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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  329/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 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. 16/28-07-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, 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  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

   Έκδοση ψηφίσµατος για την καπνοβιοµηχανία ¨ΚΑΡΕΛΙΑ¨. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η επιβολή παγίου και όχι αναλογικού φόρου 
στα φτηνά τσιγάρα πλήττει κύρια την καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ και τα λαϊκά στρώµατα και 
συνιστά ιδιαίτερη µεταχείριση για τις πολυεθνικές εταιρείες.  
Το θέµα αφορά την περιοχή αφού η καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ είναι µια βιοµηχανία εξαιρετικά 
ανθούσα, δίνει για έναν αιώνα περίπου πνοή στην τοπική οικονοµία βοηθώντας παράλληλα τα 
πολιτιστικά πράγµατα και κάθε χτύπηµα στην καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ είναι πλήγµα στη ζωή 
της πόλης και του νοµού. 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καταθέτει σχέδιο ψηφίσµατος και προτείνει στο 
Σώµα να αποφανθεί σχετικά.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εκεί που λέει τα µέτρα υπέρ των πολυεθνικών εταιρειών να το δούµε 
προσεκτικά. ∆εν µπορεί µια Ελληνική κυβέρνηση να στρέφεται κατά τον 

Ελληνικών εταιριών.  
 

 
Όχι «φτηνά» αλλά «οικονοµικά» τσιγάρα. Η οποία εκ των πραγµάτων θίγει 
τις λαϊκές µάζες και λειτουργεί υπέρ των πολυεθνικών. 

 
 
Όπως έχει συνταχθεί το ψήφισµα φαίνεται ότι αναφέρεται µόνον υπέρ 
της Καπνοβιοµηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ. Πρέπει να αναφέρεται και στα λαϊκά 

στρώµατα. 
 

 
Πράγµατι είναι µέτρα υπέρ των πολυεθνικών εταιρειών. 
 

 
Στην ελεύθερη οικονοµία «το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό». 
Πιστεύουµε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον. Γιατί δεν κόπτεσθε το ίδιο και γι΄ 

άλλες περιπτώσεις που θίγονται τα λαϊκά στρώµατα; 
Τα ίδια κάνατε και µε το LEVIS. 
 

 
Το LEVIS το έκλεισαν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. 
 

 
Να καταργηθεί η έµµεση φορολογία συνολικά. 
 
 
Πρόκειται για µια βιοµηχανία που είναι απαραίτητη στη ζωή της πόλης µας. 
Πρέπει το ψήφισµα να υπερψηφισθεί. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Να προσεχθεί η παρατήρηση Ηλιόπουλου. 
 

 
Υπερψηφίζω παρότι είµαι αντικαπνιστής. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του το σχέδιο ψηφίσµατος του κ. Προέδρου όπως διαµορφώθηκε µετά τις παρατηρήσεις – 
προτάσεις µελών του Σώµατος, καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. ∆ιασάκο, 
κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 

  Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή παγίου 
και όχι αναλογικού φόρου στα οικονοµικά τσιγάρα που πλήττει κύρια την 
καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ και τα λαϊκά στρώµατα και συνιστά ιδιαίτερη 
µεταχείριση για τις πολυεθνικές εταιρείες. 
 
Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ δίνει, για έναν αιώνα περίπου, πνοή στην τοπική 
οικονοµία βοηθώντας παράλληλα τα πολιτιστικά πράγµατα και κάθε χτύπηµα στην 
ΚΑΡΕΛΙΑ είναι πλήγµα στη ζωή της πόλης και του νοµού. Είναι µια βιοµηχανία 
εξαιρετικά ανθούσα που έχει κατακτήσει τις παγκόσµιες αγορές και είναι χρέος 
όλων µας να τη διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού. 
 
Ζητάµε από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα µέτρα που πήρε υπέρ των 
πολυεθνικών εταιρειών και να συζητήσει τις απόψεις της ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 
 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 21 Σεπτεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


