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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  23/2006 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 663/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 23/15-12-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 674 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 
12) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας Ιωάννης, 
19) Μπαστακός Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 672 απόφαση), 20) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πασχάλης Γεώργιος, 23) Πουλόπουλος 
∆ηµήτριος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 664 απόφαση), 25) 
Τσώλης Πέτρος ( αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 670 απόφαση)  και   26) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 4) Λαφαζάνος Γεώργιος,  5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 8) Σούµπλης 
Μιχαήλ και 9) Σπίνος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος,   Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
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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Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος:  

- ευχαριστεί για την καλή συνεργασία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τετραετία που 
πέρασε, 

- εύχεται στους επανεκλεγέντες καλή θητεία και 

- ευχαριστεί τη γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συνεργασία της.   
 

Ακολούθως το λόγο λαµβάνει ο κ. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ο οποίος ευχαριστεί κι αυτός µε τη σειρά του 
όλους τους δηµοτικούς συµβούλους για τη συνεργασία και στη συνέχεια ενηµερώνει το Σώµα 
για: 

- την σηµερινή υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του Μεγάρου Χορού,  

- το ξεκίνηµα της διάνοιξης της Βασ. Γεωργίου εντός της εβδοµάδας, 

- την όχληση από παλαιούς εργάτες του εργοστασίου Λιναρδάκη οι οποίοι µετά από τόσα 
χρόνια είναι ακόµα απλήρωτοι, 

- στις δυσκολίες που αντιµετώπισε η ∆ηµοτική αρχή για την κατασκευή όλων των µεγάλων 
έργων που έγιναν στο ∆ήµο. 

 

Στη συνέχεια από µέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα: 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο από τους σεισµούς και µετά απέδειξε ότι κινήθηκε µέσα στα 
πλαίσια του συµφέροντος της πόλεως. Ευχαριστώ κι εγώ τους επερχόµενους δηµοτικούς 
συµβούλους, τους συνδηµότες που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και αυτούς που παρακολουθούν τις εξελίξεις των θεµάτων της πόλης. 
Υπόσχοµαι ότι και στην καινούργια θητεία πάνω απ΄ όλα θα θέσουµε το συµφέρον της 
πόλης. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

− Προσπαθήσαµε να δώσουµε όλοι τον καλλίτερό µας εαυτό. Εύχοµαι το καλλίτερο γι΄ 
αυτούς που απέρχονται, δύναµη γι΄ αυτούς που θα παραµείνουν, δύναµη και σ΄ αυτούς 
που θα συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες. Εύχοµαι το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να το 
παρακολουθεί περισσότερος κόσµος. 

 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

− Οι προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές µε την συνεργασία και των δύο άλλων παρατάξεων ήταν 
µε την πλευρά των µεγαλοεπιχειρηµατιών (ιδιωτικοποιήσεις, αύξηση φορολογίας, 
ξεπούληµα, ελαστικές εργασιακές σχέσεις για τους εργαζόµενους). Εµείς θα συνεχίσουµε να 
είµαστε στην µε την άλλη πλευρά. 

- Ανακοίνωση – διαµαρτυρία του σωµατείου εργαζοµένων της ∆ΕΥΑΚ για το επιµορφωτικό 
ταξίδι στην Πορτογαλία. Για πιο λόγο πήγαν, ποιοι πήγαν και µε ποια κριτήρια επιλέχθηκαν; 

- Γιατί πλήρωσε η ∆ΕΥΑΚ σεκιούριτι για το έργο της αποχέτευσης αφού λογικά είναι 
υποχρέωση του κατασκευαστή;  

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

- Ο κάθε ∆ήµαρχος κρίνεται από την ιστορία. Κάποιοι παράγραφοι του εντύπου του 
∆ηµάρχου κινούνται στα κράσπεδα της υπερβολής και της δηµιουργίας αίσθησης ότι ο 
∆ήµαρχος Παναγής Κουµάντος άφησε το απόλυτο χάος, πράγµα που δεν είναι αλήθεια. Ο 
εκάστοτε ∆ήµαρχος βάζει το λιθαράκι του για το καλό της πόλης.  
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- Για το Μέγαρο Χορού κάνω ευχή να χρηµατοδοτηθεί µέσα από το εθνικό σκέλος του 4ου 
ΚΠΣ. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Μαλαπάνης σε ερώτηµα που είχε θέσει ο κ. Κοσµόπουλος σε προηγούµενη 
συνεδρίαση, απαντά ότι θα δοθεί έγγραφη απάντηση.  

Στα τεθέντα ερωτήµατα απαντούν ο κ. ∆ήµαρχος και οι κ.κ. Πασχάλης και Αθανασόπουλος. 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχεται την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των θεµάτων: 

1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση οικίσκου 
φύλαξης χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ»  

2. Επιχορήγηση από το ∆ήµο Καλαµάτας του Αθλητικού Πολιτιστικού Οµίλου Καλαµάτας 
µε την επωνυµία «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» και 

∆ιάθεση δαπάνης για την τέλεση του εορτασµού των Θεοφανείων, έτους 2007. 
 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  10. Κουδούνης Αργύριος 

  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  12. Μαλαπάνης Χρήστος  

  13. Μασούρας Γρηγόριος 

  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  15. Μαυρέα Αικατερίνη 

  16. Μέλιος Ιωάννης 

  17. Μπάκας Ιωάννης 

  18. Μπαστακός Παναγιώτης 

  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
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  21. Πασχάλης Γεώργιος 

  22. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  24. Τσώλης Πέτρος 

  25. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


