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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  384/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 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. 17/11-05-2007 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση κατά 
τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης) , 11) Κουδούνης Αργύριος,  12) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας 
Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
(αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης),  και  23) Τσερώνης 
Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Οικονοµάκου Μαρία.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορούσε στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται 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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της µε αυτεπιστασία εκτέλεσης έργων του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 9887/4-5-07 εισήγηση του Τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση της µε αυτεπιστασίας εκτέλεσης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου 

Καλαµάτας. 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό Ε5/2007, του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων Ν. Μεσσηνίας, που 

έγινε στις 20/04/2007. 
  
 

Μετά την γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων Ν. Μεσσηνίας 
για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία των παρακάτω έργων από τα συνεργεία του ∆ήµου 
Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ                                 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 

 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ    
ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. 30.7333.03 
 

Συντήρηση και επισκευή αγροτικής 
οδοποιίας στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 
(2007) 

77.684,27 € 
µε Φ.Π.Α. 

36/07 

2. 30.7323.12 Τσιµεντοστρώσεις και κατασκευή µικρών 
τεχνικών έργων στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 
(2007) 

77.951,13 € 
µε Φ.Π.Α. 

33/07 

3. 30.7323.27 ∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις περιοχές 
επεκτάσεως σχεδίου πόλης  
 

64.526,14 
µε Φ.Π.Α. 

4/07 

 
Εισηγούµαστε 

Σύµφωνα:  
α/ µε τις εγκεκριµένες από την τεχνική υπηρεσία µελέτες των εν λόγω έργων. 
β/ σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1α,1γ του Π.∆. 171/87. 
γ/ το υπ΄ αριθ. Ε5 πρακτικό του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων. 
 
 Την έγκριση εκτέλεσης µε αυτεπιστασία των παραπάνω έργων της τεχνικής υπηρεσίας, 
από τα συνεργεία του ∆ήµου Καλαµάτας, 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Συνηµµένα: αντίγραφα µελετών» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
(Πρόεδρος τοπικού διαµερίσµατος Αρτεµισίας): 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι, από κάποιους χαρακτηρίστηκε υπερβολική 

η τοποθέτηση που είχα στις συνεδριάσεις για τον προϋπολογισµό και το τεχνικό πρόγραµµα 
διότι εκτός από το έργο που προτείνατε για την Αρτεµισία για το 2007, τις 3.000 € για το 
λαογραφικό, υπήρχαν και κοινοί κωδικοί από τους οποίους θα παίρναµε κι εµείς κάτι. Μπορώ 
παρακαλώ να έχω µια ενηµέρωση τι πήραµε από τους κοινούς κωδικούς για το δηµοτικό 
διαµέρισµα της Αρτεµισίας; Ευχαριστώ. 
 

 
(Πρόεδρος τοπικού διαµερίσµατος Αλαγονίας): 
Κι εγώ θα ήθελα να διαµαρτυρηθώ κε Πρόεδρε για τις ασφαλτοστρώσεις. Μου είπαν 

ότι ήδη γίνονται από το 2006. Εντάξει, δεν µπόρεσε ο εργολάβος να τις φτιάξει το 2006, τις 
κάνουν τώρα. Άρα είναι έργο του 2006 και δεν είναι για τη Αλαγονία, είναι διαδηµοτικό, πάει 
Αλαγονία – Νέδουσα. 
Στις τσιµεντοστρώσεις. Υπάρχουν δρόµοι στους οποίους περπατάνε ακόµα σε χώµα για να 
πάνε στο σπίτι τους.  
Και ένα άλλο που είχατε επισηµάνει κε ∆ήµαρχε στην πρώτη µας συνάντηση, είπατε ότι ο 
διοικητής της τροχαίας σας είπε για το δρόµο του Αγροκηπίου ότι χρειάζονται κάποια 
κιγκλιδώµατα. Κι αυτό είναι έξω τώρα από τη µελέτη που γίνεται.  
Μήπως πρέπει να προσεχτεί και να συµπεριληφθούν έστω λίγες τσιµεντοστρώσεις για τα σπίτια 
στα οποία αυτή τη στιγµή πατούν σε χώµα για να φτάσουν, όπως και τα κιγκλιδώµατα;  
 

 
Κε Πρόεδρε της Αλαγονίας οι προτεραιότητές µας φέτος για την 
Αλαγονίας είναι το έργο της ύδρευσης µέσω του ΘΗΣΕΑ και να γίνει 

αυτή η ασφαλτόστρωση των 4.000 τ.µ. του δρόµου Μαχαλά – Νέδουσα, το οποίο όπως είπατε 
κι εσείς ο ίδιος, δεν µπόρεσε να γίνει το 2006, γίνεται τώρα το 2007 και ο εργολάβος θα 
πληρωθεί τώρα από εµάς. 
 
