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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  35/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  706/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη 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. 35/23-11-2007 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) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20)  Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 706 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Καµβυσίδης Ιωάννης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκων, Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, Ασπροχώµατος, Βέργας και Καρβελίου 
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση 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 και παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 : 

Έγκριση και παραλαβή της µελέτης αστικής οδοποιίας και οδικής υποδοµής περιοχών 
επέκτασης Σχεδίου Πόλης. 

 
Το µε αριθµ. πρωτ. 27357/23-11-2007 σχετικό µε το θέµα εισηγητικό σηµείωµα της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο τους θέµατος προς 
ενηµέρωση έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Έγκριση και παραλαβή τη̋ µελέτη̋ αστική̋ οδοποιία̋ και οδική̋ 

υποδοµή̋ περιοχών επέκταση̋ σχεδίου πόλη̋. 

 

Με την υπ΄ αριθµ. 31/1987 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτα̋ ανετέθη η παραπάνω µελέτη στην Εταιρεία Μελετών ∆ρόµο̋ Κ. 

Ζέκκο̋ – ∆. Τσιβίκη̋ Ο.Ε. και υπεγράφη η σχετική σύµβαση 4478/27-5-1987 

µεταξύ ∆ηµάρχου και µελετητή. 

Η µελέτη παραδόθηκε και έχει συνταχθεί ποιοτικά και ποσοτικά σύµφωνα 

µε τι̋ ισχύουσε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και του̋ όρου̋ τη̋ σύµβαση̋. 

 

Κατόπιν αυτού εισηγούµαστε την έγκριση και παραλαβή τη̋ µελέτη̋ 

σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν 3316/2005, προκειµένου να αποπληρωθεί η 

αµοιβή του µελετητή. 

 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ∆/ντή̋ Τ.Υ. ∆ήµου 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚ. 

Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ 

Τζαµουράνη̋ Βασίλειο̋ 

Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 

 
Εγώ δεν θα πω κάτι παραπάνω απ΄ αυτά γιατί µιλήσαµε στο προ ηµερησίας, απλώς 
εδώ και για επιβεβαίωση όλων αυτών που είπαµε και ο κ. ∆ήµαρχος και εγώ, είναι – 

προσέξτε – η παραλαβή της µελέτης των υψοµετρικών µελετών που έκανε ο κ. Ζέκκος πριν 
από µια 10ετία, 15ετία. Στις επεκτάσεις όταν ολοκληρώθηκαν, είχε ανατεθεί στον κ. Ζέκκο, 
ξεχνάµε κιόλας από ποια ∆ηµοτική αρχή, να κάνει τις υψοµετρικές µελέτες, αυτά που θέλουν οι 
ιδιώτες και οι µηχανικοί για να χτίσουν και να οικοδοµήσουν και τώρα στο γενικότερο 
ξεκαθάρισµα λογαριασµών που κάνουµε µε τον κ. Ζέκκο, ξεκινάµε απ΄ αυτό που είναι και το 
ποιο εύκολο και είναι η παραλαβή αυτών των υψοµετρικών µελετών που ο κ. Ζέκκος δεν είχε 
πληρωθεί και δικαιούται να πληρωθεί. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Επειδή στο φάκελο ήταν περιορισµένα αυτά τα οποία ήταν και δεν υπήρχε 
µελέτη και πρώτη φορά ακούω ότι αφορά αποκλειστικά και µόνο 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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υψοµετρικές µελέτες. Εδώ διαβάζω έγκριση και παραλαβή της µελέτης αστικής οδοποιίας και 
οδικής υποδοµής περιοχών. 
 

 
Αυτό, αυτό είναι. 

 
Εδώ έχω έναν συγκεκριµένο τίτλο. Ισχύει ο συγκεκριµένος τίτλος; Αν 
αλλάξουµε τον τίτλο και δεν παραλαµβάνουµε καµία µελέτη αστική 

οδοποιία, θα παραλάβουµε µελέτη αστικής οδοποιίας; Τέλος πάντων. Εµείς ούτως ή άλλως. . . 
 
Έτσι ήταν χαρακτηρισµένο όταν του ανατέθηκε η δουλειά. Τώρα γιατί το 
χαρακτήρισαν έτσι δεν το γνωρίζω αυτό το πράγµα. Πάντως αυτό και δεν ξέρω γιατί 

δεν υπήρχε στο φάκελο και ζητώ συγνώµη, µε αυτόν τον τίτλο από τότε που του είχε 
ανατεθεί, αφορά τις υψοµετρικές µελέτες όπως γνωρίζετε καλά των δρόµων κατά τις 
επεκτάσεις που είχαν γίνει στη δυτική γειτονιά, βόρεια γειτονιά, ανατολική γειτονιά. 
Αποκλειστικά υψοµετρικές µελέτες αφορά.  

