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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  325/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Απριλίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 14/13-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αλευράς ∆ιονύσιος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος,  12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 15) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  21) Τσερώνης 
Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) 
Αθανανασόπουλος Κων/νος,  2) Κλείδωνας Θεοφάνης,  3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση προγράµµατος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 8516/17-4-2007 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Πρόταση τροποποίησης  έργων  προγράµµατος « ΘΗΣΕΑΣ» . 
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 76/2007  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  αποφασίσθηκε η 
τροποποίηση του προγράµµατος « ΘΗΣΕΑΣ» (κατανοµή 45% και 35%). 

Από  παραδροµή στην κατανοµή του 35%  εντάχθηκε το έργο  « Κατασκευή τµήµατος 
οδού Βασ. Γεωργίου  από  Φαρών έως Ηρώων»  ενώ  

στην  κατανοµή αυτή  δεν χρηµατοδοτούνται  δράσεις και έργα που αφορούν σε  κατασκευή 
δρόµων. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προτείνεται : 

 Από την κατανοµή 45% (ΘΗΣΕΑΣ Α) να καταργηθεί το έργο µε τίτλο «Κατασκευή Νέου 
Νεκροταφείου (Α΄ φάση) και να ενταχθεί στην κατανοµή   35% (ΘΗΣΕΑΣ Β’) µε το 

ποσόν των  615.000€ και από την κατανοµή 35% (ΘΗΣΕΑΣ Β) να καταργηθεί το έργο µε τίτλο 

« Κατασκευή τµήµατος οδού Βασ. Γεωργίου  από  Φαρών έως Ηρώων» και 

να ενταχθεί στην κατανοµή   45% (ΘΗΣΕΑΣ Α) µε το ποσόν των 750.000€.  Σηµειώνεται ότι η 
προηγούµενη απόφαση τροποποίησης δεν έχει ακόµη συζητηθεί στην αρµόδια Περιφερειακή 
Επιτροπή του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ». 

Κατόπιν τούτων εισηγούµεθα 

την λήψη σχετικής απόφασης( όπως περιγράφεται παραπάνω) προκειµένου η προτεινόµενη 
τροποποίηση να υποβληθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και να εγκριθεί από κοινού µε την 
υποβληθείσα µε την  υπ΄αριθµ. 76/2007 Απόφαση του ∆.Σ. . 
 
                                                 Ο  ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. 

ΒΑΣ.   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
    

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Κύριε Πρόεδρε, στην τροποποίηση που περάσαµε πριν από δύο µήνες µαζί µε το 
Τεχνικό Πρόγραµµα έγινε κάποιο λάθος. Στην ενηµέρωση που ζήτησα εγώ από την 

Περιφέρεια στην Τρίπολη, για να δούµε που έχει φτάσει η τροποποίηση για την εκτέλεση των 
έργων, µας είπαν οι υπεύθυνοι εκεί ότι στο «ΘΗΣΕΑ» Β’ φάσης δεν επιτρέπεται να µπουν οι 
κατασκευές οδοποιίας.  

Άρα η οδοποιία που έχουµε βάλει, που προβλέπουµε και προσδοκούµε ότι θα κατασκευάσουµε 
το έργο της Βασιλέως Γεωργίου φέτος, το έτος 2007 από την Φαρών µέχρι την Ηρώων, αυτά 
τα 700 χιλιάρικα που είχαµε βάλει, δεν θα εγκριθούν από την Περιφερειακή Επιτροπή επειδή 
βρίσκονται στη Β’ φάση του «ΘΗΣΕΑ» και θα ‘πρεπε να εµφανισθεί αυτό το έργο στην Α’ 
φάση.  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Άρα µε την Τεχνική Υπηρεσία κάναµε αυτή, ας µου επιτραπεί η έκφραση την «τράµπα» και 
περάσαµε, αυτή είναι η τροποποίηση που ζητάµε σήµερα, στην Α΄ φάση την κατασκευή του 
έργου της οδοποιίας και στη Β’ φάση  πήγαµε την κατασκευή του νέου Νεκροταφείου. Οι 
προϋπολογισµοί είναι πολύ µικρής διαφοράς και δεν υπάρχει θέµα σ’ αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς 
δεν υπάρχει µελέτη που να  χρηµατοδοτείται µέσω του προϋπολογισµούκαι είναι καθαρά 
διαδικαστικό έτσι να µπορέσει να εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή, η τροποποίηση του 
«ΘΗΣΕΑ» που παραµένει η ίδια µ’ αυτή που είχαµε περάσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Είναι 
µόνο αυτή η αλλαγή των δύο κωδικών.  

 
Εµείς το είχαµε καταψηφίσει και θα το καταψηφίσουµε και πάλι. 
 

Εµείς έχουµε θετική άποψη για το «ΘΗΣΕΑ». Ούτως ή άλλως πιστεύουµε 
ότι έχει τη δυνατότητα διαρκών αναµορφώσεων, κατά συνέπεια θα το 

ψηφίσουµε.  