Για την Αρτεµισία κα Βασιλάκη. Προτεραιότητά µας είναι επίσης το έργο της ύδρευσης του 
ΘΗΣΕΑ και οι πλακοστρώσεις των 2.000 τ.µ. που έχετε στο γενικό έργο «Πλακοστρώσεις στα 
δηµοτικά διαµερίσµατα». Και στέκοµαι ειδικότερα στα έργα του ΘΗΣΕΑ που πιστεύω ότι είναι 
σηµαντικότερα τα έργα της ύδρευσης παρά ολίγα κυβικά τσιµέντο. Μη ξεχνάτε ότι είναι έργα 
τα οποία αυτά που ανέφερα θα γίνουν από σίγουρες χρηµατοδοτήσεις από ΣΑΤΑ και από 
ΘΗΣΕΑ ενώ τα έργα που βρίσκονται φέτος στον προϋπολογισµό των δηµοτικών 
διαµερισµάτων είναι από δηµοτικούς πόρους. Γιατί το λέω αυτό. ∆ιότι µη ξεχνάτε ότι η δική 
σας ∆ηµοτική αρχή υποθήκευσε τη ΣΑΤΑ του 2007. Φουσκώσατε τους προϋπολογισµούς, δεν 
έφταναν τα λεφτά του 2006 µε αποτέλεσµα να αναγκαστούµε να πληρώσουµε τα έργα σας 
από τη ΣΑΤΑ τη δική µας, του 2007. Αυτό το λησµονείτε. Μη ξεχνάτε επίσης ότι τα έργα που 
είναι να γίνουν από δηµοτικούς πόρους θα χρειαστεί πολύς αγώνας και γίνεται αυτός ο αγώνας 
από τη ∆ηµοτική αρχή για να συγκεντρωθούν αυτά τα χρήµατα για να γίνουν στα υπόλοιπα 
δηµοτικά διαµερίσµατα. Μη ξεχνάτε επίσης για τις τσιµεντοστρώσεις, διότι πήρα την 
επιµέτρηση και «µου σηκώθηκε η τρίχα», ότι η Αλαγονία το 2006 έριξε 349 κυβικά και η 
Αρτεµισία 173, σύνολο 500. Και ρίξατε σαν ∆ηµοτική αρχή . . .  Ασπρίσανε τον Ταΰγετο κε 
∆ήµαρχε. Ρίξατε λοιπόν Αλαγονία 350 κυβικά και Αρτεµισία 173. Εδώ είναι η επιµέτρηση. 
Τσιµεντοστρώσεις του 2006. Ρίξατε λοιπόν κα Βασιλάκη το 2006, δική σας ∆ηµοτική αρχή, 
1700 κυβικά τσιµέντο εκ των οποίων τα 500 ειδικά στα δηµοτικά διαµερίσµατα Αλαγονίας και 
Αρτεµισίας. Το 1/3 λοιπόν πήγε σε δύο διαµερίσµατα. Γιατί λοιπόν στην Σπερχογεία ρίξατε 66 
κυβικά; ∆εν δικαιούται η Σπερχογεία για παράδειγµα να κάνει κάτι περισσότερο; Πρέπει να 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΜΕΛΙΟΣ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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υπάρξει µία τάξη, να υπάρξει µία ισορροπία. Κρίναµε λοιπόν κάποιες προτεραιότητες. Γι΄ 
αυτούς λοιπόν τους λόγους υπάρχει αυτή η µελέτη των τσιµεντοστρώσεων. 
 
