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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  38/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  630/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 38η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2008 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 646 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20)  
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  631 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος,  και 
9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του 
Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης και 3) Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 185/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά 
στην αναπροσαρµογή των τελών ύδρευσης  και αποχέτευσης από 1-1-2009. 

 
Με την υπ΄ αριθµ. 185/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ εγκρίθηκε η 
αναπροσαρµογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης από 1-1-2009, κατά 4,7%.  Η απόφαση 
αυτή απεστάλη µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 6632/951/23-12-2008 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 29650/23-
12-2007) έγγραφο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των Ν. 1069/1980 και 2307/1995.   
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΚ, κ. Γουρδέας Ανδρέας λέει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η  αύξηση είναι 4,7 όσο ο πληθωρισµός, 
όπως είχε δεσµευθεί το πρόγραµµά µας προς τους δηµότες ότι οποιαδήποτε 

αύξηση θα είναι της τάξης του πληθωρισµού. Έτσι λοιπόν και τη φετινή χρονιά, όπως και την 
περυσινή χρονιά ήταν 2,9 ο πληθωρισµός τόσο αυξήσαµε, τώρα είναι 4,7 αυξήσαµε 4,7.  
Έχουµε δεσµευτεί προς το δηµότη τον Καλαµατιανό µε το πρόγραµµά µας ότι οι αυξήσεις που 
θα γίνονται θα είναι αντίστοιχες του πληθωρισµού και αυτό θα τηρήσουµε µέχρι το τέλος.  
Ευχαριστώ.      
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγηση του κ. Γουρδέα ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν αποφάσεις των Τοπικών Συµβουλίων, 
διότι ο Κώδικας αναφέρει ότι οποιαδήποτε απόφαση αφορά Τοπικό 

Συµβούλιο πρέπει να έχουµε τη σύµφωνη ή µη γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου. Γι΄ αυτό 
ήθελα να ρωτήσω γιατί µέσα στο φάκελο δεν υπάρχει. Έχετε αποφάσεις Τοπικών Συµβουλίων 
των ∆ιαµερισµάτων;  
Ο Πρόεδρος λέω, δεν ρωτάω τον Ανδρέα. Η ∆ΕΥΑΚ θα µπορούσε να το έχει πάρει. Έτσι, δεν 
θα … 
 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Όπως γίνεται κάθε χρόνο έτσι το κάναµε και φέτος.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Άρα λοιπόν κ. Πρόεδρε αν δεν υπάρχουν οι αποφάσεις των Τοπικών 
Συµβουλίων, …. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι εγώ δεν έχω εδώ στην εισήγηση µέσα.   
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: … θετικές ή αρνητικές,  δεν µπορείς να πάρεις απόφαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νταγιόπουλος.  

 
Πέραν των όσων είπε ο κ. Ηλιόπουλος, θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση 
και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να το προσέξουν.  

Καταψήφισα την αύξηση όχι απλά γιατί … αλλά απλά υπάρχουν δύο κονδύλια  που θέλω να τα 
προσέξουν οι συνάδελφοι. Τα πάγια είναι πολύ περισσότερο από την αξία του νερού. ∆ηλαδή 
αξία νερού, κατανάλωση νερού εισπράττουµε 2.025.000 κ.λ.π. και από τα πάγια εισπράττουµε 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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2.258.000. Όπως καταλαβαίνετε… Και εγώ εδώ ένα απλό λογαριασµό για να καταλάβετε, χωρίς 
τα πάγια ο λογαριασµός είναι 23,27 και µε τα πάγια πηγαίνει 37,06. Περίπου 50% επάνω 
σχεδόν ανεβαίνει  ο λογαριασµός. Θα µπορούσε να γίνει µια µελέτη, τα πάγια είναι πάρα πολύ 
µεγάλα. ∆εν µπορεί ένα σπίτι που καταναλώνει 2 κυβικά νερό να πληρώνει ίδιο πάγιο µε 
κάποιον που καταναλώνει και εµπορεύεται πολλές φορές το νερό, και να πληρώνει το ίδιο 
πάγιο.  Ζήτησα λοιπόν να γίνει µια διαφορετική µεταχείριση ως προς  τη λέξη πάγιο και να γίνει 
µια νέα µελέτη πως µπορεί να αυξηθεί στο 4% που πρότεινε η ∆ιοίκηση της ∆ΕΥΑΚ.  
Επιπροσθέτως κ. Πρόεδρε της ∆ΕΥΑΚ, έχω να σας δώσω ένα λογαριασµό  που αθροιστικά είναι 
λάθος. Αθροίζοντας όλα τα ποσά βγαίνει ένα ποσό 37,50 και αθροίζοντάς τα εγώ βγαίνει 37,06. 
Αυτό το 44 λεπτά πως το βγάζει το κοµπιούτερ το δικό σας λάθος εγώ δεν το ξέρω. Εδώ είναι 
ο λογαριασµός.  
 