 
∆εν αφορά δηλαδή καµία ρύθµιση κυκλοφοριακή, δρόµοι. 
 

Καµία. 
 
Πρώτα απ΄ όλα θέλω να πω και κάτι άλλο µε την ευκαιρία επειδή µίλησα 
προηγουµένως για το κυκλοφοριακό. Εµείς έχουµε ορισµένες απορίες και 

αντιρρήσεις όσον αφορά για τη δουλειά του κ. Ζέκκου στην πόλη. Πιστεύουµε ότι η µελέτη 
του δεν είναι µελέτη η οποία ανταποκρίθηκε εκ των πραγµάτων στις απαιτήσεις της πόλης. ∆εν 
είναι η πρώτη φορά που το εκφράζουµε, το είχαµε εκφράσει και στην προηγούµενη ∆ηµοτική 
αρχή και µάλιστα άσχετα εάν το αποτέλεσµα του όποιου διαγωνισµού ο οποίος υπήρξε για την 
τελευταία µελέτη που αφορούσε τις κυκλοφοριακές µελέτες του τραµ, ήταν ένας διαγωνισµός 
που έγινε µε πλήρη διαφάνεια και εξέλεξε και ανέδειξε τον κ. Ζέκκο ικανό να αναλάβει αυτή τη 
µελέτη. Είχαµε ψηφίσει τη διαδικασία αλλά είχαµε τονίσει και στον ίδιο, τον είχαµε 
παρακαλέσει να κοιτάξει αν είναι δυνατόν, το κυκλοφοριακό της πόλης από την αρχή. Και 
επειδή υποθέτω ότι από την 20ετία αυτή οι συνεργάτες του θα είχαν αλλάξει, τον είχαµε 
παρακαλέσει να βάλει τους νέους συνεργάτες του και να δουν το κυκλοφοριακό της πόλης µε 
νέα µατιά. Γιατί είναι πανθοµολογούµενο ότι ο τρόπος που τα είχε σχεδιάσει εκείνη την 
περίοδο, όταν το είχε σχεδιάσει πριν από 20 χρόνια, δεν λειτούργησε στο βαθµό που θα 
µπορούσε να λειτουργήσει. Φοβούµαι ότι επειδή κάτι τέτοιο µάλλον φαντάζει δύσκολο, ο 
εγκλωβισµός σε απόψεις οι οποίες είχαµε, είναι ήδη όλων των ανθρώπων, ηµών µη 
εξαιρουµένων, και ως εκ τούτου τελικά στο κυκλοφοριακό οι όποιες λύσεις προτείνει, είναι λίγο 
πολύ παρεµφερείς µε το πλαίσιο µε αυτές που αρχικά ο ίδιος είχε προτείνει συλλαµβάνοντας 
στο µυαλό του τον τρόπο λειτουργίας της πόλης.  
 
Και εµείς θα το ψηφίσουµε µε τη διευκρίνιση ότι αφορά αποκλειστικά και µόνο υψοµετρικές 
υποδοµές και βέβαια δεν παύει αυτό να σηµαίνει ότι δεν κατακρίνουµε ως ένα βαθµό το 
γεγονός ότι µέχρι σήµερα η έγκριση αυτή δεν είχε γίνει από τα προηγούµενα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια. Αυτό είναι απαράδεκτο και µου κάνει τροµερή εντύπωση.  
 
Θα ήθελα επίσης επειδή γίνεται πολύς λόγος ότι χρωστάµε 250.000, 350.000 στον κ. Ζέκκο, 
100.000, να µου πείτε αυτή τη στιγµή αν είναι δυνατόν ή και αύριο να περάσω από το γραφείο 
σας και να µου εκχωρήσετε τους λογαριασµούς που έχει υποβάλει ο κ. Ζέκκος και ποιοι δεν 
έχουν πληρωθεί. 
 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Σε συνέχεια αυτών που είπε ο κ. Κοσµόπουλος και εµείς θα ψηφίσουµε 
µε κάθε δυνατή επιφύλαξη αφού αφορά υψοµετρικές µελέτες, αλλά ας 

µου επιτραπεί να πω µια παρατήρηση. Επειδή συζητιέται συνέχεια το θέµα των µελετών του 
Ζέκκου, ας προσέξει ο κ. Σπίνος την τελευταία µελέτη που αφορούσε το τραµ, παραδόθηκε 
τόσο πολύ ελλιπής και εκπρόθεσµη που είχε σοβαρές επιπτώσεις στην όλη προσπάθεια. Και αν 
θυµάµαι καλά είναι της τάξεως των 80.000 ευρώ. Εµείς αυτή δεν θα την ψηφίσουµε. ∆έστε το 
κε Σπίνο, γιατί νοµίζω ότι ανέφερε ακόµα και τη διάνοιξη της νέας εισόδου σ΄ αυτή τη µελέτη. 
 