Όσον αφορά τον κ. Μέλιο. Για το δρόµο του Αγροκηπίου, το µεγάλο έγκληµα κε Ηλιόπουλε 
του Ταϋγέτου, ο δρόµος του Αγροκηπίου. Ακούστε και οι δηµοσιογράφοι για να ξέρετε. Κάνατε 
ασφαλτοστρώσεις µε τίτλο «Ορεινά δηµοτικά διαµερίσµατα» 150.000 €. Αυτό υποτίθεται ότι 
αφορούσε όλα τα ορεινά δηµοτικά διαµερίσµατα. Όµως, φτιάξανε το δρόµο του Αγροκηπίου 
µε 150.000 €, στο Καρβέλι δεν κάναν τίποτα, στη Νέδουσα δεν κάναν τίποτα, στις Πηγές δεν 
κάναν τίποτα, στο Ελαιοχώρι δεν κάναν τίποτα, και τώρα έρχεται ο κ. Μέλιος και µας λέει 
φοβερά πράγµατα «Βελτιώστε το δρόµο που ασφαλτοστρώσαµε». Εγώ λοιπόν πρώτη φορά 
στη ζωή µου ακούω να φτιάχνουµε πρώτα το δρόµο, να τον ασφαλτοστρώνουµε και µετά να 
ερχόµαστε να λέµε «διανοίξτε τον, βάλτε µπάρες, φτιάξτε και τα ρείθρα». Αυτά µόνο στη 
Ζιµπάµπουε γίνονται. Ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Αντιδήµαρχο.  
Οι ανάγκες µας ήταν πολύ µεγαλύτερες απ΄ αυτά που πήγαν στον Ταϋγετο. Για 

τα τσιµέντα δε, γίναν τµηµατικές αποκαταστάσεις στο αγροτικό δίκτυο που ήταν εντελώς 
απαραίτητες για να έχουν προσβασιµότητα οι κάτοικοι στα αγροτεµάχιά τους. Το θέµα που 
ανέφερε για το τι κάναµε στα άλλα διαµερίσµατα, και ότι όλα τα λεφτά τα ρίξαν στην Αλαγονία 
και στην Αρτεµισία, είναι µέγα ψέµα. Γίναν σε όλα τα τοπικά διαµερίσµατα του Ταϋγέτου 
δουλειές. Σε άλλα περισσότερα, σε άλλα λιγότερα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι τα έργα που 
αναφέρατε ήταν προϋπολογισµών προηγούµενων ετών. Αλλά ας έχει. Εύχοµαι να γίνουν κι 
αυτά που έχουν προγραµµατισθεί από τις προηγούµενες χρονιές. Εκείνο που θέλω να ζητήσω 
από τον κ. Σπίνο είναι να µου κάνει τη χάρη να έρθει σε επαφή µε τον κ. Ζωντανό, τον 
εργολάβο που έχει πάρει το έργο των πλακοστρώσεων στην Αρτεµισία, προκειµένου να 
µετατοπίσουµε τις πλακοστρώσεις σε άλλα σηµεία γιατί ο αγωγός ύδρευσης που θέλαµε να 
αντικατασταθεί δεν έχει γίνει η αλλαγή του και έτσι δεν µπορούµε στα σηµεία που σας είχαµε 
από την αρχή υποδείξει για τη µελέτη σας. Ευχαριστώ. 
 
 

 
Ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιδήµαρχο τον κ. Ηλιόπουλο, ότι δεν γίνονται 
συγκρίσεις µ΄ αυτόν τον τρόπο, συγκρίσεις γίνονται και µε την 

προηγούµενη τετραετία. Ένα παράδειγµα θα σας πω. Όταν γίνονταν οι εκλογές του 2002 
ήθελα να πάω από την Αλαγονία στη Νέδουσα. Πήρα και εγώ τον τσιµεντόδροµο και πήγαινα 
και µε έβγαλε σε µια αυλή και βγαίνει ένας πτέραρχος και του λέω «Πτέραρχε µη µε ψηφίζεις 
γιατί δεν ξέρω κατά που πάνε για τη Νέδουσα». Ο δρόµος για τη Νέδουσα χωµατόδροµος και 
η αυλή του αλλουνού τσιµεντοστρωµένη. Θέλω να πω λοιπόν µ΄ αυτό το πράγµα ότι σκοπός 
είναι να κάνουµε σωστή κατανοµή, να βρίσκουµε που είναι οι ανάγκες και ανάλογα να τις 
µοιράζουµε. Εντάξει, δεν παίρνουµε ένα ζευγάρι καλό παπούτσια στο ένα παιδί, παίρνουµε 
µέτρια παπούτσια σε όλα τα παιδιά. 
 
