι δύσκολο η εταιρεία να µπει στο 
πάρκινγκ, να κατασκευάσει υπόγειο πάρκινγκ µπροστά από το ΝΟΚ γιατί ο υδροφόρος 
ορίζοντας είναι αρκετά υψηλά. Και η ∆ηµοτική αρχή από τότε που πήρε την απόφασή της, δεν 
έχει κάνει καµία ενέργεια, απολύτως καµία ενέργεια για να παραχωρηθεί ο χώρος που 
βρίσκεται έµπροσθεν του ΝΟΚ στο ∆ήµο Καλαµάτας ώστε εν συνεχεία να µπει η εταιρεία. 
Καµία απολύτως ενέργεια δεν έγινε για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Και επειδή κάποιοι απόψε 
θέλουν να µετακυλήσουν τις ευθύνες, τις τεράστιες ευθύνες που έχουν, θα κάνω µόνο το 
εξής: Να αναγνώσω ποιοι είχαν ταχθεί κατά της σύµβασης, κατά της εισήγησης που ήρθε στη 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 21 Απριλίου 2005 – ακούστε ηµεροµηνία – ηµέρα 
Πέµπτη, τις βραδινές ώρες ελήφθη αυτή η απόφαση. Υπέρ της σύµβασης ψήφισαν όλα τα 
παριστάµενα µέλη της πλειοψηφίας. Κατά Αθανασόπουλος, Ζαφειρόπουλος, Ηλιόπουλος 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αθανάσιος, Κοσµόπουλος, Κουδούνης, Κουµουνδούρος, Λευθεριώτης, Μάλαµας, Μαστοράκης, 
Μπάκας Ιωάννης, Παπαµικρούλης και Χειλάς. Βεβαίως είχε ταχθεί κατά και ο Μπάκας ο 
∆ηµήτρης. Είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα.  
 
Βεβαίως, είχε ξεκινήσει µε µια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 2002 όταν η µόνη 
χρηµατοδότηση που δινόταν για υπόγεια πάρκινγκ ήταν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για κάθε θέση 
1.200.000 δρχ. = ψίχουλα. Από τότε όµως, και µάλιστα το 2002 ελήφθη µια απόφαση αν 
θυµάµαι καλά, απλά να συζητηθεί το θέµα χωρίς να ληφθεί καµία απόφαση. Οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν ήταν καθοριστικές το 2003, το 2004, το 2005. Και τότε µιλάγαµε για λεόντια 
σύµβαση αλλά ποιος µας άκουγε. Και τότε λέγαµε ότι η πόλη θα πέσει σε περιπέτειες και 
κινδυνολογούσαµε. Και να που η πόλη έχει πέσει σε περιπέτειες αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε 
πρόεδρε. Και έχει πέσει σε περιπέτειες και νοµίζω ότι εάν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, αυτή η 
ιστορία θα διαιωνίζεται εις βάρος των δηµοτών. 
 
Το 2004 εν τω µεταξύ, είχε ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και ο νέος αναπτυξιακός 
νόµος που έδινε στην οποιαδήποτε εταιρεία που κατασκεύαζε υπόγειο πάρκινγκ, 55% 
επιχορήγηση η οποία µε τις υπερτιµολογήσεις θα µπορούσε κάλλιστα να φτάσει στο 80% και 
όπως αντιλαµβάνεσθε και πολύ παραπάνω και µε τις εισπράξεις που θα κάνει η εταιρεία εάν και 
εφόσον ποτέ, σίγουρα για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ είχαµε πει ότι δεν θα έβαζε 
ούτε µια δραχµή από την τσέπη της η εταιρεία. Ωστόσο ότι και να είπαµε εκείνο το βράδυ ή 
εκείνες τις βραδιές που ήρθε το θέµα στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ήταν σαν να 
τα είπαµε σε ώτα µη ακουόντων.  
 
Και παρακαλώ πολύ, µόνο δύο – τρεις κουβέντες ακόµα ως ερωτήµατα θέλω να θέσω: 
Λέει η σύµβαση ότι παραχώρηση σε τρίτους δεν επιτρέπεται. Θέλω να µας απαντήσετε κε 
Πρόεδρε πότε το θέµα ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επέτρεψε να 
παραχωρηθεί ο χώρος από την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ στην «Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε.» και να 
ενηµερώσουµε ότι και η ίδια η σύµβαση αν συνεχισθεί, αν τίθεται σε εφαρµογή και τεθεί σε 
εφαρµογή στο µέλλον, θα µετακυλήσει στην πόλη και άλλα κακά.  
Το επόµενο βήµα κε Πρόεδρε είναι να αστυνοµευτούν οι χώροι ακόµα περισσότερο ίσως µε τη 
δηµιουργία µιας δηµοτικής αστυνοµίας. Κάτι τέτοια αναφέρθηκε τις προηγούµενες ηµέρες. 
Ίσως µε τη δηµιουργία ελεγχόµενων χώρων στάθµευσης; ∆ηλαδή να µπουν παρκόµετρα πλέον 
σε όλους τους δρόµους της Καλαµάτας;  
Είναι κάποια πράγµατα, κάποια ζητήµατα που θέλουν απαντήσεις, θέλουν απαντήσεις 
ξεκάθαρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλούµε τη ∆ηµοτική αρχή να ενεργήσει κατά τρόπο 
που πρέπει να ενεργήσει και να συµβάλει µαζί µε τις µειοψηφίες ώστε να πετάξουµε έξω µε τις 
κλωτσιές την εταιρεία. Τελεία και παύλα. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί δηµότες θεωρώ ότι το θέµα που 
συζητάµε σήµερα απαιτεί µια νηφάλια προσέγγιση. Απαιτεί µια νηφάλια 

προσέγγιση πρώτα γιατί έχει µια κρισιµότητα όσον αφορά τη γενική αρχή των ζητηµάτων – τι 
σηµαίνει ιδιωτικοποίηση, τι σηµαίνει παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, τι σηµαίνει βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του δηµότη και το δεύτερο γιατί υπάρχει µια σύµβαση η οποία είναι εν ισχύ και 
σε λειτουργία. Και οι προτάσεις που ακούστηκαν µέχρι στιγµής για λύση και καταγγελία της 
σύµβασης πρέπει να δούµε εάν η σύµβαση µπορεί να λυθεί και να καταγγελθεί αζηµίως για το 
∆ήµο της Καλαµάτας και βεβαίως εάν η όποια συνέχιση της σύµβασης ή µε τροποποιήσεις ή 
χωρίς, µπορεί να δώσει κάποια έργα για το ∆ήµο.  
 
Θα µιλήσω καταρχήν για το πρώτο θέµα και θέλω να πω εξαρχής ότι εγώ προσυπογράφω και 
το έχω κάνει δηµόσια, πολλά από τα ζητήµατα που έθεσε ο Νίκος ο ∆ιασάκος. Και για να 
αναφερθώ στα ζητήµατα των µέσων µαζικής µεταφοράς, ο Νίκος είπε και έχει πει και 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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παλαιότερα, έµφαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς, όχι στα Ι.Χ., δίκτυο αστικών 
συγκοινωνιακών για το κέντρο της πόλης, είπε τι είπαν οι συγκοινωνιολόγοι. Σε όλα αυτά 
προσυπογράφω και πιστεύω ότι είναι και κοινός στόχος και δέσµευση όλων µας, όλων των 
παρατάξεων – είπε και ο Κώστας ο Αθανασόπουλος στην αρχή – ποιος είναι ο στόχος. Είναι η 
βελτίωση της ποιότητας του δηµότη και η πρόοδος της πόλης.  
 
Για να δούµε λοιπόν σε ένα ζήτηµα που µιλάµε για κυκλοφοριακή συµφόρηση και δεν θα 
δούµε µόνο το σήµερα, θα δούµε και το αύριο. Θα δούµε µπροστά µια 5τία, µια 10ετία, µια 
20ετία ή και µια 40ετία, γιατί έτσι σχεδιάζονται τα µεγάλα τεχνικά έργα και έτσι σχεδιάζονται οι 
σύγχρονες και βιώσιµες πόλεις. 
 
Καταρχήν το ζήτηµα της κυκλοφοριακής συµφόρησης και στην πόλη µας αλλά και σε όλα τα 
µεγάλα αστικά κέντρα είναι αυτή τη στιγµή το πρώτο ζήτηµα περιβαλλοντικής υποβάθµισης 
διεθνώς είτε αφορά αυτό την Ευρώπη, είτε αφορά την Αµερική, είτε αφορά τη Λατινική 
Αµερική. Είναι το πρώτο ζήτηµα. Πως µπορείς να το λύσεις το ζήτηµα αυτό σε πόλεις που 
έχουν έναν άναρχο σχεδιασµό, ένα σχεδιασµό ο οποίος δεν έχει προβλέψει χώρους 
στάθµευσης εξ αρχής, δεν έχει προβλέψει χώρους στάθµευσης όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος 
στα άκρα των πόλεων και στους περιµετρικούς δακτυλίους και όχι στο κέντρο της πόλης. Έχεις 
δεδοµένες πόλεις και πρέπει να λύσεις ένα θέµα, πρέπει να το αντιµετωπίσεις. Τι γίνεται 
παντού; Αυτό λοιπόν που προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι, το πρώτο θέµα που πρέπει να 
αντιµετωπίσεις είναι µε χώρους στάθµευσης, µε έλεγχο – µη σας φοβίζει η λέξη, δεν πρέπει να 
έχουµε φετίχ όταν συζητάµε – µε αστυνόµευση της στάθµευσης στα κέντρα των πόλεων, να 
µην υπάρχει δηλαδή παράνοµη στάθµευση παρά την οδό ή επάνω στα πεζοδρόµια, να µην 
υποβαθµίζονται τα αστικά κέντρα. Αυτά είναι τα µέτρα τα λεγόµενα της πρώτης γενιάς.  
 
Τα µέτρα της δεύτερης γενιάς είναι τα µέσα σταθερής τροχιάς, τα ελαφρά µέσα, το τραµ, το 
µετρό σε πολύ µεγαλύτερες πόλεις, οι αστικές συγκοινωνίες.  
 
Και υπάρχουν και τα µέσα της τρίτης γενιάς, αυτό που οι συγκοινωνιολόγοι και οι επιστήµονες 
ονοµάζουν κοντζέσιον πράισιν, δηλαδή τιµολόγηση της συµφόρησης. Βρήκα τον ∆ήµαρχο στη 
Σουηδία που είχε πάει για την προώθηση της πόλης µας στο τουριστικό. Εγώ είχα πάει για 
άλλους λόγους από το Αττικό Μετρό. Εκεί όπως γνωρίζετε σε πολλές πόλεις της Ευρώπης 
εµφανίσθηκαν διόδια στο κέντρο της πόλης. Στη Σουηδία τα πρότεινε το κόµµα των πρασίνων 
και το κοµµουνιστικό κόµµα για να υπάρχει µια περιβαλλοντική αναβάθµιση διότι ο δείκτης 
ιδιοκτησίας των Ι.Χ. - που πρέπει να δούµε και ποιος είναι αυτός στην πόλη µας και στο νοµό 
µας - δηµιουργούσε αφόρητη κατάσταση στο κέντρο.  
 
Θέλω λοιπόν να πω επί της γενικής αρχής, ότι επειδή είµαστε ταγµένοι και σαν ∆ηµοτική 
παράταξη και σαν πρόσωπα ορισµένοι και το αποδεικνύουµε υπέρ του δηµόσιου και 
κοινωνικού χαρακτήρα όχι µόνο του ∆ήµου αλλά και των δηµοτικών επιχειρήσεων, αυτό 
πρέπει να το προστατεύσουµε και να δούµε πως µπορεί να έχει ένα βιώσιµο χαρακτήρα διότι 
να φτάνεις µόνο να ξορκίζεις την ιδιωτικοποίηση, η ιδιωτικοποίηση θα σου χτυπήσει τη πόρτα, 
αν δεν έχεις ένα βιώσιµο χαρακτήρα και δεν πατάς σε γερά ποδάρια οικονοµικά.  
 
Και θέλω επειδή ακούστηκε και το θέµα των δηµοτικών επιχειρήσεων, εγώ έχω µια σταθερή 
άποψη. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις παράγουν ένα κρίσιµο κοινωνικό έργο και ιδιαίτερα η ∆ΕΥΑΚ. 
∆ιαφωνώ µε τον Νίκο ότι πρέπει να γίνει υπηρεσία του ∆ήµου. Πρέπει να λειτουργεί ως 
επιχείρηση υπό τη σκέπη του ∆ήµου διότι παράγει κρίσιµο έργο και να µπορεί να έχει όρους 
σύγχρονης λειτουργίας και βιωσιµότητας. Θέλω λοιπόν να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι το 
θέµα της ιδιωτικοποίησης δεν µπορεί να είναι ένα ταµπού και ένα φετίχ. Εµείς έχουµε αυτή τη 
στιγµή το στόχο – όλοι πιστεύω εγώ – όπως τον εξέφρασε ο Νίκος ο ∆ιασάκος, λέµε έµφαση 
στα µέσα µαζικής µεταφοράς, όχι στα Ι.Χ. Για να υλοποιηθούν ορισµένα πράγµατα πρέπει να 
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υπάρχει στάθµευση, πρέπει να υπάρχει έλεγχος της παράνοµης στάθµευσης και αυτό 
συµβαίνει σε όλες τις προτάσεις. Εάν υπάρχει µια παράνοµη στάθµευση και µια αναρχία θα 
δείτε την πόλη σήµερα, θα τη δείτε και σε 5 χρόνια, θα τη δείτε και σε 10 χρόνια. Και πρέπει 
πραγµατικά να είµαστε προµηθείς και όχι επιµηθείς στον αστικό σχεδιασµό. 
 