Η  παρατήρηση είναι η εξής: Ότι ήταν γνωστό από πριν τι επιτρέπεται στην Α’  και τι στη Β’ 
φάση. Κατά συνέπεια ήταν λάθος της Υπηρεσίας το ότι προχώρησε σ’ αυτήν την κατανοµή και 
έπρεπε να το είχατε δει. Εγώ κακίζω και τον εαυτό του διότι δεν το είδα και εγώ, αλλά 
θεώρησα ότι ήταν εισήγηση της Υπηρεσίας, δεν θα µε έκανε να ανατρέξω στο τι επιτρέπεται 
και τι δεν επιτρέπεται στο δεύτερο «ΘΗΣΕΑ». Και ρωτάω τώρα. Το Νεκροταφείο σε ποια από 
τις εφτά κατηγορίες εντάσσεται;  

Το Νεκροταφείο σε ποια από τις εφτά κατηγορίες του επιτρέπει ο δεύτερος «ΘΗΣΕΑΣ» να 
εντάσσεται; Το ψηφίζετε, εγώ το ψήφισα. Ρωτάω έχετε πάρει µια βεβαίωση από την 
Περιφέρεια ότι θα περάσει;  

 
Καταρχήν δέχοµαι ναι ότι υπήρχε λάθος της Υπηρεσίας. Καταρχήν της Υπηρεσίας, 
εµένα που έκανα την εισήγηση και δεν το είχαµε δει. Όσον αφορά µε δικιά µου 

πρωτοβουλία για να µην υπάρχει δεύτερο, τρίτο µάλλον πρόβληµα χρονικά και έχουµε 
πρόβληµα στην καταβολή των χρηµάτων, µιλήσαµε µε την υπεύθυνη και έχει ενηµερωθεί ότι 
θα γίνει αυτή η αλλαγή και έχει πει ότι είναι σωστή και τη δέχεται.  

 
Εντάξει, εγώ καταθέτω την παρατήρηση για να είστε σε εγρήγορση. Να 
δούµε τις εφτά κατηγορίες που έψαξα και βρήκα που λέει ο «ΘΗΣΕΑΣ Β’».  

∆ιαχείριση απορριµµάτων,  εγγειοβελτιωτικά έργα, ύδρευση, οικισµοί, γενικά πολεοδοµικά 
ΣΧΟΑΠ, Αποχέτευση, Μελέτες ανάπτυξης και Οργάνωσης ΟΤΑ. Είναι;  

 
Όχι.  

 
Υπάρχει ένα που λέει «Υγεία και Πρόνοια». Αν πιθανά, στην ευρύτερή του 
έννοια ιδωµένο µπορεί να ενταχθεί εκεί απλώς το λέω ότι οφείλουµε να 

είµαστε σε εγρήγορση.  
 
Κατά πάσα πιθανότητα µε την πορεία που έχει το ζήτηµα του Νεκροταφείου θα 
το συζητήσουµε κάποτε. ∆εν θα έχουµε απορρόφηση για το Νεκροταφείο µέσα 

στο 2007. Από κει και πέρα θα αντιµετωπιστεί αυτό, στην τελευταία κατηγορία µάλλον. Για το 
Νεκροταφείο έχει οριστεί ο δικηγόρος, έχει οριστεί ο συµβολαιογράφος, έχουν γίνει όλες οι 
τοπογραφικές εκείνες ενέργειες. Από  τον επόµενο µήνα θα έχουµε κάποιες εξελίξεις, αλλά 
µέσα στο 2007 ας έχουµε τη µελέτη.  Θα ‘ρθει πάντως το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

 
Επειδή πραγµατικά χάθηκε σαν έργο, δεν πρόκειται να γίνει το επόµενο δίµηνο αλλά 
γενικά η τακτική µας και η πρόθεσή µας είναι όσο µπορούµε πιο γρήγορα αυτή η 

ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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τροποποίηση του «ΘΗΣΕΑ» να περάσει από την Περιφερειακή Επιτροπή. Για θέµα χρόνου και 
το δηλώνω εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο … 

 
Το 6 κε Κοσµόπουλε. Τι είναι; Το 6 στο Β’ του «ΘΗΣΕΑ»;  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ διάβασα τι επιτρέπει ο «ΘΗΣΕΑΣ». 
 
Να πω και κάτι. Κύριε Κοσµόπουλε, συγνώµη. Συµφωνώ µαζί σας αλλά εντάξει εγώ 
καταρχήν καταθέτω αυτό  που µίλησα µε την εισηγήτρια που θα πάει στην 

Περιφερειακή Επιτροπή, αλλά πέστε µου πως πέρασε π.χ. τώρα που   βλέπω εγώ το «ΘΗΣΕΑ 
Β’»,  οι απαλλοτριώσεις που είχαν περάσει αυτά ε!, επί κ. Κουτσούλη, πως πέρασαν οι 
απαλλοτριώσεις στη Βασ. Γεωργίου και στην οδό Φαρών µέσα στο «ΘΗΣΕΑ Β’»;  

 
Από το Γενικό Πολεοδοµικό και ΣΧΟΑΠ.  
 

Όχι. Απαλλοτριώσεις;  
 
Εκεί το περάσαµε.  
 

Απαλλοτριώσεις; ∆εν το ξέρω.  
 
Το θέµα είναι ότι µπορούµε να το περάσουµε µε την ευρεία έννοια στο 
«Υγεία Πρόνοια», να είµαστε σε εγρήγορση. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Προτείνει την τροποποίηση του προγράµµατος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 8516/17-4-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, ως εξής: 
 
Από την κατανοµή 45% (ΘΗΣΕΑΣ Α) να καταργηθεί το έργο µε τίτλο «Κατασκευή 
Νέου Νεκροταφείου (Α΄ φάση) και να ενταχθεί στην κατανοµή   35% (ΘΗΣΕΑΣ Β’) 
µε το ποσόν των  615.000€ και από την κατανοµή 35% (ΘΗΣΕΑΣ Β) να καταργηθεί 
το έργο µε τίτλο « Κατασκευή τµήµατος οδού Βασ. Γεωργίου  από  Φαρών έως 
Ηρώων» και να ενταχθεί στην κατανοµή 45% (ΘΗΣΕΑΣ Α) µε το ποσόν των 
750.000€.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 20 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