Φωνή: Γίνεται στρογγυλοποίηση. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το 37,06 είναι πιο στρογγυλοποιήσιµο προς το 37 και όχι προς το 37,50.  
 
Φωνή: Έχει δίκιο. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το 37,06 στρογγυλοποιείται στο 37 και όχι στο 37,5. Έτσι; 
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Γίνεται συµψηφισµός στον επόµενο λογαριασµό. 

 
Ντίνο, δεν κάνω εσωτερικό δάνειο εγώ από τους δηµότες, µε συγχωρείτε. 
Αυτοί οι συµψηφισµοί που κάνει η ∆ΕΗ είναι για τους κουτούς και τους µάο 

– µάο. ∆άνειο 2 µηνών ή 3 ή 6 µηνών που κάνει η ∆ΕΗ, αυτά είναι κλεψιές. ∆εν είναι δάνειο 
και συµψηφισµοί µετά. Αυτά να λείπουν.   Κάποιος που καταθέτει προκαταβολικά, ότι 
παθαίνουν οι εργαζόµενοι στις οικοδοµές που πάνε να εισπράξουν το δωρόσηµο και αντί να 
εισπράξουν ένα τόκο ή το καθαρό ποσό τους γίνεται και κράτηση 25-30%, επειδή τους τα 
φύλαγε το ΙΚΑ. Γι΄ αυτό και καταψηφίσαµε αυτά τα πράγµατα. Κύριε Γουρδέα εδώ είναι ο 
λογαριασµός σας, εγώ θεωρώ ότι είναι κλοπή αυτό, το 44 λεπτά επί τόσους καταναλωτές είναι 
κάποια λεπτά.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάποιος άλλος θέλει κάτι; Ο κ. Τσερώνης; 

 
Όπως την περίπτωση των δηµοτικών τελών είχαµε καταψηφίσει και είχαµε 
ζητήσει να γίνει πάγωµα των τιµολογίων έτσι και στην περίπτωση των τελών 

ύδρευσης και αποχέτευσης, µε την ίδια ακριβώς επιχειρηµατολογία ζητάµε πάγωµα των 
τιµολογίων της ∆ΕΥΑΚ.  

 
Ευχαριστώ.    
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Επειδή οικονοµικά σε περίοδο κρίσης είναι καινοφανής η άποψη να γίνονται 
αυξήσεις δηµοτικών τελών και αφού έγιναν δηµοτικών τελών και τώρα 

τελών ύδρευσης. Όλες οι χώρες θα διαπίστωσε ο κ. ∆ήµαρχος έχουν προβεί σε µέτρα στήριξης 
της οικονοµίας. Σε αυτά τα µέτρα είναι  φορολογικές ελαφρύνσεις, είναι πάγωµα τελών, 
πάγωµα αυξήσεων και… και… και… Και το λέµε εµείς που έχουµε τονίσει ότι παλαιότερα 
ήµασταν οι πρώτοι αν θέλετε µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που θέσαµε, από την περασµένη 
τετραετία, να υπάρξει µια γενική απόφαση που να λέει χωρίς να παίρνουµε διαρκώς καινούριες 
αποφάσεις κατ΄ έτος να υπάρχει τιµαριθµική αναπροσαρµογή των τελών όλων των 
Επιχειρήσεων.  Υπάρχει µια συγκεκριµένη κοµβική κατάσταση. Αυτή λοιπόν την κοµβική 
κατάσταση πρέπει να την προσέξουµε. Με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα, χρειάζεται και 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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έµπρακτα µέτρα στήριξης. Όπως λοιπόν καταψηφίσαµε και εµείς τις αυξήσεις των δηµοτικών 
τελών, θα καταψηφίσουµε και τις αυξήσεις αυτές. Θα µπορούσε κανείς ειδικά για τη ∆ΕΥΑΚ να 
δει ένα άλλο πλαίσιο αλλά που τη στιγµή που υπάρχουν ήδη οι αυξήσεις των δηµοτικών τελών, 
δεν µπορούµε να ψηφίσουµε αυτές τις αυξήσεις.  