Για τη σύµβαση. Εγώ θυµάµαι, ήµουν στην προηγούµενη συνεδρίαση, δεν µπήκε από πουθενά 
το θέµα της κυριότητας. ∆εν τέθηκε τέτοιο ζήτηµα. Τα ζητήµατα που τέθηκαν ήταν άλλα. 
Ήταν τα οικονοµικά στοιχεία της σύµβασης, κατά πόσο η σύµβαση είναι επωφελής κλπ. Αυτή 
τη στιγµή εγώ θα µιλήσω πρακτικά. Έχουµε µια υπογεγραµµένη σύµβαση. Από όσους ρώτησα 
και µου είπαν οι συνάδελφοι στο ∆ήµο, ο ανάδοχος πληρώνει το ετήσιο τίµηµα το οποίο αν 
υπολογίσω, δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες των ανθρώπων που σταθµεύουν, είναι και πολύ 
µεγαλύτερο προφανώς από το έσοδο που έχει. ∆ηλαδή ικανοποιεί Βασίλη το κοµµάτι της 
σύµβασης όσον αφορά την αντιπαροχή στην παραχώρηση. Εδώ είναι ένα σηµαντικό θέµα για 
αυτούς που προτείνουν τη λύση της σύµβασης. Τα θέµατα της κυριότητας του ιδιοκτησιακού 
και οποιαδήποτε άλλα, θα µιλήσω για την υδραυλική µελέτη του ΠΕΠΑ που αναφέρθηκε ο 
Κώστας ο Αθανασόπουλος, αφορούν τον κύριο του έργου, διότι όπως γνωρίζεις, οι µελέτης 
συντάσσονται επί τη βάση των στοιχείων που θα δώσει ο κύριος του έργου. Αυτή τη στιγµή 
νοµικά ο ανάδοχος καταβάλει το τίµηµα. Όµως το θέµα της προώθησης του υπογείου πάρκινγκ 
που πιστεύω ότι είναι ένα ζήτηµα που θα ανακουφίσει την πόλη. Άρα θεωρώ ότι η λύση της 
σύµβασης υπό τους όρους αυτούς εφόσον πληρώνεται το τίµηµα, εφόσον το θέµα το 
ιδιοκτησιακό ακόµα δεν έχει λυθεί και αφορά το θέµα του κυρίου του έργου, το ∆ήµο, δεν θα 
είναι επιβλαβής για το ∆ήµο όσον αφορά κόστος, ρήτρες ή αποζηµιώσεις. Έχω για το θέµα 
αυτό µια βεβαιότητα.  
Τι πρέπει να πράξουµε. Η γνώµη µου είναι ότι πρέπει να συνεχίσουµε την προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουµε την κυριότητα των χώρων στάθµευσης των υπογείων. Και το θέµα της 
Αριστοµένους και το θέµα του ΝΟΚ. Απ΄ ότι γνωρίζω ο ∆ήµαρχος έχει προωθήσει κάποιες 
διαδικασίες, υπάρχει ζήτηµα αγωγής προς το Ελληνικό δηµόσιο για το θέµα της κυριότητας, 
είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να συνεχίσει. Θα προσδιορισθεί δικάσιµος, πρέπει να 
περιέλθουν οι χώροι αυτοί στη ιδιοκτησία του ∆ήµου. Αυτό δεν είναι ξεπούληµα της 
περιουσίας του ∆ήµου; Ότι να παλέψει ο ∆ήµος να πάρει χώρους που αυτή τη στιγµή δεν είναι 
καταγεγραµµένοι στο κτηµατολόγιο, στην ιδιοκτησία του.  
Εάν το έργο αυτό κατασκευαζόταν αγαπητοί φίλοι σαν κλασικό δηµόσιο έργο, δηλαδή 
αναγκαζόταν ο ∆ήµος να βγάλει λεφτά είτε από την τσέπη του είτε από χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα και δεν είχε ξεκινήσει ακόµα για όρους κυριότητος – ο εργολάβος όπως ξέρεις 
πολύ καλά Βασίλη θα διεκδικούσε για ατασθαλίες απίστευτα ποσά αν κατασκευαζόταν σαν 
κλασικό δηµόσιο έργο. Τι κατάφερε ο ∆ήµος µε τη σύµβαση αυτή που είναι µια σύµβαση 
παραχώρησης µε ένα χρηµατικό τίµηµα. ∆εν πληρώνει δεκάρα για την κατασκευή των δύο 
υπόγειων γκαράζ και εισπράττει ένα τίµηµα κάτ΄ έτος. 
 
Μπαίνω τώρα λοιπόν στην ουσία. Εάν η σύµβαση καταγγελθεί, πέραν του γεγονότος των 
αποζηµιώσεων που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά και το ∆ήµο και τους δηµότες. 
Από κει και πέρα εάν ξαναξεκινήσει το θέµα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ, θα γίνει µετά από 
5 ή 10 χρόνια. Και λέω το εξής: Ποιος θα πληρώσει; Θεωρούν ότι το υπόγειο πάρκινγκ δεν 
χρειάζεται; ∆εν είναι ανακουφιστικό για την πόλη; Ποιος θα πληρώσει; Θα πληρώσει ο ∆ήµος 
και οι δηµότες;  
 
Εγώ νηφάλια αγαπητοί φίλοι θέλω όλα αυτά να τα σκεφτούµε σοβαρά και να πάρουµε την 
πλέον ενδεδειγµένη απόφαση. Πάντως προσυπογράφω τις προτάσεις σας για µέσα µαζικής 
µεταφοράς, για δηµόσιες συγκοινωνίες, απλώς πρέπει να δούµε τον τρόπο που θα τα 
πετύχουµε. 
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Θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε το 2000 µε την 
ανάθεση µελέτης για το πώς µπορούν να δηµιουργηθούν υπόγειοι χώροι 

πάρκινγκ στην πόλη. Έγινε ο πρώτος διαγωνισµός που απέβη άγονος, δεν ενδιαφέρθηκε 
κανένας, και ξαναέγινε µελέτη που βγήκε στη δηµοπρασία το 2002 που συµπεριλάµβανε και 
τους υπαίθριους χώρους πάρκινγκ στο Νέδοντα για να βρεθεί προσφορά. Η προσφορά ήρθε, ο 
∆ήµαρχος διαπραγµατεύθηκε σκληρά και πέτυχε δύο συµβάσεις. Μία για το χώρο της 
Αριστοµένους και µια για τον υπόγειο χώρο του ΝΟΚ. Και σε µερικές εύλογες απορίες του στιλ 
«γιατί υπογράψατε ενώ δεν είχατε τους χώρους», θα ήθελα να θυµίσω σε όλους τους 
συναδέλφους ότι το θέµα της σύµβασης και της κατακύρωσης ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και κανείς απ΄ όλους µας δεν διαννοείτο ότι η οδός Αριστοµένους και όλοι οι δηµοτικοί οδοί 
της πόλης είχαν µε µια απόφαση Υπουργική περάσει στη δικαιοδοσία του δηµοσίου. Το 
γεγονός ότι σαν πλειοψηφία έχουµε την ευθύνη που δεν το ξέρουµε ή που δεν το 
υποπτευθήκαµε, δεν σηµαίνει απολύτως τίποτα διότι ουδείς το ήξερε και ουδείς το διαννοείτο. 
Και όσον αφορά για το ΝΟΚ, να θυµάστε ότι όταν υπέγραφε ο ∆ήµαρχος τη σύµβαση, είχε 
έρθει και χαρτί που έπρεπε να ορίσουµε διοικητικό συµβούλιο στο ΝΟΚ διότι υπαγόταν στο 
∆ήµο τότε ή τουλάχιστον έτσι έλεγαν και µετά ακυρώθηκε.  
 
Αντί λοιπόν σήµερα να έρθουµε να συζητήσουµε για να διεκδικήσουµε πίσω τους χώρους, 
αλλά και το δικαίωµα στο ΝΟΚ να πάµε, προβάλλεται ως επίκληση η έλλειψη ιδιοκτησίας 
χώρων για να ακυρώσουµε τη σύµβαση. Νοµίζω ότι δουλειά της ∆ηµοτικής αρχής είναι να 
φτάσει τη διαδικασία µέχρι το τέλος. Και η διαδικασία µέχρι το τέλος είναι να εξασφαλίσει τους 
χώρους οι οποίοι προβλέπονται ως δηµοτικοί και αυτό το πράγµα διεκδικεί, και να εξασφαλίσει 
και τη διάθεση του χώρου του ΝΟΚ. Και βεβαίως η συνέχιση της κατάστασης θα αποφασισθεί 
από την επόµενη ∆ηµοτική αρχή. 
 

 
Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουµε: Η θέση της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΗΣ σε ότι αφορά το θέµα των πάρκινγκ ήταν ξεκάθαρη «όχι 

στην υπογραφή της σύµβασης µε τη συγκεκριµένη εταιρεία». Η θέση που καταθέτουµε 
σήµερα είναι πάλι ξεκάθαρη: «Ακύρωση της σύµβασης διότι ναι, συντρέχουν λόγοι νοµικοί και 
πρέπει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ να τελειώσει, να φύγει από το ∆ήµο». Υπάρχει µια µεγάλη 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ την οποία την αγνοείτε, ο ∆ήµος Καλαµάτας. . .  Η όποια αξιοποίηση των 
δηµοτικών περιουσιακών στοιχείων, και αυτή είναι η πρότασή µας, πρέπει να γίνεται από τις 
αντίστοιχες ∆ηµοτικές αρχές, από το ∆ήµο, µε ξεκάθαρους όρους πολιτικούς και µε διαφάνεια 
και µε χρήση για την διαχείριση των χρηµάτων και κρίση από τους πολίτες. Αυτή είναι µια 
πρόταση ορθολογική. ∆εν συζητάµε σήµερα για την αναγκαιότητα ύπαρξης θέσεων. Ποιος 
διαφώνησε γι΄ αυτό, ότι υπάρχει αναγκαιότητα για ύπαρξη θέσεων στάθµευσης; Το πρόβληµα 
το µεγάλο είναι πως θα διαχειρίζονται αυτές οι θέσεις, ποιοί θα εισπράττουν αυτά τα χρήµατα, 
που θα τα αποδείξουν και ποια θα είναι η ανταποδοτικότητά τους. Εµείς κάνοντας µια πρόταση 
λοιπόν και λέγοντας µε βάση εκείνη την παλιά απόφαση την οποία τη γνωρίζετε, θα µπορούσε 
να υπάρχει ένας κωδικός στο ∆ήµο ο οποίος θα έλεγε κάθε χρόνο απολογητικά στους πολίτες: 
«εφέτος εισπράξαµε 2.000.000 €, δηµιουργούµε 200 νέες θέσεις έως ότου λυθεί το πρόβληµα 
των θέσεων στάθµευσης και όλα θα είναι δωρεάν»!  
Αυτή δεν είναι µια πρόταση; Είναι µια πρόταση. Ε! σήµερα λοιπόν µέσα από τις διαδικασίες 
που έχουν δηµιουργηθεί, αφού θέλετε λοιπόν να κάνουµε µειοδοσία ή πλειοδοσία, λέµε το 
εξής: Ακύρωση της σύµβασης, µηδέν είσπραξη και αναθεώρηση όλων των πραγµάτων και σε 
νέα βάση συζήτηση από τη νέα ∆ηµοτική αρχή. Υπάρχουν και συντρέχουν λόγοι νοµικοί που 
µπορεί να καταγγελθεί η σύµβαση στην κατεύθυνση αξιοποίησης των δηµοτικών περιουσιακών 
στοιχείων και την απόδοσή τους στους δηµότες. Αυτή είναι η πρότασή µας. 
Προτάσεις ψιλοπροβοκατόρικες και χαρακτηρισµοί να εκλείψουν από εµάς. ∆εν είµαστε 
χτεσινοί, όχι είπαµε. Είπαµε όχι.  
 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

 
∆εν κατάλαβες τίποτε, χαράτσι το χαρακτηρίζεις εσύ. 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
 
Σας παρακαλώ! Κε ∆ιασάκο! 
 

 
Μιλήσαµε για ύπαρξη θέσεων στάθµευσης. ∆ιγλωσσία έχεις εσύ Νικόλα. 
Υπάρχουν τα πρακτικά και είναι στη διάθεση των δηµοτών. Ο πολιτικός 

οργανισµός στον οποίο συµµετέχεις. . . Είπε ο Νταγιόπουλος τα συγκεκριµένα στοιχεία και τα 
ξέχασες.  
 

 
Λες ψέµατα! 
 

 
Λες ψέµατα εσύ. ∆εν δηµιουργώ εγώ εντυπώσεις. Και η απόφαση για την 
κατάργηση αυτής της σύµβασης, είναι απόφαση συλλογικών φορέων και 

δηµοτών και κοµµάτων και κινήσεων, και πολιτών. ∆εν είναι υπόθεση ενός. Έτσι δεν είναι; Άρα 
λοιπόν ανακεφαλαιώνω και λέω την πρόταση: Κατάργηση λοιπόν της σύµβασης, κατάργηση το 
χαράτσι και από νέα βάση λοιπόν συζήτηση, εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

 
Περιµένω από τους έµπειρους δηµοτικούς συµβούλους περισσότερο σεβασµό αν 
όχι στο πρόσωπό µου, στη διαδικασία. Το περιµένω. 