 
Από τις τόσες πολλές φορές που έχω ακούσει το όνοµα του κ. Ζέκκου εδώ 
και 25 χρόνια δεν ξέρω εγώ µήπως και παραπάνω, µέσα µου δηµιουργείται 

µία απορία, ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Πολλές φορές λέω «Ο κ. Ζέκκος έχει καταστεί πλέον 
υπηρέτης αυτής της πόλης ή η πόλη είναι δέσµια του κ. Ζέκκου;» Πάντως θα έχει πολύ πλάκα 
στο µέλλον να ανακηρυχθεί και επίτιµος δηµότης εξουσίας. 
 
Κε Σπίνο τα στοιχεία που παρέδωσε… Αυτή η µελέτη είχε ανατεθεί από το 1987, έτσι, η πρώτη 
απόφαση; Είκοσι χρόνια µετά παρεδόθη µελέτη. Η πρώτη σύµβαση. ∆ηλαδή αυτά τα στοιχεία 
που έχουν παραδοθεί είναι χρήσιµα πλέον και ωφέληµα όλα τα στοιχεία ή µήπως έχει 
ξεπεραστεί ο κ. Ζέκκος από την ιστορία; 

 
Να πω µια κουβέντα γιατί απουσιάζει ο κ. Ζέκκος από δω.  
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ τον κ. Ζέκκο τον γνώρισα µια φορά, ως όνοµα τον 

είχα ακούσει. ∆ιαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο και για ένα σοβαρό 
γραφείο. Και σας το λέω και να καταγραφεί στα πρακτικά. Ακούστε, στους µελετητές δίνουµε 
κατευθύνσεις και κατά τις κατευθύνσεις που δίνουµε βεβαίως και µε τα επιστηµονικά δεδοµένα 
που έχουν, καταλήγουν σε κάτι συµπεράσµατα. ∆εν ευθύνεται ο κ. Ζέκκος. Αναλαµβάνει 
συγκεκριµένες κατευθύνσεις και το σηµαντικότερο, επιτέλους να καταλάβουµε ότι εµείς 
ευθυνόµαστε όταν παραγγέλνουµε µελέτες και δεν είµαστε φερέγγυοι, δεν τις πληρώνουµε και 
οφείλουµε σε µελετητικά γραφεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και λέµε συνέχεια ότι δεν 
λύνεται το κυκλοφοριακό πρόβληµα. ∆εν µας φταίει ο κ. Ζέκκος, εµείς ευθυνόµαστε 
διαχρονικά αγαπητοί συνάδελφοι και νοµίζω ότι αυτή τη νοοτροπία πρέπει να την αλλάξουµε. 
Όποτε έχουµε χρήµατα θα παραγγέλνουµε και θα πληρώνουµε και όποτε δεν έχουµε θα 
κοιτάµε το νταβάνι. Να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί πλήττει την αυτοδιοίκηση στην ουσία 
της. Χωρίς φερεγγυότητα, χωρίς ίσο πρόσωπο στην αγορά, δεν θα έχουµε καλές δουλειές και 
καλά νταραβέρια. Και πρέπει σιγά – σιγά αυτές τις πληγές να τις κλείσουµε όλοι µαζί, είναι ένα 
πρόβληµα και να το αποδεχτείτε. ∆εν µας φταίει ο Ζέκκος τώρα εάν εµείς δεν είµαστε εντάξει, 
εάν δίναµε εντολές χωρίς θεσµικές αποφάσεις ή αν δίναµε κατευθύνσεις οι οποίες δεν 
υλοποιήθηκαν για τον «Α» ή «Β» λόγο. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει και παραλαµβάνει τη µελέτη αστικής οδοποιίας και οδικής υποδοµής 
περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Ν. 3316/2005.  
 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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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. Κλείδωνας Θεοφάνης 

8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

9. Κουδούνης Αργύριος 

10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

11. Λαγανάκος Γεώργιος 

12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

13. Μπάκας Ιωάννης 

14. Μπασακίδης Νικόλαος 

15. Οικονοµάκου Μαρία 

16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

18. Σπίνος Γεώργιος 

19. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

                                                           