 
Ευχαριστώ. 
Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΚ θέλει να κάνει παρέµβαση. 
 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ότι αφορά τα πάγια που λέει ο κ. 
Νταγιόπουλος, είναι τόσο υψηλά, η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή δεν έχει καµία 

ευθύνη. Σας θυµίζω µόνο και αν θέλετε να προσκοµίσω και την απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ το 2003, ότι η απόφαση στα πάγια είναι της τάξεως του 200%, επί κ. 
Οικονοµόπουλου. Εκεί εκτινάχθηκαν τα πάντα στον αέρα. ∆εσµεύοµαι λοιπόν στο άλλο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο να σας φέρω την απόφαση για να δείτε πόσο ήτανε. Και εν συνεχεία 
κάθε χρόνο οι αυξήσεις που έκανε τότε ήτανε της τάξης του 20%. Εµείς λοιπόν πήγαµε πίσω 
από τον Καλαµατιανό λαό, στο πρόγραµµά µας. Οι αυξήσεις που θα γίνονται  θα είναι ίσα µε 
τον πληθωρισµό. Αυτό τηρούµε µέχρι τώρα. Πέρυσι ήτανε 2,9 φέτος είναι 4,7.  Σας θυµίζω ότι 
από την αρχή του χρόνου Η ∆ΕΗ έχει µία αύξηση της τάξης του 18%. Στις 500.000 που 
καταναλώνει ρεύµα η ∆ΕΥΑΚ µε το Βιολογικό, αύξηση είναι λοιπόν 90.000 περίπου. Σας θυµίζω 
ότι ο Σύνδεσµος πήρε µία αύξηση του νερού 10%, πρόσφατα. Σας θυµίζω ότι αυτές τις ηµέρες 
τον καινούριο χρόνο, θα έρθουνε εργαζόµενοι και θα αρχίσουν να ζητάνε αυξήσεις του 7 και 
του 8%, είµαστε υποχρεωµένοι κάποια αύξηση να τη δώσουµε. Από θα βγουν αυτά τα λεφτά;  
Και πάλι, ερχόµαστε και βάζουµε 4,7 όσο ο πληθωρισµός. Τι θέλετε δηλαδή να κάνουµε; Από 
πού θα βρεθούν αυτά τα ελλείµµατα; Ο προϋπολογισµός, και πληρώθηκε και το Ταµείο 
Συνοχής, όλο το έργο, είναι θετικός κατά 81.000 φέτος, δεν έχει παθητικό. Θα πρέπει λοιπόν 
να την κρατήσουµε σ΄ ένα επίπεδο. Μακάρι του χρόνου, έχουµε δεσµευτεί, εάν ο 
πληθωρισµός είναι 2,5 θα κάνουµε µηδενική αύξηση. Θα το αφαιρέσουµε. Καταλαβαίνουµε ότι 
η χρονιά είναι δύσκολη φέτος αλλά και η αύξηση δεν είναι µεγάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 
Υποθέτω κ. Γουρδέα, ότι ο κ. Νταγιόπουλος εννοούσε ότι θα µπορούσε να 
γίνει αύξηση στην κατανάλωση και να µην γίνει αύξηση στο πάγιο. Αυτό 

υποθέτω. Μόνο στο πάγιο, εκεί εννοούσε. Καµιά τέτοια πολιτική θα µπορούσε κανείς να τη δει.  
 
ΠΡΟΕΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε έχετε το λόγο. 