 
 
Κε Πρόεδρε πιστεύω ότι σήµερα ακούστηκαν πράγµατα τα οποία δεν 
είχαµε ακούσει, τόσο από τον συνάδελφο τον κ. Οικονοµόπουλο, όσο από 

τον κ. Μαλαπάνη και από πολλούς άλλους. Πάντως είναι ένα δεδοµένο και ξεκάθαρο ότι 
ευρισκόµεθα µπροστά σε µια υπογεγραµµένη σύµβαση. Από κει και πέρα πιστεύω ότι θα είναι 
ουτοπία ή θα ανταγωνιζόµαστε ο ένας τον άλλον αν µπορούµε να την καταργήσουµε ή δεν 
µπορούµε. Πιστεύω ότι δεν δείχθηκε θέµα συζήτησης η βελτίωση της σύµβασης αφού 
βρισκόµαστε µπροστά σε ορισµένα . . . 
(αλλαγή ταινίας) 
. . . οι οποίοι δεν έχουν τηρηθεί.  ∆εν θα συµφωνήσω π.χ. µε το συνάδελφο τον 
Οικονοµόπουλο στο γεγονός ότι δεν έχουν δηµιουργηθεί πάρκινγκ αλλά παίρνουµε σαν ∆ήµος 
το τίµηµα, διότι και η εταιρεία δεν έχει δώσει τη µερίδα του λέοντος σε χρήµα για να φτιάξει 
αυτό το έργο. Άρα δηλαδή δεν µπορούµε να πούµε ότι µια σύµβαση µ΄ αυτούς τους όρους 
έχει πετύχει.  
 
Μετά βγήκε ο κ. Μαλαπάνης µε µεγάλη ειλικρίνεια και το δέχοµαι αυτό το πράγµα, ότι δεν 
µπορούσαµε να προβλέψουµε ότι αυτοί οι χώροι δεν ήταν δηµοτικοί. Βέβαια εγώ έχω κάποια 
αντίρρηση. Εµφανίσθηκε τώρα τελευταία µε τις περιβαλλοντικές µελέτες που χρειάστηκαν και 
εκεί αποδείχθηκαν και γι΄ αυτό ήθελα και από τον κ. ∆ήµαρχο ή τον εκπρόσωπό του, πως 
τέλος πάντων προέκυψε ένα θέµα και κόλλησε ένα σοβαρό πράγµα για τη πόλη σε αυτό το 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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θέµα. Άρα δηλαδή µε αιτιολογία και είναι βασική αιτιολογία, και είναι και πρόβληµα ουσιαστικά 
ότι υπάρχει πρόβληµα στη σύµβαση, θα πρέπει οπωσδήποτε η ∆ηµοτική αρχή αφού εξετάσει 
τους όρους, εάν µπορούµε ή όχι να ανατρέξουµε τη σύµβαση. ∆ιότι εάν δεν µπορούµε να την 
ανατρέψουµε και η εταιρεία µπορεί να εισπράττει εσαεί από το ∆ήµο και να επιβαρύνει όλη την 
πόλη και όλους τους δηµότες, ποία η αξία του θέµατος; Να το εξετάσουµε όµως µε µεγάλη 
σκοπιµότητα προς την κατεύθυνση αν θα χρειαστεί και να διαλυθεί αυτή η σύµβαση αλλά και 
να διευκρινισθεί τέλος πάντων εάν ο κτήτορας αυτής που έχει τους χώρους ανάπτυξης των 
υπογείων πάρκινγκ, εάν είναι δικά του ή όχι.  
 
Βέβαια για το θέµα του πάρκινγκ του ΝΟΚ βλέπω ότι έχει ναυαγήσει και µήτε στα 20 χρόνια θα 
µπορέσει να γίνει. Αλλά για το άλλο οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεθεί µια λύση. Ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια στην πόλη µας υπάρχουν αρκετά 
προβλήµατα περιβαλλοντικά σε σχέση µε τη ρύπανση. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε τα 

τελευταία χρόνια έχει κάνει σταδιακές χαρτογραφήσεις εκτίµησης της αέριας ρύπανσης στην 
πόλη µας σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους και τα αποτελέσµατα που έχουµε στη διάθεσή 
µας είναι πραγµατικά ότι τα βενζόλια από τα αυτοκίνητα, το διοξείδιο του άνθρακα και τα 
σωµατίδια είναι αυξηµένα σε µεγάλο ποσοστό ορισµένες περιόδους του χρόνου, ειδικά από την 
άνοιξη και το καλοκαίρι και ορισµένους µήνες το χειµώνα.  
 
Η ποιότητα ζωής των δηµοτών µας αγαπητοί συνάδελφοι σε ορισµένες περιοχές εκτός από το 
ότι υπάρχει µεγάλη ηχορύπανση, π.χ. στην Αθηνών, υπάρχουν και µεγάλα ποσοστά αέριας 
ρύπανσης από τα αυτοκίνητα. Εποµένως πολύ σωστά γνωρίζουµε όλοι ότι πρέπει να 
βοηθήσουµε την αστική συγκοινωνία, να δηµιουργηθούν λεωφορειοδρόµοι έτσι ώστε 
πραγµατικά το αστικό λεωφορείο να κάνει καλλίτερα τη δουλειά του. Να κάνουµε χρήση του 
ΤΑΧΙ και του ποδηλάτου έτσι ώστε πραγµατικά όλο αυτό το κοµφούζιο και αυτή η ασφυξία 
που υπάρχει στην πόλη µας και σύµφωνα µε στοιχεία που υπάρχουν από το νοσοκοµείο και 
τον ιατρικό σύλλογο, οι καρκίνοι έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20% στην πόλη της 
Καλαµάτας τα τελευταία 3 χρόνια σύµφωνα µε στοιχεία που έχουµε, οι καρδιοπάθειες κατά 
34%, οι αλλεργίες κατά 42%. Εποµένως η ποιότητα ζωής µέσα στην πόλη αν αφήσουµε την 
κατάσταση όπως είναι, οι πολίτες µας θα αντιµετωπίσουν και θα αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα. 
 
Υπάρχει και ο µοναδικός χάρτης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που είχε κάνει το ΠΕΡΠΑ για 
την ηχορύπανση και σας πληροφορώ ότι αρκετοί δρόµοι αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα. 
Συνδυασµός αέριας ρύπανσης ορισµένες χρονικές περιόδους του χρόνου καθώς και 
ηχορύπανση, δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα. Άρα πρέπει σαν ∆ηµοτική αρχή να 
αναζητήσουµε λύσεις το συντοµότερο δυνατόν. 
 

 
Θα ήθελα να γυρίσω πίσω στις αρχές της δεκαετίας του ’80 που ξεκίνησε ο 
κ. Νταγιόπουλος προηγουµένως και να πω ότι το πάρκινγκ της Νέδοντος 

όταν κατασκευάστηκε από την τότε ∆ηµοτική αρχή και άρχισε τη λειτουργία του, 
κατασκευάστηκε και άρχισε να λειτουργεί µε το δεδοµένο ότι θα ήταν χώρος όπου ο δηµότης 
θα στάθµευε το αυτοκίνητό του και θα πλήρωνε. Έτσι όπως θυµάστε και όπως ανέφερε ο κ. 
Νταγιόπουλος, προσλήφθηκαν 5 υπάλληλοι και το πάρκινγκ άρχισε να λειτουργεί επί πληρωµή. 
Αυτή η ιστορία συνεχίσθηκε επί 6 χρόνια. Υπάρχουν οι ισολογισµοί, είχαν διαβαστεί στο 
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µάλιστα ήταν και ισολογισµοί οι οποίοι όπως θυµάστε 
ήταν και αρνητικοί. ∆ηλαδή το πάρκινγκ έµπαινε µέσα. Σταµάτησε το 1986 για έναν 
απλούστατο λόγο: Σταµάτησε να λειτουργεί την ηµέρα του σεισµού γιατί ύστερα από λίγο 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 
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διάστηµα εγκαταστάθηκαν εκεί τα προκατασκευασµένα όπως θυµάστε καταστήµατα τα οποία 
έµειναν εκεί για αρκετά χρόνια και έφυγαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.  
 
Έκτοτε και από την 4ετία της δηµαρχοντίας του Χρήστου του Μαλαπάνη, το θέµα της 
ελεγχόµενης στάθµευσης στην πόλη που είχε ήδη αρχίσει το αυτοκίνητο να είναι ένα ποια 
σοβαρό πρόβληµα, είχε τεθεί απ΄ ότι ξέρω, παρόλα που δεν ήµουν δηµοτικός σύµβουλος, 
αρκετά επιτακτικά. Έτσι πιστεύω ότι ένα από τα ποιο σηµαντικά πράγµατα που έκανε η 
∆ηµοτική αρχή του κ. Κουµάντου ήταν που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. ∆ηλαδή την ιστορία 
της ελεγχόµενης στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας, την κατασκευή των δύο υπογείων 
πάρκινγκ κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ποτέ αυτά τα πάρκινγκ δεν ξεκίνησαν για να είναι 
ελεύθερα, ξεκίνησαν για να είναι ελεγχόµενα και για να πληρώνουν όσοι τα χρησιµοποιούν.  
 
Και να πω και κάτι άλλο; Ότι αυτό ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 όταν δεν υπήρχε 
και ιδιαίτερο πρόβληµα αυτοκινήτου στην πόλη.  
 
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό είναι ότι ήταν οµόφωνες σχεδόν οι αποφάσεις από όλα τα κόµµατα 
που εκείνη την εποχή απάρτιζαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και από τα κόµµατα της αριστεράς 
και από το ΠΑΣΟΚ, απ΄ όλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάµε. 
Αυτό είναι το ένα. 
 
Θα ήθελα να αναφερθώ επειδή έχουν ειπωθεί αρκετά τον τελευταίο διάστηµα για το πρόβληµα 
που δηµιουργήθηκε µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αριστοµένους. Να πω λοιπόν, και σωστά 
ο κ. Μαλαπάνης το ανέφερε προηγουµένως, ότι κανένας µας στα ∆ηµοτικά Συµβούλια στα 
οποία είχαµε συζητήσει για το πάρκινγκ δεν είχε αναφερθεί ποτέ στο ιδιοκτησιακό. Και να το 
πω γιατί; Γιατί ποτέ κανένας δεν µπορούσε να φανταστεί ότι η αµαρτωλή αυτή εταιρεία που 
λέγεται ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. όπου ενώ έχει κατοχυρώσει όπως είναι σωστό όλους τους 
δρόµους της πόλης της Καλαµάτας στο ∆ήµο Καλαµάτας, άφησε απέξω και κατοχύρωσε σαν 
περιουσία του Ελληνικού δηµοσίου την οδό Αριστοµένους. Λάθος εµφανέστατο και πρόδηλο 
που όπως ξέρετε ήδη το έχει αναγνωρίσει και η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου στην 
Καλαµάτα και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία να διορθωθεί 
το λάθος και ο δρόµος να περάσει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου.  
Εδώ όµως εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Στην Τρίπολη που µπλοκαρίστηκε η διαδικασία της 
χωροθέτησης του πάρκινγκ από το Περιφερειακό Συµβούλιο και δεν έφτασε ποτέ να συζητηθεί 
επειδή υποτίθεται λείπει το χαρτί της ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας, αυτό δεν προκύπτει 
από πουθενά. Είναι κάτι δηλαδή που το ζήτησε ο υπάλληλος ως εκ περισσού. Θα µπορούσε 
δηλαδή να µην είχε ζητήσει τίποτα και η συγκεκριµένη αδειοδότηση να είχε παρθεί εδώ και 6 
µήνες. Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό αλλά σήµερα θα το πω πιά πάρα πολύ σκληρά. Πιστεύω ότι 
µε αυτό το χαρτί στην Περιφέρεια παίζονται πολιτικά παιχνίδια. Είµαι σίγουρος ότι αν δεν 
ήµασταν σε έτος δηµοτικών εκλογών, κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Αυτό είναι το ένα. 
 
Το δεύτερο που µε κάνει να είµαι σίγουρος γι΄ αυτό, είναι ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη και µε 
την υπηρεσία που ελέγχει τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Νοµαρχία. Εµένα 
αυτές οι δύο συµπτώσεις. . . Μάλλον κανένας δεν µπορεί να µου βγάλει από το µυαλό το πώς 
προέκυψαν αυτές οι δύο συµπτώσεις. Έτσι λοιπόν για να επανέλθω στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
της οδού Αριστοµένους, συµβαίνει το εξής παράδοξο. Σε καθηµερινή βάση οι υπάλληλοι του 
σχεδίου πόλης δίνουν χαρτί, βεβαιώσεις στους δηµότες της πόλης όπου τους βεβαιώνουµε την 
ιδιοκτησία τους γιατί όπως ξέρετε µε το κτηµατολόγιο όπως ισχύει τώρα, όταν πρέπει να κάνεις 
µια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, να πάρεις το ΟΚΕΫ από αυτούς που συνορεύουν µε το 
οικόπεδό σου. Εµείς λοιπόν συνορεύουµε µε όλα τα οικόπεδα του ∆ήµου Καλαµάτας επειδή 
µπροστά υπάρχουν δηµοτικοί δρόµοι. Εµείς λοιπόν δίνουµε εδώ και δύο χρόνια κάθε µέρα 
δεκάδες χαρτιά σε δηµότες οι οποίοι πουλάνε ή αγοράζουν τα οικόπεδά τους, και στο µοναδικό 
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δρόµο που υποτίθεται δεν µπορούµε να το κάνουµε είναι η οδός Αριστοµένους. Αυτά είναι 
τραγικά πράγµατα. Αυτά δεν τάπε κανένας και πρέπει να τα λέµε.  
 