 

 
Κε Πρόεδρε, επειδή και ο κ. ∆ήµαρχος πιστεύω εν τη ρήµην του λόγου, 
αλλά ο κ. Αντιδήµαρχος ξεπέρασε κάθε όριο, όταν µάλιστα την 

περασµένη τετραετία ήταν πρόεδρος των Λεϊκων που η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή έκανε 
τρεις άξονες ασφαλτοστρώσεων από τα Λέικα στην εθνική οδό. Σου εύχοµαι να κάνεις στα 
Λέικα και έναν ακόµα, αλλά δεν έµεινε κανένας, τι άλλο να κάνεις;  
 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Στο προκείµενο. Ο δρόµος του Αγροκηπίου είναι ένας δρόµος ο οποίος εξυπηρετεί όλη την 
περιοχή. ∆εν είναι δρόµος που εξυπηρετεί µόνον την Αλαγονία. Είναι δρόµος που συνδέει τη 
Νέδουσα, την Αρτεµισία, την Αλαγονία, όλη την περιοχή και τις Πηγές. Τα τέσσερα χωριά. Τι 
το χρεώνουµε στην Αλαγονία; Συντοµεύει το δρόµο κατά 4,5 χιλιόµετρα.  Βρήκαµε και λέµε ο 
δρόµος του Αγροκηπίου και το βάζουµε στην Αλαγονία.  
 
Τσιµεντοστρώσεις. Καταρχάς εµείς δεν είχαµε εργολαβίες απολογιστικών όπως είχατε 
συνηθίσει εσείς. Αν και σ΄ αυτές ο φίλος Γιάννης Μπάκας προσέφερε έργο.  
 
Μία ∆ηµοτική αρχή χειρίζεται έναν προϋπολογισµό. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Αντιδήµαρχος 
και ο υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών κ. Σπίνος. ∆ιαχειρίζεστε έναν προϋπολογισµό ετήσιο, 
και όχι τον προηγούµενο και δεν θάπρεπε κε ∆ήµαρχε να βρείτε τα λεφτά της ΣΑΤΑ γιατί από 
τη ΣΑΤΑ είχαν µείνει 700.000 που δεν είχαν πληρωθεί. Η προηγούµενη ΣΑΤΑ που έµεινε από 
µας ήταν 700.000 και αν θέλεις να σου πω τι κάναµε εµείς και στα υπόλοιπα διαµερίσµατα, 
σου εύχοµαι να κάνεις εσύ τα µισά απ΄ όσα κάναµε εµείς. Και στη Σπερχογεία που 
διαµαρτύρεται ο Αργύρης ο Κουδούνης, η αποχέτευση είναι έργο δικό µας, η πλατεία είναι 
έργο δικό µας, το γήπεδο είναι έργο δικό µας.  
 
 

 
Την αποχέτευση την καταψήφισες εσύ και τώρα την επικαλείσαι;  
 
 
Καταψήφισα τη δηµοπρασία και όχι το έργο. Άσε τις προβοκάτσιες. 
Καταψήφισα τη δηµοπρασία και όχι το έργο. Εγώ δεν είµαι κανένα 

παιδάκι να µου λες εδώ πέρα εντυπώσεις. Έλεος. Τη δηµοπρασία ναι, και είχα δίκιο και ακόµα 
το πιστεύω. Και σας εύχοµαι να τα πάτε καλλίτερα. 
 
Σχετικά µε αυτό που αιωρείται κε Ηλιόπουλε και κε ∆ήµαρχε, ότι έπεσαν στο Ταΰγετο 500 
κυβικά τσιµέντο. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο κ. ∆ήµαρχος «200.000 € νοίκια» και ήταν 60.000. 
Εµείς κάναµε επί του εκάστοτε προϋπολογισµού στο κάθε διαµέρισµα έργα της τάξεως των 
100.000 €. Ψέµατα λέω; Την πρώτη χρονιά ο δρόµος Λέικα που βγήκε στο Λιόφυτο, πόσο 
άξιζε; Ήταν ένα χιλιόµετρο; Φτιάξε κι εσύ ένα χιλιόµετρο, ντε; . . . (αλλαγή ταινίας). . . ∆εν 
ανεχόµαστε να µας κοροϊδεύουν. Ο προϋπολογισµός φέτος έχει αγαπητέ κε ∆ήµαρχε και κε 
Ηλιόπουλε ένα ποσοστό για κάθε χωριό - έτσι πρέπει να έχει - µικρό ή µεγάλο. Μη µου λες τα 
περσινά ξινά σταφύλια. Αυτά είναι δουλειές άλλων και ούτε τρέχεις εσύ να βρεις λεφτά. Εδώ 
µοιράζετε λεφτά αφειδώς, 20.000 προχθές είχατε µοιράσει στους συλλόγους από λεφτά του 
∆ήµου. Αυτό το παραµύθι πρέπει να τελειώσει. Είσαστε υποχρεωµένοι να κατανείµετε 
αναλογιστικά τα λεφτά στα δηµοτικά διαµερίσµατα. Κε ∆ήµαρχε σας το ξαναλέω τα τρία 
διαµερίσµατα Λαδά, Αρτεµισίας και Αλαγονίας που δεν µπήκαν ούτε στις ασφαλτοστρώσεις, 
ούτε στις τσιµεντοστρώσεις, ω του θαύµατος, πήρατε τους λιγότερους ψήφους. Ε, πως γίνεται 
αυτό; Άρα λοιπόν λειτουργείτε κοµµατικά και είναι απαράδεκτο. 
 