 
Ήθελα να απαντήσω στον κ. Γουρδέα ότι το 2003 έγινε αυτή η 
αύξηση στα πάγια µε την εξής λογική, να υπάρξει η συµµετοχή της 

∆ΕΥΑΚ στο έργο της αποχέτευσης. Το έργο της αποχέτευσης τελείωσε άρα λοιπόν δεν 
δικαιολογήστε να κάνετε αύξηση στο πάγιο διότι δεν υπάρχει πλέον άλλη συµµετοχή της 
∆ΕΥΑΚ στο έργο της αποχέτευσης για το οποίο είχε γίνει αυτή η µεγάλη όντως αύξηση. Ήταν 
µία µεγάλη αύξηση. Από εδώ και πέρα όµως το να καθίστε πάνω σ΄ αυτή την αύξηση και να 
κάνετε και παραπάνω, ε αυτό είναι εκ του µειόντος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε, ενοχλούµε πολλές φορές όταν ακούω ότι ¨Έκανε ο ένας 
αύξηση και θα κάνουµε και εµείς.¨ Ωραία καλά έκανε η ∆ΕΗ και έκανε 

αύξηση, πληρώσαµε τον κ. Αθανασόπουλο για να καταλήξει µε τόσα πτυχία που έχει, να 
καταλήξει ότι δεν γίνεται αλλιώς πρέπει να διπλασιάσουµε τη ∆ΕΗ και επειδή βρήκε αυτή τη 
πολύ δύσκολη λύση διπλασίασε και το µισθό του!  Ε τέτοιες αυξήσεις εγώ δεν τις … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το ∆ιοικητή της ∆ΕΗ λέει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:    

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:   
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Προφανώς. Εγώ αυτές τις αυξήσεις και να πληρώνονται τόσα ακριβά αυτές 
οι λύσεις που βρίσκονται, εγώ δεν τις θεωρώ ότι απευθύνονται σε νοήµονες 

ανθρώπους. Και γι΄ αυτό του είπαν του κ. Αθανασόπουλου ΣΤΟΠ εδώ και αν ήταν κάποιος 
άλλος θα έλεγε ¨Γεια χαρά σας, δεν κάνει το πτυχίο µου¨, αυτός κάθισε, δικό του είναι το 
πρόβληµα. Καταλάβατε; Εγώ δεν τις δέχοµαι αυτές τις λύσεις. ∆εν ήρθαν οι επιστήµονες και 
θα πούµε ¨Αφερί µ αφέντη µ¨. Καλά έκανε. Σήµερα που το πετρέλαιο φτήνυνε και από 150 
έφτασε 40 - 37, πόσο έχει, είπε ο κ. Αθανασόπουλος ¨Θα επανέλθουµε στην αρχική τιµή¨; 
Μόνο να βάζουµε αυξήσεις είναι εδώ στην Ελλάδα. Για να ξέρουµε τι λέµε. Μην επικαλεστείτε 
άλλη φορά τη ∆ΕΗ.  

 
Ευχαριστώ.  
Ο κ. ∆ήµαρχος.       
 
Συνάδελφοι, νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι η πλειοψηφία στο 
θέµα των αυξήσεων είχε µία τίµια στάση από την αρχή. Εµείς δεν µιλήσαµε δεν 

µιλήσαµε ποτέ για αυξήσεις αλλά για τιµαριθµική αναπροσαρµογή µόνο. Έχοµε επίγνωση ότι 
είµαστε ένας ακριβώς ∆ήµος, πράγµατι, και ότι υπάρχει και η εποχή δυσκολίας. Στη ∆ΕΥΑΚ δεν 
ξέρω αλλά η µέση αύξηση των υλικών ήταν της τάξεως του 10 µε 15% την προηγούµενη 
χρονιά. Από τα στοιχεία τα οποία µου έχει δώσει ο κ. Γουρδέας το 90 µε 95% των εσόδων της 
∆ΕΥΑΚ πηγαίνει για µισθούς, για τους οποίους πρέπει να δώσουµε αυξήσεις. Πως είναι δυνατόν 
να γίνουν όλα αυτά όταν από την πλευρά της κυβέρνησης έχοµε και µείωση των τελών 
παρεπιδηµούντων από το 2,5 στο 0,5% λέγω;  
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Έχετε και αύξηση των πόρων  όµως.  