Τώρα, εγώ δεν µπορώ να καταλάβω και θα κλείσω, τη στάση της ΩΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ γιατί 
εσείς ξεκινήσατε ένα έργο πολύ σωστό κατά την άποψή µου, µια δουλειά, εµείς την 
περπατήσαµε και την βελτιώσαµε κατά πολύ. ∆ηλαδή αγαπητέ Γιάννη, εάν πρέπει να 
πετάξουµε έξω µε τις κλωτσιές όπως είπες χαρακτηριστικά την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
µε συγχωρείς, δεν ήρθε µόνη της στην Καλαµάτα. Τη φώναξε η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ. Εµείς 
διαπραγµατευτήκαµε µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και βελτιώσαµε µέχρι εκεί που µπορούσαµε τους 
όρους µε τους οποίους τους είχαµε καλέσει. Τους καλέσαµε όµως στην Καλαµάτα και κυρίως 
τους καλέσατε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, εγώ δεν πρόκειται να µακρηγορήσω. Πιστεύω ότι όπως έχει 
εξελιχθεί η συζήτηση, δύο πράγµατα πρέπει να καταλάβουµε και να 

καταλάβει και ο κόσµος. ∆ύο θέµατα έχουν τεθεί: Η αναγκαιότητα ή όχι των πάρκινγκ. Σε αυτό 
και οι τρεις παρατάξεις δεν διαφωνούµε. Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ξεκίνησε τη διαδικασία, η 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ συµφωνεί στο πρόγραµµά της µε την αναγκαιότητα του πάρκινγκ. Βέβαια 
η παράταξη του κ. ∆ιασάκου περί άλλων θεωρητικών λέγει, µειοψηφεί. Αλλά να του 
υπενθυµίσω ότι αυτή η φιλοσοφία, η κρατική µέριµνα παντού, που οδήγησε: Στην πλήρη 
κατάρρευση τέτοιων ιδεολογικών καθεστώτων. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να καταλάβει ο 
κόσµος ότι το ΄95. . . . 
 
 
(Ακούγονται φωνές) 
 

 
Η ποιότητα της δηµοκρατίας κύριοι δεν είναι κτήµα κανενός. Αυτό είναι 
η δηµοκρατία σας! 

 
 
Κε Ηλιόπουλε, µην κάνετε διάλογο! 
 

 
Συνεχίζοντας κε Πρόεδρε, έχω να πω τούτο: Το  95% του 
Καλαµατιανού λαού που εκφράζεται σήµερα από τις 3 παρατάξεις, έχει 

παραδεχθεί και έχει ψηφίσει την αναγκαιότητα του πάρκινγκ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουµε.  
 
Ένα δεύτερο θέµα που υπάρχει, είναι η σύµβαση. Εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Λογικό 
ήταν! Αλλά να επισηµάνω ότι σήµερα η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ δεν µίλησε για λεόντιο σύµβαση, 
και αυτό είναι θετικό. Είναι µια αλλαγή στάσης η οποία επισηµαίνεται και θα αναφέρω. ∆εν 
µπορεί να λέµε για λεόντιο σύµβαση όταν σε αυτή τη διαδικασία µετείχατε.  
Τώρα, αν µπορεί ή όχι να καταργηθεί η σύµβαση. Εγώ θα περίµενα µετά από τόση φασαρία 
από δύο – τρεις µήνες που ζητάνε κυρίως οι µειοψηφίες να µπει το θέµα στο Συµβούλιο, να 
υπάρχει µέσα στο φάκελο κε Πρόεδρε µια νοµική και οικονοµική µελέτη ή άποψη περί των 
συνεπειών καταγγελίας της σύµβασης. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ούτε αγαπητέ Κώστα το 
έγγραφο που παρουσιάζεις έχει κάποια εγκυρότητα δικαστική, ή κάποιο νοµικό ντοκουµέντο. 
Είναι ένα έγγραφο ανυπόγραφο που µπορούσε να το γράψει ο καθένας. Και αν νοµίζετε τελικά 
ότι αυτό το έγγραφο είναι νοµική υποστήριξη και κάλυψη για να προχωρήσει µια καταγγελία, 
γελαστήκατε!  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Οι δε λόγοι που ανέφερε η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ για το υπόγειο πάρκινγκ για τις κολώνες και για 
τη ∆ΕΥΑΚ, ας µην περνάνε σ΄ αυτά τα ζητήµατα γιατί γινόµαστε τουλάχιστον όχι σοβαροί.  
 
Η σύµβαση υπάρχει. Μπορούσε να ήταν καλλίτερη. Σε κάθε πράγµα υπάρχει και το καλλίτερο. 
Αλλά δεν µπορώ να δεχτώ ότι αυτή η σύµβαση θίγει το λαό της Καλαµάτας. Και δεν µπορώ να 
δεχτώ το υπόµνηµα του συλλόγου των περιοίκων και των επαγγελµατιών. Για τους περιοίκους 
να το δεχτώ. Αλλά σε καµιά περίπτωση οι περίοικοι της Νέδοντος και της Αρτέµιδος δεν 
υπερτερούν µ΄ αυτούς της Αναγνωσταρά ή της Αριστοδήµου. Εκτός . . . Γιατί εκεί τι είχε γίνει; 
Τα πάρκινγκ που είχαµε για τον κόσµο, έχει γίνει πάρκινγκ των περιοίκων και κάποιων 
εταιρειών. Αυτά να τα λέµε. Ότι οι εταιρείες που στεγάζονται δίπλα, είχαν 30, 40 και 50 θέσεις 
µόνιµες. Οι δε περίοικοι, είχαν και θέσεις τις οποίες είχαν κατοχυρώσει. Αυτό πρέπει να 
σταµατήσει. Αλλά εκείνο που µε θλίβει ιδιαίτερα είναι οι επαγγελµατίες οι οποίοι δεν µπορούν 
να καταλάβουν ότι. . .  
 
(Ακούγονται φωνές) 

 
Το να φωνασκείτε δεν βγαίνει τίποτα. Ακούστε και µια φορά, ακούστε! 
 

Κε Πρόεδρε τελειώνοντας έχω να πω δύο λόγια για το έτερο σκέλος που λέγονται 
επαγγελµατίες. Οι επαγγελµατίες της οδού Αριστοµένους και του Ιστορικού Κέντρου, εάν δεν 
υπάρξει το ελεγχόµενο πάρκινγκ, θα δουν µαύρες µέρες διότι τα πάρκινγκ και τα 
πολυκαταστήµατα είναι επί θύρας και ας µην σας κοροϊδεύουν η Νοµαρχία ότι δεν εγκρίνει 
γιατί δεν έχει δικαίωµα. Και που θα ψωνίζει ο κόσµος; Εκεί που βρίσκει πάρκινγκ.  
 
Άλλωστε, ως προς την τιµή,  τι να πω! Είναι τόσο εξευτελιστική που δεν αξίζει µαζί της να 
ασχοληθώ. 
 

 
Μπορούµε να βάλουµε τη διαδικασία επί της ουσίας; Η ∆ηµοτική αρχή 
νοµίζω ότι εφαρµόζει ένα πολύ έξυπνο κόλπο, των οµάδων οι οποίες 

βρίσκονται σε δύσκολη θέση, να πετάνε τη µπάλα έξω από το γήπεδο. Μιλήσαµε για 
κοµµουνισµό και αντικοµµουνισµό, κάναµε θεωρίες για τις πόλεις της Σουηδίας, είπαµε για την 
αναγκαιότητα του πάρκινγκ ή όχι, είπαµε για το κακό κτηµατολόγιο, είπαµε χίλια δυό 
πράγµατα εκτός από ένα: Η κοινωνία της Καλαµάτας την σύµβαση την οποία κάνατε, και την 
οποία την έχουµε καταγγείλει µε χίλιους τρόπους, την καταδικάζει. Εσάς αυτό το πράγµα δεν 
σας προβληµατίζει; ∆εν πρέπει κάποιος από σας να βγει και να εξηγήσει σ΄ αυτό τον κόσµο και 
στην κοινωνία της πόλης που είναι σε αναβρασµό, την κοινωνία της πόλης που µποϊκοτάρει το 
πάρκινγκ, γιατί τα πάρκινγκ είναι άδεια και στους δρόµους υπάρχει το αδιαχώρητο, και να πείτε 
ότι για ένα, δύο, τρία πράγµατα αυτή η καλή εταιρεία η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ µας έκανε µεγάλο καλό 
που ήρθε στην Καλαµάτα. 
 
Τώρα, κατά πόσο θέλετε να πούµε πως ήρθε στην Καλαµάτα και πως την έφερε ο ανάδοχος 
και το ρόλο του αναδόχου, µπορούµε κάποια άλλη στιγµή να το πούµε. Ας συνεχίσουµε λοιπόν 
στις δευτερολογίες τουλάχιστον να πούµε στον κόσµο της Καλαµάτας, εµείς από την πλευρά 
µας γιατί δεν συµφέρει η σύµβαση µε την εταιρεία, γιατί έχουµε την ευκαιρία να τη διώξουµε 
την εταιρεία όπως είπε ο κ. Μπάκας, και εσείς προσπαθήστε να µας εξηγήσετε ποιο είναι το 
όφελος της πόλης από την παρουσία αυτής της εταιρείας. Απλά πράγµατα. 
 
Και το αν µπορούµε νοµικά ή όχι που λέει ο κ. Ηλιόπουλος: «Τι να κάνουµε τώρα»; «Νοµικά 
δεν µπορούµε, µήπως ζητήσουν ρήτρες, και τι θα πληρώσουµε;» Προκειµένου Παναγιώτη µου 
είκοσι δύο χρόνια να µας βυζαίνει η εταιρεία, ας πάρει και µια ρήτρα να πάει στο καλό. Άρα 
λοιπόν, εµείς εδώ, ας πάρουµε λοιπόν την πολιτική απόφαση την οποία την έχει πάρει ήδη η 
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κοινωνία της Καλαµάτας που καταδίκασε αυτή τη σύµβαση, και διαπαραταξιακά να 
προσπαθήσουµε πραγµατικά µε νόµιµα µέσα να την πετάξουµε έξω. Ας συνεχίσουµε στις 
δευτερολογίες παρακαλώ όλους τους συναδέλφους σ΄ αυτό το πλαίσιο, αν συµφέρει ή δεν 
συµφέρει η παρουσία της εταιρείας στην Καλαµάτα. 
 

 
Κε Πρόεδρε να πω κάτι επί της διαδικασίας, γιατί βλέπω µερικούς που 
αγανακτούν. Εγώ όσες φορές είχα κληθεί στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, που 

ήµουν δήµαρχος, να στηρίξω θέµατα της πόλης, µιλούσα µια φορά και παρόλο που µε 
καθύβριζαν οι της παρατάξεως εκεί, δεν είχα το δικαίωµα να δευτερολογήσω. Έτσι είναι οι 
διαδικασίες. ∆υστυχώς έτσι είναι οι διαδικασίες. Προχωράµε. 
 
 
Και συνεχίζεται η διαλογική συζήτηση µε δευτερολογίες των µελών του Σώµατος: 

 
Το αίτηµα κε Πρόεδρε της συντριπτικής πλειοψηφίας των δηµοτών είναι να 
τελειώνουν αυτές οι ιστορίες µε την εταιρεία και το πάρκινγκ να 

απελευθερωθεί. Ωστόσο πολύ φοβάµαι ότι αυτή η σύµβαση που υπεγράφη µε τις ψήφους της 
πλειοψηφίας, είναι ισχυρή και καθίσταται ισχυρότατη γιατί συνοδεύεται από το πρωτόκολλο 
παράδοσης και παραλαβής των χώρων, το οποίο πρωτόκολλο παραχωρεί αυτό το χώρο 
µπροστά από τη Νοµαρχία του οποίου η κυριότητα δεν ανήκει στο ∆ήµο ή αµφισβητείται. Είναι 
φοβερή αυτή η κατάσταση. Και ακούστε να δείτε τι συνέπειες µπορεί να έχουµε στο µέλλον 
από την υπογραφή της σύµβασης αλλά κυρίως από την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παράδοσης – παραλαβής των χώρων. 
«Αν ο ανάδοχος – λέει η σύµβαση στο άρθρο 26 παρ. 26-3 – δεν έχει προχωρήσει στην 
εκπόνηση µελετών του υπόγειου σταθµού και υποβολή αυτών για τις απαραίτητες εγκρίσεις 
εντός έτους από την υπογραφή της σύµβασης, τότε η σύµβαση λύεται αυτοµάτως µε τη 
συµπλήρωση του έτους. Αν ο ανάδοχος εκπονήσει τις µελέτες αλλά δεν εκδώσει τις 
απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία του υπόγειου σταθµού µε ή χωρίς υπαιτιότητά του, τότε 
η σύµβαση λύεται µετά την παρέλευση 5 ετών από την υπογραφή της. Οι παραπάνω χρόνοι 
είναι ανεξάρτητοι από τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση για τις καθυστερήσεις 
µε υπαιτιότητα του αναδόχου».  
Πολύ φοβάµαι ότι θα τους έχουµε 5 χρόνια. Κε Πρόεδρε, ρώτησα, υπέβαλα ένα ερώτηµα 
νωρίτερα, έχει καταβάλει το τίµηµα; Το µίσθωµα το έχει καταβάλει ο ανάδοχος;  
 
Και κάτι ακόµα. Νωρίτερα ακούστηκε ότι ο ∆ηµήτρης ο Μπάκας – δεν υπερασπίζοµαι το 
∆ηµήτρη τον Μπάκα, αλλά έχω τα πρακτικά µπροστά µου – είχε πει, µαζί και εγώ, είχαµε 
προτείνει να κατασκευαστεί το υπόγειο πάρκινγκ, που όντως χρειάζεται η Καλαµάτα ένα 
υπόγειο πάρκινγκ, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που έδινε ο αναπτυξιακός νόµος 55% 
επιχορήγηση και είπαµε τη συµµετοχή του ο ∆ήµος να την βάλει από τη ΣΑΤΑ και να συνάψει 
και ένα µακροπρόθεσµο δάνειο 15 – 20 – 30 ετών εκµεταλλευόµενος το καλό τότε τραπεζικό 
τοπίο όπου τα δάνεια κυµαίνονταν από 3,5 µε 4 %.  
 