 

 
Θέλω να υπενθυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι οι εκλογές είναι 
µακριά. Εποµένως νοµίζω ότι δεν χρειάζεται η ένταση και τα δείγµατα γραφής 

στην περιφερειακή πολιτική και της ∆ηµοτικής αρχής, το λέω και για τον εισηγητή, θα τα 
δούµε στα επόµενα χρόνια και πάντως µία πολιτική δεν πρέπει να έχει µόνο ως κριτήριο τα 
τσιµέντα, τις ασφαλτοστρώσεις και κάποια άλλα πράγµατα. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, 
όπως είναι η κοινωνική πολιτική, όπως είναι η ενίσχυση του πολιτισµού, όπως είναι η προβολή, 
είναι ένα σορό άλλα ζητήµατα στα οποία µπορούµε να δείξουµε το ενδιαφέρον µας.  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Να συµφωνήσουµε επίσης ότι η συνέχιση το 2007 του προγράµµατος του 2006 ήταν µια 
σωστή αλλά και γενναία ταυτόχρονα  στάση διότι εφόσον δεν υπήρχαν χρήµατα, µπορούσε να 
έχουν τροποποιηθεί κάποια πράγµατα, να είχε σταµατήσει ο εργολάβος, «µέχρι εδώ έχω, δεν 
έχουµε παραπέρα» εφόσον το έργο ήταν σε εξέλιξη, όµως είδατε σεβασµό στις αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου παρά το γεγονός ότι υπήρχε πράγµατι διάκριση προς τα δηµοτικά 
διαµερίσµατα, κάποια είχαν παραπάρει και ίσως σε σηµείο που δεν χρειαζόταν κάποια έργα και 
κάποια άλλα δεν είχαν πάρει. Συνεχίστηκε αυτή η πολιτική. 
 
Εγώ παίρνω το λόγο για να σας πω τα εξής: Ότι αυτή η τακτική των τσιµεντοστρώσεων 
κάποια τα πληρώνουµε ακόµα, από πολύ παλιά έρχονται και δεν τάχουµε ξεπληρώσει ακόµα 
διότι έγιναν µε αποφάσεις οι οποίες δεν ακουµπούσαν πάνω στο νόµο και τα πληρώνει αυτή η 
∆ηµοτική αρχή. Αυτή η ιστορία µε τις τσιµεντοστρώσεις, µε τις βαρέλες που πάνε πάνω – κάτω 
και δεν ξέρουµε που πέφτουν σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να σταµατήσει και αυτή η 
∆ηµοτική αρχή στη λήξη της θητείας της δεν θα έχει ανάγκη να έχει πρόγραµµα µε βαρέλες, 
τσιµεντοστρώσεις και τσιµέντα που να πέφτουν χωρίς µελέτη, χωρίς περιβαλλοντικές 
προϋποθέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο νοµίζω ότι δεν µας τιµάει και να µην 
το φέρνουµε ως επιχείρηµα και εµείς δεν θα το κάνουµε και να την θυµόσαστε αυτή τη 
δήλωση το 2010, όταν θα έρθουµε να το ξανασυζητήσουµε. Και όποιος είναι υπεύθυνος τότε, 
να µην διανοηθεί να βάλει στο πρόγραµµα τσιµεντοστρώσεις. Νοµίζω ότι ο κόσµος θα το 
ανταµείψει αυτό. Έχουµε τρία χρόνια ακόµα µπροστά µας, µη κρίνετε απ΄ αυτά που έγιναν, 
µια πολιτική στα δηµοτικά διαµερίσµατα. 
 