 
Κοιτάξτε, έχοµε αύξηση αλλά µήπως είναι ονοµαστική και δεν είναι πραγµατική. 
∆ιότι όταν έχοµε αυτά, τέτοιες αποφάσεις, ιδιαίτερα για παραθαλάσσιους ή 

νησιωτικούς ∆ήµους, παραθαλάσσιους όπως είµαστε εµείς, σηµαίνει ότι δηµιουργείτε ένα πολύ 
µεγάλο πρόβληµα. Γι΄ αυτό και θα γίνει η σύσκεψη νοµίζω 8 Ιανουαρίου, µεθαύριο, στην 
Αθήνα, των ∆ηµάρχων, για να δούµε µε ακρίβεια πλέον τι επιπτώσεις  έχει αυτή η απόφαση 
και πόσο µειώνεται η λεγόµενη αύξηση των πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
Και ο ∆ήµος και η ∆ΕΥΑΚ ασφαλώς οτιδήποτε υπερβαίνει την τιµαριθµική αναπροσαρµογή, την 
απόφαση για το 4,7 θα αποδοθεί του χρόνου στους πολίτες και έτσι αυτή βασική µας θέση θα 
τηρηθεί.  
Να πω ακόµα ότι υπάρχει ζήτηµα µε το αλληλόχρεο όπου έχοµε δώσει µια υπόσχεση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σύντοµα θα ρθει απόφαση και στο ∆Σ της ∆ΕΥΑΚ και στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή να οριστεί ορκωτός λογιστής για να προσδιορίσει µε ακρίβεια το αλληλόχρεο από τη 
µελέτη των στοιχείων και η απόφαση του ορκωτού λογιστή θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για να κλείσει ένα θέµα, διότι υπάρχει χρέος της ∆ΕΥΑΚ προς το ∆ήµο, του ∆ήµου προς τη 
∆ΕΥΑΚ, του Αθλητικού Φορέα προς τη ∆ΕΥΑΚ, της Αγοράς προς τη ∆ΕΥΑΚ, όλα αυτά τα 
πράγµατα να τα µαζέψοµε, να δούµε τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς υπάρχει, ποιος χρωστάει σε 
ποιον χρωστάει και να νοικοκυρευτούν και σ΄ αυτόν τον τοµέα οι Επιχειρήσεις.     
Επίσης έχουµε συνεννοηθεί µε τον κ. Γουρδέα, κάποια ζητήµατα όπως είναι ο Κανονισµός του 
Προσωπικού, θα τροποποιηθεί τη χρονιά που έρχεται, θέµατα µισθολογικά, ο ∆ήµος 
Καλαµάτας κάθε Επιχείρηση που έχει, κάθε νοµικό πρόσωπο  έχει και τη δική του µισθολογική 
περπατησιά και οι πλέον ριγµένοι εδώ είναι οι υπάλληλοι του ∆ήµου Καλαµάτας, αυτοί οι οποίοι 
αγωνίζονται να συγκεντρώνουν χρήµατα για όλα τα νοµικά πρόσωπα, θέλω λοιπόν να πω ότι 
το 2009  θα είναι µία χρονιά στην οποία θα ξεκινήσουµε µία ενιαία µισθολογική πολιτική για το 
∆ήµο και για τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. Για τη ∆ΕΥΑΚ ως παράδειγµα, υπάρχουν κάποια 
κατοχυρωµένα δικαιώµατα αλλά µπορούµε να ξεκινήσουµε µε τους νεοπροσλαµβανόµενους. 
Λόγω της ελκυστικής µισθοδοσίας θέλει να πάει στη ∆ΕΥΑΚ. Και ποιος πολιτικός παράγοντας 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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δεν µε έχει πάρει τηλέφωνο για να πάρω τηλέφωνο τον κ. Γουρδέα να µπει ο Α ο Β ο Γ ο ∆ 
στη συγκεκριµένη Επιχείρηση. Και παραπονούνται οι υπάλληλοι του ∆ήµου, παραπονούνται οι 
υπάλληλοι των άλλων Επιχειρήσεων, µε παρατηρεί ο κ. Λαγανάκος εκεί που έχει και αυτός ένα 
πρόβληµα. Ήρθε λοιπόν ο καιρός µέσα στο 2009 να πάροµε αποφάσεις τακτοποίησης αυτού 
του ζητήµατος µε το εξής χαρακτηριστικό, ότι η οροφή του µισθολογικού θέµατος, των 
µισθών, θα είναι η οροφή των µισθών που ισχύει στο ∆ήµο Καλαµάτας. Αυτό. Αυτό θα ισχύει 
και στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και στο ΦΑΡΙ και στη ∆ΕΥΑΚ και στη µονοµετοχική, γι΄ αυτούς 
που νεοπροσλαµβάνονται βέβαια γιατί για τους άλλους υπάρχουν κατοχυρωµένα δικαιώµατα, 
υπάρχει κατάσταση διαµορφωµένη την οποία δεν µπορούµε να τη θίξουµε.  
 