«Θα είναι πολύ καλή η σύµβαση - είχε πει στην αίθουσα του Επιµελητηρίου όταν 
συνεδριάσαµε όπως θυµάµαι πολύ καλά, ο κ. Μαλαπάνης - εάν αυτή η σύµβαση περιλαµβάνει 
και το χώρο µπροστά από το ΝΟΚ». Τι να πούµε τώρα που ούτε ο ένας χώρος περιλαµβάνεται 
και πρόκειται να γίνει κάτι, ούτε και εδώ µπροστά πρόκειται να γίνει κάτι. Μήπως αυτή η 
σύµβαση αφού δεν περιλαµβάνονται αυτοί οι δύο χώροι είναι κυριολεκτικά ξεπούληµα της 
περιουσίας του Καλαµατιανού λαού; 
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Να µην επανέλθω για την πρόταση που έχουµε ως ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ και αυτά που ακούσαµε. Λέω δύο στοιχεία: Μίλησα για µια 

µεγάλη εταιρεία κατασκευαστική που υπάρχει εδώ, µια µεγάλη εταιρεία που µπορεί να αποδίδει 
κοινωνικό έργο, µια µεγάλη εταιρεία η οποία λέγεται «∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». Όπως θέλει ο 
καθένας να το χαρακτηρίσει. Να σας πω δύο στοιχεία, σε ένα ∆ήµο εδώ δίπλα µας για να µην 
µιλήσω για πόσοι δήµαρχοι αριστεροί ή κοµµουνιστές κτλ έχουν θέσεις στάθµευσης µε αµοιβή. 
Να µην φέρω τέτοια στοιχεία εδώ, δεν είναι της παρούσης. Αν θέλετε κάποια όµως, µπορώ να 
τα έχω. Και να σας φέρω 20 δήµους που έχουν θέσεις στάθµευσης επί αµοιβή. Η διαφορά εδώ 
όµως ποια είναι: Ότι αυτά τα χρήµατα επιστρέφουν στους δηµότες µε δηµιουργία νέων 
θέσεων στάθµευσης.  
Τρίπολη: 320 θέσεις. Η στάθµευση είναι επ΄ αµοιβή παρά µόνο τις ώρες εργασίας και 
λειτουργίας των καταστηµάτων. ∆ηλαδή ∆ευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή ελεύθερα. 320 
θέσεις, λοιπόν ηµερήσιο έσοδο για το ∆ήµο Τρίπολης, 1.500 €. Το 1,8 που λέτε κύριοι αν το 
υπολογίσετε επί 25, είναι η δόση για την αγορά ενός αυτοκινήτου, δεν είναι χαµηλό το 
νούµερο. Μη ξεγελιώµαστε. Θέλετε να δείτε την παρακάτω απόφαση του ∆ήµο Τρίπολης που 
είναι δίπλα µας; Με αυτά τα χρήµατα στην κεντρική του πλατεία 4όροφο υπόγειο πάρκινγκ 400 
θέσεων. Μαζί µε την επιδότηση.  
Να λοιπόν µια άλλη εναλλακτική πρόταση και γιατί λέµε ότι µπορεί σε νέα βάση να 
κουβεντιαστεί αυτό και όχι µε λαϊκισµούς. Μπορούσε να είναι διαχειριστής της υπόθεσης ο 
∆ήµος Καλαµάτας και σε µια 5ετία να έχει 1.500 ακόµα θέσεις εξοφληµένες για τους δηµότες. 
∆ικό του περιουσιακό στοιχείο. Και να έχει 10 λεπτά µετά την είσοδο, παρά µόνο για την 
αµοιβή των εργαζοµένων που θα φύλασσαν αυτούς τους χώρους. Αυτή είναι και η κοινωνική 
πολιτική! Την αδυναµία µας να αξιοποιήσουµε τα δηµοτικά περιουσιακά στοιχεία προς ωφέλεια 
της κοινωνίας δεν πρέπει να την µεταφέρουµε στη λογική «δώστε τα στον ιδιώτη ή στην 
εταιρεία». Αυτή ήταν η πρότασή µας. 
 

 
Ναι, στην Τρίπολη αυτό συµβαίνει αλλά έχει το πάρκινγκ 3 € την ώρα 
αγαπητέ κε Μπάκα. 

 
Κε Πρόεδρε, έχω να πω τούτο. Εγώ καταλαβαίνω. . . 
 

 
Ποιος το διαχειρίζεται δεν µας είπες και που πάνε τα λεφτά. ∆εν µας το είπες 
αυτό. 

 
 
Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία της αντιπολίτευσης. Πάµε σε εκλογές. 
Προσπάθησε να σηκώσει δύο θέµατα. Τον περιµετρικό ο οποίος βέβαια 

δεν της βγήκε και θυµάµαι εκείνα τα ιλουστρασιόν φυλλάδια που µας στείλανε για να γίνει 
πρώτο ζήτηµα. Ε, δεν βγήκε αυτό, κάτι έπρεπε να βγάλετε. Εγώ σας καταλαβαίνω, αλλά αυτό 
δείχνει κύριοι φτώχεια. Φτώχεια επιχειρηµάτων, φτώχεια ιδεολογίας.  
 

 
Εγώ κε Πρόεδρε θα ήθελα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει δύο ψηφίσµατα. 
Ένα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και την Κτηµατική Εταιρεία 

του ∆ηµοσίου για την απόδοση όλων των δηµοτικών χώρων στο ∆ήµο Καλαµάτας και ένα 
προς το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου και του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την απόδοση του χώρου του ΝΟΚ στο ∆ήµο Καλαµάτας για την 
κατασκευή υπόγειου γκαράζ, δεδοµένου ότι ο ΝΟΚ αυτή τη στιγµή χρησιµοποιεί τον επίγειο 
χώρο ως επίγειο γκαράζ. Κατά συνέπεια η σωστή λειτουργία της πόλης και η αναβάθµισή της 
απαιτεί την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στο ΝΟΚ και την κατασκευή επίγειας διαµόρφωσης 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 



Συνεδρίαση : 15/2006                                 Πέµπτη 27 / 07 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  310/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  26 

σύµφωνα µε τα σχέδια ανάπλασης της παραλιακής ζώνης ούτως ώστε και τα αυτοκίνητα να 
εξυπηρετούνται και ο χώρος. . . (αλλαγή ταινίας). . . να αποδοθεί στους δηµότες. Νοµίζω ότι 
µε το να µεµψιµοιρούµε και να απαιτούµε την αποβολή της εταιρείας µε το αιτιολογικό ότι δεν 
έφτιαξε τις µελέτες αφού δεν της έχουµε παραδώσει ακόµη το οικόπεδο, το σωστό σαν 
∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι να απαιτήσουµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα σαν ∆ήµος 
Καλαµάτας στους χώρους της πόλης. 
 

 
Είπε ο κ. Ηλιόπουλος για προεκλογικά πυροτεχνήµατα. Από το 2003 λέµε 
µε απλά λόγια: «10.000.000 € σε σηµερινές τιµές θα φύγουν από την 

Καλαµάτα για να πάνε στις τσέπες της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ για να φτιάξει τα πάρκινγκ». Σας 
τόχουµε πει 100.000 οικονοµοτεχνικές µελέτες, σας τις έχουµε δώσει, τις έχουµε δηµοσιεύσει, 
το ξέρετε. Όλα τα άλλα είναι «λόγια για να αγαπιόµαστε».  
 
Όσον αφορά το προεκλογικό κλίµα, διαβάζω εδώ κάτι από κάποιο άλλο προεκλογικό κλίµα πριν 
4 χρόνια, «οι 10 δεσµεύσεις µας για µια σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη» κε Ηλιόπουλε: 
«Ανάδειξη ιστορικού κέντρου, αντιµετώπιση κυκλοφοριακού προβλήµατος, ο ∆ήµος στην 
υπηρεσία του δηµότη κλπ». Σκεφτείτε τα αυτά και τι έγινε από αυτά.  
 

 
Επί προσωπικού. Κε Παπαµικρούλη, είστε πολύ νέος. 
 

 
Τις 10 δεσµεύσεις τις είχα βάλει εγώ και θα σας πω πόσα έχω κάνει και όχι µε τις 
δικές σας πιέσεις, γιατί λέτε ότι καλό έχει γίνει στην πόλη έχει γίνει µε τις δικές 

πιέσεις, εκεί έχουµε φτάσει. Ντροπή αργή.  
 

 
Θέλω να διαβάσω µια συγκεκριµένη πρόταση που θέλω να ψηφισθεί από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, πρώτα όµως θέλω να πω για δύο ζητήµατα.  

 
Πρώτα απ΄ όλα όσον αφορά τον κ. Ηλιόπουλο και την παρέµβασή του και την αναφορά του 
στον σοσιαλισµό. Με την προσφιλή τακτική του κ. Ηλιόπουλου στον αντικοµµουνισµό είναι 
καθαρό ότι δείχνει την αδυναµία της παράταξής του να απαντήσει επί της ουσίας και να 
δικαιολογήσει την πολιτική εξυπηρέτηση του κεφαλαίου που έχει η παράταξή του και το κόµµα 
του. Να την χαίρεστε κε Ηλιόπουλε την ελεύθερη οικονοµία και να ξέρετε ότι η αναγκαιότητα 
του σοσιαλισµού είναι πάντα επίκαιρη και τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.  
 
Όσον αφορά τον κ. Μπάκα τον ∆ηµήτρη, ήταν πολύ αποκαλυπτικός. Μας είπε ότι δεν θέλει 
την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ότι δεν θέλει ένα επιχειρηµατία συγκεκριµένο, αλλά θέλει όλος ο ∆ήµος να  
γίνει επιχειρηµατίας. Να χαρατσώνει ολόκληρος ο ∆ήµος τον Καλαµατιανό λαό. ∆ηλαδή όλος ο 
∆ήµος να γίνει µια ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ αυτό µας είπε ο κ. Μπάκας. ∆ηλαδή επιβεβαιώνει αυτά που 
είπα στην πρωτολογία µου, χαιρετίσµατα και στον κ. Πρόντι. Συµφωνάµε. 
 
Όσον αφορά τον κ. Οικονοµόπουλο, µας έκανε µια πολύ καλή οικονοµοτεχνική ανάλυση, όµως 
το ζήτηµα κε Οικονοµόπουλε είναι πολιτικό. Ποιος θα πληρώνει γι΄ αυτή την υπόθεση, ποιος 
θα κερδίζει και να ξέρετε, πρέπει να το ξέρετε τουλάχιστον, ότι η πείρα απ΄ όλα τα µεγάλα 
έργα, τα έργα που κάνουν οι εταιρείες στην Ελλάδα, δείχνουν ότι ένα 9 µε 12 % βάζουν οι 
ιδιώτες και τα υπόλοιπα τα βάζει ο Ελληνικός λαός µέσω επιδοτήσεων από το Ελληνικό κράτος, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και δάνεια µε την υπογραφή του Ελληνικού δηµοσίου. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα για το αεροδρόµιο των Σπάτων, το Ρίο – Αντίρριο, την Αττική οδό. Όλα τα 
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άλλα, δηλαδή και τα υπόγεια πάρκινγκ που θα τα φτιάξει η εταιρεία, πάλι εµείς θα τα 
πληρώσουµε, δεν θα βάλουν δεκάρα τσακιστή αυτοί.  
 