 

 
Ειπώθηκε προηγουµένως εδώ στην αίθουσα ότι η παράλια ζώνη είναι το πρόσωπό 
µας. Νοµίζω ότι ο Ταΰγετος και µεταφορικά και ουσιαστικά αποτελεί τον πνεύµονα 

του ∆ήµου συνολικά. ∆εν είναι της παρούσης στιγµής να δούµε τις υστερήσεις που καθ΄ 
υποτροπήν έχουν παρατηρηθεί χρόνια για την ανάπτυξή του και για το ρόλο εκείνο που ο 
ορεινός όγκος θα µπορούσε να παίξει επ΄ ωφελεία της οικονοµίας και όχι µόνον, γενικά της 
ανάπτυξης  της πόλης και του ∆ήµου συνολικά. Είδα στην τοποθέτηση του κ. Ηλιόπουλου, 
µεταξύ των επιχειρηµάτων του πρυτάνευε µια ευµένεια που διαπίστωνε ο ίδιος την οποία 
επέδειξε η προηγούµενη, απελθούσα ∆ηµοτική πλειοψηφία έναντι των διαµερισµάτων του 
ορεινού όγκου. Εάν αυτό συνέβαινε, δεν είναι λόγος κε Ηλιόπουλε για να επιδειχθεί δυσµένεια 
τώρα στα δηµοτικά διαµερίσµατα του Ταϋγέτου διότι. . .  Όχι, δεν νοµίζω ότι δίνω αφορµή για 
να διευρυνθεί η συζήτηση, ένα σχόλιο σύντοµο το οποίο έχω εισπράξει και από την 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα. Κε ∆ήµαρχε και κε Αντιδήµαρχε θα έλεγα ενθυµούµενος και του 
πρόσφατου παρελθόντος τις κατανοµές, ότι πραγµατικά τα χωριά του Ταϋγέτου υπολείπονται 
σαφώς και καταδήλως, των παροχών που τα άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα απόλαυσαν. Αυτό 
θέλω να κάνω σαν σχόλιο και να παρακαλέσω για τους λόγους που στην αρχή της σύντοµης 
τοποθέτησής µου ανάλυσα, να υπάρχει ένας διαρκής προσανατολισµός του ∆ήµου µας για 
εκείνα τα δηµοτικά διαµερίσµατα. Ευχαριστώ πολύ. 
 
 

 
Επειδή ακούστηκε νωρίτερα από τον κ. ∆ήµαρχο ότι υπάρχουν κάποιες 
εκκρεµότητες από το παρελθόν µε τις τσιµεντοστρώσεις, θα πω ναι, υπάρχει 

µια εκκρεµότητα που αφορούσε κάποιες τσιµεντοστρώσεις που είχαν γίνει στον περιβάλλοντα 
χώρο της µονάδας λιπασµατοποίησης. Υπάρχουν εκκρεµότητες από τότε. Επ΄ αυτού και 
κλείνω, τις απορίες του κ. ∆ηµάρχου θα µπορέσει να τις λύσει ο άµεσος συνεργάτης του, ο κ. 
Αθανασόπουλος για το συγκεκριµένο θέµα.  
 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις αναφερόµενες σ΄ αυτή 
διατάξεις και το επίσης αναφερόµενο σ΄ αυτή Ε5/2007 Πρακτικό του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας που έγινε στις 20/4/2007, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους δύο (2) συµβούλους της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την µε αυτεπιστασία εκτέλεση από το ∆ήµο Καλαµάτας των παρακάτω 
έργων του τεχνικού προγράµµατος, προϋπολογισµού άνω των 11.739,00 € για τα 
οποία έχει γνωµοδοτήσει θετικά το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Ν. 
Μεσσηνίας µε το υπ΄ αριθµ. Ε5/2007 Πρακτικό του: 
 
 

 Κ.Α. 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ    
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. 30.7333.03 
 

Συντήρηση και επισκευή αγροτικής 
οδοποιίας στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 
(2007) 

77.684,27 € 
µε Φ.Π.Α. 

36/07 

2. 30.7323.12 Τσιµεντοστρώσεις και κατασκευή 
µικρών τεχνικών έργων στα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα (2007) 

77.951,13 € 
µε Φ.Π.Α. 

33/07 

3. 30.7323.27 ∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις 
περιοχές επεκτάσεως σχεδίου πόλης  
 

64.526,14 
µε Φ.Π.Α. 

4/07 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κουδούνης Αργύριος 
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 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 29 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