Βεβαίως δεν υπάρχει ζήτηµα, βλέπω εδώ το άρθρο 129 ¨Αρµοδιότητες του Τοπικού 
Συµβουλίου και του Προέδρου του¨, δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα όσον αφορά τη συµµετοχή 
των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων στο συγκεκριµένο θέµα. Έτσι; ∆εν υπάρχει ζήτηµα, 
το προσδιορίζει το άρθρο 129   ¨Αρµοδιότητες του Τοπικού Συµβουλίου και του Προέδρου 
του¨. Ακούστε, για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων δεν απαιτείται. 
 
ΠΡΟ∆ΡΟΣ: Έχουν κληθεί εδώ.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το άρθρο 129,  µπορείτε να το πάρετε.   
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: …  ∆ήµαρχε πρέπει να είναι εδώ….. (δεν ακούγεται)  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κλήθηκαν, κλήθηκαν. Κλήθηκαν Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κλήθηκαν. Πήραµε παρουσίες, δεν το ακούσατε που … 

 
Εντάξει. ∆εν υπάρχει ζήτηµα.                  
Λοιπόν, µετά τη ρητή διαβεβαίωση του Προέδρου ότι θα επιστραφεί το ποσό 

του χρόνου, να δούµε ποιος θα είναι ο µέσος πληθωρισµός …  
 
Φωνή: …..  εκλογές … ( δεν ακούγεται)  

 
Σας παρακαλώ, όχι, εµείς δεν κάναµε πολιτική για εκλογές, σε κανέναν τοµέα. 
Έχοµε αποδείξει ότι µπορούµε να παίρνοµε τα κόστη των αποφάσεών µας.  Να 

δεχτείτε ότι για πρώτη φορά ισχύει στο ∆ήµο Καλαµάτας πολιτική τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής, για πρώτη φορά. ∆εν υπάρχουν κάµερες και δεν το λέω για τις κάµερες. 
Έτσι; Και µη µου λέτε για ∆ήµους που δεν έκαναν αυξήσεις όπως το ∆ήµο Αθηναίων διότι 
έκανε παράπλευρες αυξήσεις. ∆ιότι µπορεί να µην έκανε αυξήσεις στα δηµοτικά τέλη αλλά από 
εκεί και πέρα τραπεζοκαθίσµατα και µια σειρά άλλων έτσι αρµοδιοτήτων, οι αυξήσεις µπορεί να 
φτάνουν και το 100% και σας έδωσα ένα σηµείωµα την προηγούµενη φορά.  
Λοιπόν ζητούµε να το ψηφίσετε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε.  

 
Εγώ θέλω να επισηµάνω και στους συναδέλφους που είναι Πρόεδροι 
Επιχειρήσεων, όταν ο προϋπολογισµός έρχεται εδώ και ψηφίζεται, όταν άλλα 

οικονοµικά θέµατα έρχονται εδώ και ψηφίζονται, σηµαίνει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει τον 
κυρίαρχο ρόλο για τα οικονοµικά θέµατα των Επιχειρήσεων. ∆ηλαδή είτε αυτά είναι 
µισθολογικά, είτε είναι άλλα οικονοµικά ζητήµατα που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει τον κυριαρχικό ρόλο.  
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την υπ’ αριθ. 
185/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας. ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ & ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ 
∆ΡΑΣΗ¨. 
Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων, ήτοι οι κ.κ. 
Κουµουνδούρος - Μ. Μαντίνειας, Περρωτής – Σπερχογείας, Σπανός – Ασπροχώµατος, και 
Χειλάς – Βέργας τάσσονται ΥΠΕΡ ως προς το µέρος της αναπροσαρµογής των τελών ύδρευσης 
και αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΚ στα αντίστοιχα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, καθώς και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 185/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) µε την 
οποία ψηφίστηκε η αναπροσαρµογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης της 
παραπάνω Επιχείρησης κατά 4,7% από  1-1-2009.   
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  5. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων)     
(αναπληρώτρια Προέδρου) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 8. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 9. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  10. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 12. Κουδούνης Αργύριος  

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 14. Λαγανάκος Γεώργιος   
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 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος   

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος   
 
 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 21 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