Τώρα όσον αφορά την πρότασή µας. Προτείνω και να γίνει θέση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τα παρακάτω: 
 
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας 
1.∆ιαπιστώνει ότι ο λαός της Καλαµάτας έχει δηλώσει επανειληµµένα την αντίθεσή του στην 
ιδιωτικοποίηση των χώρων στάθµευσης του Νέδοντα, µε διαδηλώσεις διαµαρτυρίας και άλλες 
µορφές αγώνα. Θεωρεί απόλυτα δίκαιες, νόµιµες και δικαιολογηµένες αυτές τις αντιδράσεις. 
2. Το βάρος από τα τέλη στάθµευσης, προστίθεται σε µια σειρά άλλα βάρη που επιδεινώνουν 
τη ζωή της πλειοψηφίας των δηµοτών µας (αλλά και των δηµοτών των άλλων δήµων της 
Μεσσηνίας που χρησιµοποιούν τους συγκεκριµένους χώρους στάθµευσης για να κάνουν τις 
δουλειές τους): Είναι βάρη που προκύπτουν απ΄ τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική, αλλά και 
βάρη που προέρχονται απ΄ τη συγκεκριµένη πολιτική του ∆ήµου Καλαµάτας (αυξηµένα τέλη, 
δηµοτικές επιχειρήσεις, εργολαβίες). 
3. Θεωρεί ως αιτία των παραπάνω το συγκεκριµένο δρόµο ανάπτυξης της χώρας προς όφελος 
της πλουτοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ν.∆. και το ΠΑΣΟΚ αλλά και κάθε δύναµη 
που στηρίζει αυτή τη γραµµή. Η εναντίωση σ΄ αυτή και τα στηρίγµατά της είναι απαραίτητος 
όρος για να ξηµερώσουν στον τόπο µας καλύτερες µέρες και να παρθούν µέτρα υπέρ του λαού 
µας. 
4. Αποφασίζει να καταγγείλει τη σύµβαση για το χώρο στάθµευσης του Νέδοντα και παραδίδει 
από αύριο το χώρο στο λαό για ελεύθερη στάθµευση χωρίς κανένα τέλος. ∆ιακηρύσσει την 
πρόθεσή της να µην ανανεώσει τη σύµβαση µε κανέναν άλλον επιχειρηµατία. Το ίδιο θα πράξει 
και για τους υπόλοιπους χώρους στάθµευσης του ∆ήµου, θα ασκήσει δε την επιρροή του ο 
∆ήµος για την κατάργηση κάθε ιδιωτικού χώρου στάθµευσης (όπως αυτού του Λιµενικού 
Ταµείου στην παραλία). 
5. Ο ∆ήµος καταγγέλει κάθε σύµβαση µε ιδιώτες επιχειρηµατίες που έχει µέχρι τώρα συνάψει 
στους διάφορους τοµείς των αρµοδιοτήτων του. Απαιτεί απ΄ την κυβέρνηση να του αποδόσει 
όλο το ποσό που του ανήκει και παρανόµως παρακρατείται, µε γενναία αύξηση έτσι ώστε να 
µπορέσει ν΄ ανταπεξέλθει στις ανάγκες των δηµοτών του. ∆ιακηρύσσει την πρόθεσή του να 
παγώσει τα δηµοτικά τέλη (ή και να τα µειώσει) για την επόµενη διετία. Καταργεί τις δηµοτικές 
επιχειρήσεις και τις µετατρέπει σε υπηρεσίες του, δηλώνοντας ότι θ΄ ανταποκριθεί άµεσα στις 
υποχρεώσεις του προς τους εργαζόµενους του ∆ήµου και στα δίκαια αιτήµατά τους για µόνιµη 
δουλειά µε δικαιώµατα. Ταυτόχρονα, θ΄ αγωνιστεί για ριζική αλλαγή στο νοµοθετικό πλαίσιο 
που διέπει το θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της ΚΕ∆ΚΕ. 
6. Ειδικά για το συγκοινωνιακό, ο ∆ήµος θα παλέψει για σύγχρονες λύσεις του στο εσωτερικό 
του ∆ήµου και στο νοµό γενικότερα, µε τον εξής προσανατολισµό: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
σύγχρονα και αποκλειστικά δηµόσια, µε φτηνό εισιτήριο (και για ορισµένες ώρες της ηµέρας 
και κατηγορίες του πληθυσµού δωρεάν), µε έµφαση στο σιδηρόδροµο, χωρίς διόδια στους 
δρόµους, έτσι ώστε να περιορίζεται η χρήση του ΙΧ. Μέτρα υπέρ του ποδηλάτου, των πεζών, 
των παιδιών και των ΑΜΕΑ.» 
 
Εµείς δεν λέµε ότι είναι κακή η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και θέλουµε µια άλλη εταιρεία που θα πάρει τα 
πάρκινγκ αφού καταγγελθεί η σύµβαση. Βάζουµε ένα συνολικό πλαίσιο. Για µας δεν είναι κακιά 
η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και καλοί οι άλλοι επιχειρηµατίες που λυµαίνονται το ∆ήµο. Και αν θέλετε οι 
άλλες παρατάξεις και η ∆ηµοτική αρχή να είστε συνεπείς µε τον Καλαµατιανό λαό και µε τα 
συµφέροντά του, και δεν γίνονται όλα αυτά που γίνονται κύριοι συνάδελφοι για προσωπική 
φιέστα, σας παρακαλώ να συµφωνήσετε µ΄ αυτό το πλαίσιο. 
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Έχουµε θέσει τρία ερωτήµατα. Και τα τρία έµειναν αναπάντητα. Το να λέει 
ένας της εµπειρίας του κ. Μαλαπάνη δηµοτικός σύµβουλος, ένας 

αντιδήµαρχος. . . Της εµπειρίας και του επιπέδου µπορώ να χαρακτηρίσω άνετα του κ. 
Μαλαπάνη ότι «δεν το γνωρίζαµε σαν ∆ηµοτική αρχή», και να µετακυλίει την όποια έλλειψη 
γνώσης στη µεταπολίτευση, νοµίζω ότι δεν είναι καθόλου σωστό. Πριν από κάθε υπογραφή η 
∆ηµοτική αρχή έχει την απόλυτη ευθύνη να ελέγξει το σύνολο της ιδιοκτησίας και µάλιστα 
όταν πηγαίνει για µια σύµβαση που θα δεσµεύει το ∆ήµο για 22 ολόκληρα χρόνια. Άρα λοιπόν 
η µετακύλιση ευθυνών δεν µπορεί να είναι σοβαρή υπόθεση σήµερα.  
 
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι εµείς επιµένουµε - για να κάνω τη χάρη στον κ. Ηλιόπουλο - ότι 
η σύµβαση είναι λεόντια. Και θα επιµένουµε. Είναι πολύ µα πολύ κακή για το ∆ήµο. Και 
µάλιστα επιµένουµε γιατί και ο κ. Μαλαπάνης - ειπώθηκε νωρίτερα - το έχει πει µε άλλο τρόπο 
βέβαια. Ότι αν δεν γίνει ο ΝΟΚ, είναι µια κακή σύµβαση. Να τονίσω ότι δεν είναι µια σύµβαση. 
Είναι δύο διαφορετικές συµβάσεις οι οποίες δεν συνδέονται κατ΄ ουδένα τρόπο µεταξύ τους. 
Εάν σε τέσσερα χρόνια δεν έχει αποδοθεί το οικόπεδο του ΝΟΚ, το υπόγειο πάρκινγκ στο ΝΟΚ 
δεν πρόκειται να γίνει και θα µας µείνει η άλλη σύµβαση. Κατά συνέπεια είναι όχι µόνο λεόντια 
αλλά και καταστροφική για το ∆ήµο.  
 
Σε κανένα µέρος του προγράµµατός µας δεν αναφέρουµε για ύπαρξη πάρκινγκ επί πληρωµή σε 
τεχνική εταιρεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και να το ξέρει και ο κ. Ηλιόπουλος. Προφανώς δεν τόχει 
διαβάσει καλά. Την αναγκαιότητα ύπαρξης πάρκινγκ την αναφέρουµε και θα την αναφέρουµε. 
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.  
 
Τελειώνοντας, επαναφέρουµε την πρότασή µας η οποία λέει: Αναστολή της λειτουργίας των 
πάρκινγκ και άµεση τεκµηριωµένη νοµική καταγγελία της. Και ζητούµε βέβαια να µπει σε 
ψηφοφορία. 
 

 
Κε Πρόεδρε, στην µακραίωνα πολυετή θητεία µου στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο έχω την αίσθηση ότι ένα από τα σοβαρότερα θέµατα που µας 

απασχόλησε ήταν και αυτό. Κατά συνέπεια µε τη σοβαρότητα αυτή, αντιµετωπίζουµε το 
συγκεκριµένο θέµα και δεν αποτελεί αντικείµενο ούτε λαϊκισµού, αλλά ούτε οποιασδήποτε 
εκµεταλλεύσεως. Χρειάζεται συναίνεση µε δεδοµένο το γεγονός επαναλαµβάνω για πολλοστή 
φορά ότι πρέπει άµεσα να ανοίξουν οι µπάρες. Και να ανοίξουν οι µπάρες, το τονίζω, λόγω του 
ότι υπάρχει µείζον κυκλοφοριακό πρόβληµα πέραν των άλλων οικονοµικών παραµέτρων.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ως πρώτο βήµα θα έλεγα, ανεξάρτητα αν ορισµένοι, και δικαίωµά τους 
είναι να έχουν τις απόψεις τους για τους δικούς τους λόγους. Ούτε λαΐκισα ποτέ, ούτε λαϊκίζω, 
ούτε θα λαϊκίσω. Το καθήκον µου κάνω µε πλήρη συνείδηση ανεξαρτήτως αν στην πορεία του 
χρόνου διεπράχθησαν και θα διαπράττονται λάθη. Ουδείς αλάνθαστος. Εποµένως το να 
αρχίζουµε µε ακραίες κορώνες σε ένα τέτοιο σοβαρό θέµα, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι µια 
επιφανειακή προσέγγιση του προβλήµατος χωρίς αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα 
προϋποθέτουν συναίνεση και εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί, το επόµενο στάδιο είναι η 
καταγγελία και η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη θα βγάλει το πόρισµά της. Και 
εν τοιαύτη περιπτώσει θα έλεγα αν το πόρισµα έχει σχέση µε οικονοµικές συνέπειες εις βάρος 
του ∆ήµου και αυτό έχω την πλήρη βεβαιότητα ότι οι συνέπειες αυτές θα είναι πολύ 
µικρότερες από τις συνέπειες που προκύπτουν στο συγκεκριµένο χώρο µε τις όποιες 
αναστατώσεις δηµιουργεί αυτή η δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του τι ελέχθη γύρω του κατά 
πόσον εάν έχει υπογραφεί η νοµική επεξεργασία των στοιχείων ή δεν έχει υπογραφεί. Εκείνο 
που δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει σε καµία περίπτωση είναι ότι προκύπτουν λόγοι 
ανωτέρας βίας και θα εξαναγκαστώ να κάνω µνεία των εγγράφων που έχω και ουδείς δικαστής 
υποκειµενικά ή αντικειµενικά κρίνοντας γιατί και οι ερµηνείες των νόµων πολλές φορές 
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αντικειµενική υπόσταση δεν έχουν, έχουν και υποκειµενική, ουδείς δικαστής κάτω από τα 
γεγονότα που έχουν προηγηθεί, δυστυχώς σε παγκόσµια κλίµακα θα διανοηθεί να µην λάβει 
υπόψη του τα στοιχεία που έχουν σχέση µε τον κίνδυνο πληµµύρας της πόλεως. Μετά τις 
πυρκαγιές µε την υπογραφή µου ως προέδρου της ∆ΕΥΑΚ απέστειλα στο ΥΠΕΧΩ∆Ε έγγραφο 
το οποίο ΥΠΕΧΩ∆Ε έστειλε τη µελέτη του, την οποία µελέτη µε άλλο έγγραφο τη διαβίβασα 
στον κ. Κουρετζή στη Νοµαρχία. Θα κάνω µνεία µιας λέξεως µόνο του εγγράφου για να γίνει 
αντιληπτό µε τη σοβαρότητα που αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα και από πλευράς της 
παρατάξεώς µας και προσωπικά από µένα κατά το παρελθόν για τους λόγους που ανέφερα, 
που αναφέρει: «Σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια που µας έδωσε ο ∆ήµος Καλαµάτας, η 
πραγµατοποιηθείσα διευθέτηση 2 (σχήµα 3) δεν έγινε σύµφωνα µε τη µελέτη αλλά ως 
ακολούθως. . .» (αναγράφει ποιο κάτω πως έγινε). ∆εν έγινε και δυστυχώς αυτά τα 
διαχειρίστηκαν ∆ήµαρχοι οι  οποίοι ήσαν και του αντικειµένου και το κλείνω εδώ για να 
αντιληφθείτε το µέγεθος της ευθύνης παρά το ότι θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο 
οποιασδήποτε εκµεταλλεύσεως, παρά ταύτα για λόγους που ανέφερα δεν έγινε καθόλου µνεία. 
Όµως κάτω από την πίεση . . .  
 

 
Μισή κουβέντα. Καταρχήν η έννοια της ανωτέρας βίας στο νοµικό µας 
πολιτισµό είναι απολύτως εξηγηµένη. ∆εν επικληθεί κανείς ανωτέρα βία 

διότι δεν υπάρχει ανωτέρα βία που σηµαίνει φυσική καταστροφή. Εσύ µιλάς για τον κίνδυνο 
πρόσκλησης. Θα ήθελα να πω το εξής: Αναφέρθηκες πριν σε µια µελέτη η οποία δεν ξέρουµε 
σε τι στάδιο είναι, αν είναι προκαταρκτική ή µελέτη. Είναι µελέτη ενός µελετητικού γραφείου η 
οποία δεν ξέρω πριν από πόσα χρόνια επιδόθηκε και που επιδόθηκε. Και θέτει ορισµένα θέµατα 
σχετικά µε την παροχετευτικότητα του υδάτινου αποδέκτη που λέγεται Νέδοντας και 
ενδεχοµένως τη µείωση διατοµής κλπ. Καταρχήν της µελέτης αυτής πρέπει να υπάρχει µια 
επικαιροποίηση ή να υπάρχει το οριστικό. . .  Εάν υπάρχει το οριστικό στάδιο γιατί στο 
οριστικό στάδιο υπάρχουν οι προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση όµως, εάν υπάρχουν τέτοια 
θέµατα στη µελέτη, δεν αφορά τη σύµβαση του πάρκινγκ γιατί προϋπήρχαν οι κολώνες αυτές, 
οι µειώσεις της διατοµής. Έτσι δεν είναι; ∆εν κατασκευάστηκαν τώρα µε το πάρκινγκ. Μόλις 
πήρε ο όποιος ανάδοχος το πάρκινγκ, το πήρε σε µια δεδοµένη πραγµατική κατάσταση. Όµως 
αυτό είναι ένα θέµα σοβαρό εάν υπάρχουν συστάσεις στη µελέτη, η µελέτη να 
επικαιροποιηθεί, να φτάσει σε ένα οριστικό στάδιο γιατί ενδεχοµένως να προτείνει και άλλα 
πράγµατα. Εµένα µου έχουν πει ότι προτείνει αναβαθµούς, προτείνει διάφορα πράγµατα. 
 

 
Με επίκληση κι αυτό, είναι ένα στοιχείο που µπορεί να στηριχθεί η 
καταγγελία της συµβάσεως. 

 
Έρχοµαι στην υπογραφή να τονίσω ότι πέραν των άλλων απαραίτητη προϋπόθεση ήταν 
συγκοινωνιακή – κυκλοφοριακή µελέτη. Να τονίσω ότι απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η 
κυριότητα των χώρων που εκχωρείς, η οποία δεν υπήρχε. Και επειδή έγινε µνεία του ότι η 
διαδικασία είχε ξεκινήσει πολύ ποιο πριν, όπως και εσείς είπατε, την εποχή εκείνη που ξεκίνησε 
η διαδικασία, ήταν επί θύρας από τον Υφυπουργό Εσωτερικών τον κ. Καϊσερλή η εκχώρηση 
στην τοπική αυτοδιοίκηση των αρµοδιοτήτων των Λιµενικών Ταµείων και τα λοιπά και των 
χώρων του δηµοσίου που βρίσκονται στους χώρους ευθύνης των ∆ήµων. Και ήταν και ένας 
από τους λόγους που του «έκοψαν το κεφάλι» επί των ηµερών σας του κ. Καϊσερλή και τον 
απέλυσαν από το Υπουργείο Εσωτερικών αν θέλετε να το ακούσετε. 
 
Και κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητέ κε ∆ήµαρχε µε όλη την εκτίµηση και το σεβασµό 
προς το καθήκον του κάθε ∆ηµάρχου. Κλείνω κάνοντας έκκληση και συγκεκριµένη πρόταση να 
υπάρξει και αυτό θα είναι η πρόταση που θα καταθέσουµε και ως οφείλετε, να τη θέσετε 
πρώτα σε ψηφοφορία και ακολουθούν οι επόµενες. Η πρόταση λοιπόν είναι συγκεκριµένη: Μια 
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συνάντηση κάτω από αυτές τις νεώτερες εξελίξεις και µε την εταιρεία για να βρεθεί στην 
πορεία του το κεφάλαιο που έχει σχέση µε τα πάρκινγκ, η απελευθέρωσή του ή και η 
οικειοθελή συµβιβαστική αποχώρηση της εταιρείας και η απόδοση του πάρκινγκ στην ελευθέρα 
χρήση των δηµοτών, επικαλούµενοι – και το κλείνω – ανωτέρα βία και δηµόσιο συµφέρον. 
Λακωνική και απλή: Συνάντηση, συναίνεση, άλλως καταγγελία µε επίκληση αυτών που 
ανέφερα και των κινδύνων που συνεπάγονται εξαιτίας αυτών των στοιχείων που έχουν σχέση 
µε τον κίνδυνο πληµµύρας του ποταµού Νέδοντα.  
 

 
Αγαπητέ Πρόεδρε έτσι µετ΄ εκπλήξεως βλέπω πως ένας άνθρωπος µπορεί να 
αλλάζει εύκολα από την µια µεριά στην άλλη. Αφού είναι τόσο σοβαρό το θέµα 

της στατικότητας του Νέδοντος, τότε γιατί άφησε ο κύριος επικεφαλής της ΩΡΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΗ να προκηρυχθεί η θέση αυτή για πάρκινγκ; Γιατί τότε δεν έβαζε τον όρο ότι αυτό 
µπορεί να γκρεµισθεί και τελειώνει η ιστορία µας; Πρέπει να έχει ανάκαρο να πεις ότι «και, 
κατάργηση της σύµβασης, άλλα έλεγα πριν, άλλα λέω τώρα, διορθώθηκα κτλ». Και να µην 
επικαλούµαστε τώρα ανύπαρκτους κινδύνους. Εγώ δέχοµαι την αλλαγή της θέσης, αλλά δεν 
δέχοµαι την παιδαριώδη αλλαγή. 
 
Κε Πρόεδρε πριν ακόµη γίνουν εκλογές εµείς είχαµε καταθέσει στον Καλαµατιανό λαό µε 
σαφήνεια και διαφάνεια πως πρέπει να εντοπισθεί το κυκλοφοριακό σοκ που έρχεται στην 
πόλη µας και πως πρέπει να υποβοηθηθούν οι επαγγελµατίες της Αριστοµένους και του 
ιστορικού κέντρου. Και είπαµε:  
 
Περιµετρικός δακτύλιος, ο οποίος περιµετρικός δακτύλιος όλοι όσοι το γνωρίζετε και το ξέρετε, 
πέρασε από 40 κύµατα. Ανοιχτός, κλειστός κλπ. Κανείς δεν έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνει. 
Έπρεπε να γίνει, να πάει πάνω στη Βελανιδιά, έπρεπε να γίνει να είναι ανοιχτός, έπρεπε να γίνει 
χίλια δυο πράγµατα. Και τότε, που όλοι λουφάζατε, εγώ έκανα την κόντρα µε τους κατοίκους 
του Αντικαλάµου. ∆εν είπα ούτε να φύγει η ∆ΕΗ ούτε να γίνει καταβύθιση του δρόµου, ούτε 
τίποτα. Είπα ότι «θα σπάσουµε αυγά» όσο το δυνατόν λιγότερα αλλά ο δρόµος αυτός είναι η 
ζωή της πόλης και της περιοχής. ∆εν φυγοδίκησα. Και έρχεται ο κ. Σαρδόπουλος και δίνει την 
τελευταία απάντηση. Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου που είναι και Υφυπουργός ∆ηµοσίων 
Έργων. 
 
Προχωράµε παρακάτω, σε άλλο έργο µεγάλο. Στο Μέγαρο Χορού. Γιατί να γίνει µε «µελέτη – 
κατασκευή» και η «µελέτη – κατασκευή» είναι ασύµφορη κλπ. Και είχαµε εξηγήσει και τότε ότι 
δεν µπορεί να γίνει αλλιώς κύριοι συνάδελφοι. Μας είπε το Υπουργείο ή το παίρνετε «µελέτη – 
κατασκευή» και η πόλη κερδίζει 4,5 δισεκατοµµύρια δραχµές ή δεν το παίρνετε καθόλου. Και 
πολλές Κασσάνδρες υπήρξαν. Τη ∆ευτέρα σας πληροφορώ ανοίγουν οι οικονοµικές  
προσφορές του Μεγάρου Χορού και βαδίζουµε προς τη λύση του.  
 
Πολλά είχαµε πει, το ίδιο λέγαµε για τα πάρκινγκ. Σας πληροφορώ ότι και για της 
Αριστοµένους και για του ΝΟΚ θα εκπλαγείτε. ∆ηλαδή αν πάρει ο ∆ήµος την κυριότητα της 
Αριστοµένους παύει να υπάρχει πρόβληµα; Αν πάρει το ΝΟΚ παύει να υπάρχει πρόβληµα; Ε, 
θα τα πάρουµε κύριοι, θα το δείτε και πριν τις εκλογές. Γιατί βεβαίως µπορεί η δικάσιµος, η 
αγωγή εναντίον του δηµοσίου να είναι στις 2 Νοεµβρίου αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι 
τρόποι να τις πάρουµε πριν τις εκλογές. Ακούστηκε και καλλιεργήθηκε σκόπιµα, ότι η Νοµαρχία 
δεν µας έδωσε περιβαλλοντική µελέτη. Η Νοµαρχία κάνει το εξής ατόπηµα. Απάντησε σε 
έγγραφο του ΟΣΕ που έλεγε ότι «ο χώρος που πάτε να φτιάξετε το υπόγειο πάρκινγκ δεν είναι 
δικό σας». Έκτοτε και διαβάζω τις ηµεροµηνίες, υπήρξαν στις 3/3/2002, υπάρχει σχεδιάγραµµα 
εδώ, µέσα στο φάκελο µπήκαν καινούργιες περιβαλλοντικές µελέτες, καινούργια έγγραφα από 
τον ΟΣΕ που λέει ότι «εφόσον µετατίθεται ένα µέτρο δεν µας αφορά». Και δεν ξέρουµε µε 
ποιο δικαίωµα η υπάλληλος, έδωσε απάντηση που µέσα στο φάκελο είχε αυτοκαταργηθεί. Και 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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αυτό το κάνανε παντιέρα ρόσα για εκείνο. Κύριοι συνάδελφοι, θέλετε να πάρουµε την 
Αριστοµένους ανεξάρτητα εάν κάνουµε το υπόγειο πάρκινγκ ή όχι; Θέλετε να γίνουµε κύριοι 
της πόλης µας; Να βγάλουµε ένα ψήφισµα. Εδώ πέρα και οπωσδήποτε δεν ξέραµε και αυτό 
είναι πολιτική ευθύνη δική µου, δεν είναι κανενός αλλουνού, γιατί η αντιπολίτευση µπορεί να 
µου έκανε και παιχνίδια, η πολιτική ευθύνη είναι του ∆ήµου, είναι του ∆ηµάρχου που 
υπέγραψε. Σαφώς είναι και σαφώς δεν µπορούσα να το φανταστώ ούτε εγώ ούτε οι τεχνικές 
υπηρεσίες. Αυτό βγήκε από παρεµπίπτοντα έλεγχο και ξέρετε τι θα πει παρεµπίπτοντας 
έλεγχος. Και µας είπαν επάνω από τα Υπουργεία στην Αθήνα που πήγα και από το κεντρικό 
κτηµατολόγιο «Είναι πρόδηλο λάθος». Και είναι 181 στρέµµατα που είναι η Αριστοµένους που 
είναι περιουσία του δηµοσίου. Και όχι µόνο αυτό, γιατί ένα ΚΑΕ είναι από Σταδίου µέχρι 
Κρήτης, από Ακρίτας µέχρι Αριστοµένους. Γιατί φωνασκείτε; Είναι καλό δηλαδή που το 
δηµόσιο µας πήρε την περιουσία, γιατί έτσι δικαιολογείται η θέση µας για τα πάρκινγκ, να µην 
φτιάξουµε πάρκινγκ;  
 
Να φτάσουµε και σε άλλο σηµείο τώρα. Είτε θέλουµε είτε όχι, η εξέλιξη έρχεται και εµπορικά 
κέντρα θα γίνουν και δεν µπορεί πλέον ο εµπορικός σύλλογος να προτείνει συνέχεια 
απαγόρευση του πανηγυριού του ένα, απαγόρευση του αλλουνού, και να µην προτείνει µέτρα 
πως θα επιβιώσουν οι επαγγελµατίες του ιστορικού κέντρου και της Αριστοµένους. Οφείλει να 
κάνει πρόταση και να πει ότι πρέπει να γίνουν αυτά, όχι τα απαγορευτικά. Τα απαγορευτικά 
δεν σώζουν την κατάσταση. Και είπαµε, τι είναι επάνω στη Νέδοντος; Κάτι περίοικοι. ∆ώσαµε 
στους περιοίκους 50 µέτρα ποιο κάτω 200 θέσεις δωρεάν. Είναι ανάγκη δηλαδή µένω εδώ και 
έχω στα 20 µέτρα το αυτοκίνητό µου, δεν µπορώ να το πάω στα 50; ∆ώσαµε δωρεάν θέσεις 
και είπαµε προεκλογικά ότι εµείς θα κάνουµε έναν περιµετρικό δακτύλιο να παίρνει την κίνηση 
έξω από το δυτικό άξονα που είχε υπερφορτωθεί. Από τον κ. Αραβαντινό από το 1971 αυτή η 
πρόταση. Υπερτοπικός ανισόπεδος µε τρεις κόµβους άξονας για όσους δεν ξέρουν και να 
µαθαίνουν και ιστορία.  
 
∆εύτερον, το τραµ. Το τραµ έπεσε δυστυχώς στη µεγάλη παγίδα και σπέκουλα του 
δηµοψηφίσµατος. Εγώ δεν είδα να γίνει κανένα δηµοψήφισµα από την προηγούµενη ∆ηµοτική 
αρχή ότι πρέπει να καταργηθεί το τραµ. Προεκλογικά έχουµε παντιέρα ρόσα όµως για να γίνει 
δηµοψήφισµα. Ούτε αυτό το δηµοψήφισµα έγινε, ούτε το δηµοψήφισµα της Αλαγονίας αν 
πρέπει να φύγουν. Και το τραµ τελµάτωσε και όσο κι αν προσπάθησα να το σώσω δεν το 
έσωσα. Έχει υποσχεθεί ο κ. Φόλιας µιας και είναι ώριµο το έργο, τώρα που κάνει ήπιες 
µετακινήσεις, να το βάλει. Και οπωσδήποτε δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία να βγαίνει και 
θέλουν τις επιχορηγήσεις τους, γιατί είναι κοινωνικό καθήκον και του ∆ήµου και του κράτους 
και δεν µπορεί η κυβέρνηση και η κεντρική εξουσία να επιχορηγεί µόνο την Αθήνα και όχι την 
Καλαµάτα και τις άλλες επαρχιακές πόλεις. Σαφώς πρέπει να τις επιχορηγεί, είναι κοινωνικό 
αγαθό. Και είπαµε, θα αποθαρρύνουµε – είπα σε µια συνέντευξη τον Αύγουστο του 2002 – την 
είσοδο των αυτοκινήτων µέσα στο ιστορικό κέντρο, µέσα στο κέντρο της πόλης, θα 
επιβάλουµε θέσεις πάρκινγκ και θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης. Ειπωµένα και γραµµένα. Και 
λέω το εξής: Ποιος χώρος, πηγαίνει ο άλλος επάνω και αφήνει το τροχόσπιτό του επάνω στο 
πάρκινγκ. Πηγαίνει ο άλλος και αφήνει το αυτοκίνητό του έξι ηµέρες και το παίρνει την 
εβδόµη. Πάει ο καταστηµατάρχης και αφήνει το αυτοκίνητο έξω από το µαγαζί του και ο 
πολίτης ο ελεύθερος που θέλει να πάει να ψωνίσει θα πάει αγαπητοί συνάδελφοι στο εµπορικό 
κέντρο που θα γίνει αν εµείς δεν προβλέψουµε λύση στο πρόβληµα αυτό. Και το πάρκινγκ 
ήταν λύση να µπορεί να αφήνει το αυτοκίνητο ένας, να πάει να ψωνίσει, να το παίρνει και να 
φεύγει, καθόσον οι περίοικοι µπορούσαν να πάνε 50 µέτρα ποιο κάτω. Είναι 200 θέσεις κάτω 
από τις γραµµές, απέναντι από του ΣΕΗΜ. Γιατί όχι; Στην Αθήνα παρκάρεις έξω από το σπίτι 
σου; Τετράγωνα γυρίζεις.  
 
Είπαν οι κύριοι και πιστεύω να δεσµεύτηκαν στον κόσµο τους, ότι θα καταργήσουν τη 
σύµβαση. Γίνονται εκλογές, βγαίνουν και την καταργούν. Τι ζητάνε από µένα να την 
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καταργήσω; Θα βγουν να την καταργήσουν. Αν βγούνε. Αλλά κύριοι οι εκλογές δεν 
κερδίζονται µε το να χαϊδεύεις τα αυτιά, ούτε να θέλεις να φανείς εκείνος που θέλει ο κόσµος 
αλλά εκείνος που πραγµατικά πρέπει να είσαι.  
 
Είπαν για τις θέσεις, γιατί πληρώνουµε για το πάρκινγκ θέσεις στάθµευσης. Οι θέσεις 
στάθµευσης είναι που τις πληρώνεις και λες κάθε 200 τ.µ. πρέπει να πληρωθεί µια θέση, τα 
ξέρετε οι µηχανικοί καλλίτερα από µένα, τα µαγαζιά κάθε 100, δεν ξέρω κτλ. ∆εν πληρώνουν 
στο ∆ήµο τίποτα. (αλλαγή ταινίας). . . για µας το πάρκινγκ δεν είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ 
εύκολο. Λέµε το καταργούµε και µε αγαπάτε και µε χειροκροτάτε και µε φυλάτε. Έτσι απλό το 
πράγµα. Όταν όµως έχεις τη θέση του ∆ηµάρχου και θέλεις να έχεις υπεύθυνη θέση, και θέλεις 
να οδηγήσεις την πόλη στην ανάπτυξη, οφείλεις να πηγαίνεις κόντρα σε πιέσεις οι οποίες 
στερούνται βάσεις.  
 
Κύριοι συνάδελφοι εγώ δεν έχω φοβηθεί ούτε ιδεολογική τροµοκρατία, ούτε κανέναν. Ακούω 
τους πάντες και πιστεύω αν θέλουµε να δώσουµε όλοι παράδειγµα δηµοκρατικής 
διαπαιδαγώγησης, να ακούει ο ένας τον άλλον και να σέβεται τη γνώµη του αλλουνού. Εγώ 
δέχοµαι ότι ο κ. ∆ιασάκος έχει τη δική του γνώµη, λέει «κεντρογενές κράτος, οφείλει η 
κεντρική εξουσία να πληρώνει» κτλ. Εγώ το σέβοµαι, είναι µια άποψη. Έχουµε διαφορετική 
βάση που ξεκινάµε. Ο κ. ∆ιασάκος θέλει να πει στον κόσµο να ψηφίσει και το 4% να γίνει 5%, 
εγώ λέω είµαι το 95% άρα πρέπει να περάσω όπως εγώ νοµίζω. Όµως ο κ. ∆ιασάκος έχει τη 
δική του γνώµη και εγώ τη σέβοµαι. Έτσι είναι. Εκείνο όµως που δεν σέβοµαι είναι όταν κάτω 
από πιέσεις αλλάζουµε τη γραµµή που πιστεύουµε ότι είναι όφελος για την πόλη. Και βεβαίως 
ο κ. Κοσµόπουλος δεν είπε ποτέ να πάει σε επιχείρηση, είπε όµως «δεν λέω όχι στο να 
πληρώσει κάποιος για το πάρκινγκ εφόσον όµως τα χρήµατα θα πάνε κάπου» κτλ. Και έχω πει 
και εγώ το άλλο βλέποντας αυτό το χάλι της οδού Αριστοµένους, βλέποντας αυτή - όχι τώρα 
που έχει γίνει το πάρκινγκ και από παλιά υπήρχαν διπλοπαρκαρίσµατα και τριπλοπαρκαρίσµατα 
- την ανυπαρξία της τροχαίας να µπορέσει να νοικοκυρέψει αυτήν την πόλη. ∆ιεκδικούσα από 
την πρώτη στιγµή δηµοτική αστυνοµία να έχουµε κάποια ευπρέπεια γιατί η πόλης που δεν είναι 
ευπρεπής και δεν είναι και όµορφη στον επισκέπτη, δεν µπορεί να προχωρήσει και να 
αναπτυχθεί, µαραζώνει. Άρα κάθε δήµαρχος προσπαθεί να δώσει στους κατοίκους της πόλης 
θέσεις εργασίας, προοπτική και πρόοδο. ∆εν πήραµε για δηµοτική αστυνοµία, θα πάρουµε 
τώρα. Πως; Μας έρχονται 4 – 5 µε µετατάξεις. Αµέσως οι έξυπνοι «θα βγάλεις τη δηµοτική 
αστυνοµία έξω για να µπορούν να µπουν στο πάρκινγκ». Τι πράγµατα είναι αυτά; Εγώ δεν έχω 
πει ποτέ σε κανέναν στα 65 µου χρόνια και στη ζωή µου σαν άτοµο κοινωνικό µες την πόλη 
ότι είµαι υστερόβουλος. Και απορώ πως εύκολα έτσι ρίχνουµε τη σπέκουλα. Απορώ αν είναι 
σοβαρό αυτό για να κάνετε αυτοκριτική µόνοι σας. Και οπωσδήποτε θα γίνει ελεγχόµενη 
στάθµευση για να αποθαρρυνθεί το «καβάλα πάω στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάω». Ο 
άλλος µένει στο νησάκι και έρχεται µέχρι το δηµαρχείο µε το αµάξι. Ας περπατήσει 500 µέτρα, 
κάνει καλό στην καρδιά του. Έτσι δεν είναι κε Αδαµόπουλε;  
 
Λοιπόν, τελειώνοντας κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί δηµότες, εγώ θα ήθελα να προτείνω τα 
εξής. Ένα ψήφισµα και να πάει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι πρέπει όχι µόνον η Αριστοµένους, αλλά και 
όλα τα άλλα που έχουν δοθεί σαν περιουσία δηµοσίου στην οποία περιουσία του δηµοσίου ο 
∆ήµος ρίχνει την άσφαλτο, ο ∆ήµος την καθαρίζει, ο ∆ήµος όλα αυτά. Ένα πρώτα αυτό και 
δεύτερο, να µας δώσουν όχι µόνον το ΝΟΚ αλλά και το Λιµενικό Ταµείο. Έχουµε ξαναβγάλει 
αυτό το ψήφισµα. Και πιστεύω ότι είναι σοβαροί άνθρωποι οι άνθρωποι που θα κατεβούν στον 
«στίβο» εγώ δεν κατεβαίνω, αλλά και να κατέβαινα πάλι τα ίδια πάλι θα έλεγα γιατί πάντα 
αυτά λέω, έχουν δεσµευτεί απέναντί σας ότι όταν θα βγουν, αν βγουν δήµαρχοι, θα 
καταργήσουν τη σύµβαση. Με για µας, µε χαρά µας. Ευχαριστώ. 
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Εγώ είπα ότι πρέπει να καταθέσω το ψήφισµα, από κει και πέρα το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο θα κρίνει. Κε Πρόεδρε είναι πολύ απλό. Προθεσµία 

ενός µηνός, συνάντηση και συνεργασία µε την εταιρεία. Τέλος Αυγούστου παρελθούσης της 
ηµεροµηνίας αυτής και µη υπάρξεως συµφωνίας, προχωρούµε σε καταγγελία της συµβάσεως. 
Εκεί, στη νοµική διαδικασία θα επικαλεστούµε τα στοιχεία που οι νοµικοί θα µας υποδείξουν 
πέραν των οποίων και αυτά που δια λόγους ανωτέρας βίας επιβάλλονται να τοποθετηθούν. 
Λοιπόν δύο λέξεις: συνάντηση – συναίνεση µέχρι τέλος Αυγούστου, άλλως καταγγελία και η 
δικαστική οδός θα δώσει τα αποτελέσµατά της. 
 

 
Εµείς την πρόταση την έχουµε διατυπώσει. Αναστολή της λειτουργίας των 
πάρκινγκ και τεκµηριωµένη καταγγελία της σύµβασης. 

 
 
Κε Πρόεδρε έχουµε καταθέσει κι εµείς πρόταση.  
 

 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής εισήγησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τις 
κατατεθειµένες προτάσεις: 
Α) Στην πρόταση του κ. Αθανασόπουλου εκπροσώπου του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΗ», οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι 
τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Ηλιόπουλος Αθ., 
Κουδούνης, Σπίνος και Χειλάς. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλοίµονος, Αργυροπούλου, 
Βασιλάκη, Γιαννακόπουλος, ∆ιασάκος, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, 
Κυριακόπουλος, Μαλαπάνης, Μασούρας, Μαυρέα, Μέλιος, Μπάκας ∆ηµ., Νταγιόπουλος, 
Οικονοµόπουλος, Παπαµικρούλης, Πασχάλης, Πουλόπουλος, και Αδαµόπουλος Πρόεδρος 
του Σώµατος. ΑΠΩΝ δηλώνει ο κ. Ζαφειρόπουλος.  
Η πρόταση απορρίπτεται αφού ΥΠΕΡ αυτής τάσσονται 5 δηµοτικοί σύµβουλοι, 20 ΚΑΤΑ και 
1 δηλώνει ΑΠΩΝ. 

 
Β) Στην πρόταση του κ. Κοσµόπουλου επικεφαλής του συνδυασµού «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 

ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ», οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι 
τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Κοσµόπουλος, Μπάκας ∆ηµ., Μπάκας Ιωάν., 
και Παπαµικρούλης. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Αλοίµονος, Αργυροπούλου, 
Βασιλάκη, Γιαννακόπουλος, ∆ιασάκος, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Αθ., Ηλιόπουλος Παν., 
Κουδούνης, Κυριακόπουλος, Μαλαπάνης, Μασούρας, Μαυρέα, Μέλιος, Νταγιόπουλος, 
Οικονοµόπουλος, Πασχάλης, Πουλόπουλος, Σπίνος, Χειλάς και Αδαµόπουλος Πρόεδρος του 
Σώµατος. ΑΠΩΝ δηλώνει ο κ. Ζαφειρόπουλος. 
Η πρόταση απορρίπτεται αφού ΥΠΕΡ αυτής τάσσονται 4 δηµοτικοί σύµβουλοι, 22 ΚΑΤΑ και 
1 δηλώνει ΑΠΩΝ. 

 

Γ) Στην πρόταση του κ. ∆ιασάκου, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ», οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι 
τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Γιαννακόπουλος, ∆ιασάκος και Μπάκας 
Ιωάν. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Αλοίµονος, Αργυροπούλου, Βασιλάκη, 
∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Αθ., Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, Κουδούνης, 
Κυριακόπουλος, Μαλαπάνης, Μασούρας, Μαυρέα, Μέλιος, Μπάκας ∆ηµ., Νταγιόπουλος, 
Οικονοµόπουλος, Παπαµικρούλης, Πασχάλης, Πουλόπουλος, Σπίνος, Χειλάς και 
Αδαµόπουλος Πρόεδρος του Σώµατος. ΑΠΩΝ δηλώνει ο κ. Ζαφειρόπουλος. 
Η πρόταση απορρίπτεται αφού ΥΠΕΡ αυτής τάσσονται 3 δηµοτικοί σύµβουλοι, 23 ΚΑΤΑ και 
1 δηλώνει ΑΠΩΝ. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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∆) Στην πρόταση της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ τάσσεται µόνο ο κ. ∆ιασάκος ο οποίος δηλώνει ότι 

ψηφίζει ΚΑΤΑ επειδή δεν έχει εµπιστοσύνη αφού µπορεί ο ∆ήµος να τα δώσουν σε µια νέα 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για έκδοση ψηφισµάτων τα οποία θα 
απευθύνονται προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κτηµατική 
Εταιρεία του ∆ηµοσίου για την άµεση απόδοση στο ∆ήµο όλων των χώρων που στο 
κτηµατολόγιο έχουν γραφτεί ως χώροι δηµοσίου και αφορούν δηµόσιους 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.  
 
 
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. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  14. Μαλαπάνης Χρήστος  

  15. Μασούρας Γρηγόριος 

  16. Μαυρέα Αικατερίνη 

  17. Μέλιος Ιωάννης 

  18. Μπάκας ∆ηµήτριος 
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  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  21. Οικονοµόπουλος Βασίλειος 

  22. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  23. Πασχάλης Γεώργιος 

  24. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  25. Σπίνος Γεώργιος 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


