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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  002/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 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. 01/11-01-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 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 ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 005 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων λόγω της κοπής 
της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών 
κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 
4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης.   
 
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 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του 
∆ήµου Θουρίας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, αναφέρεται στην από 14/1/2008 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Σύναψη σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του 

∆ήµου Θουρίας. 
 

Οι  ∆ήµοι Καλαµάτας και Θουρίας  στο πλαίσιο του άρθρου 222 του ∆.Κ.Κ.  προτίθενται να 
συνάψουν σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας.  
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη αποφάσεων των οικείων Συµβουλίων για την έγκριση 
συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας οι οποίες λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών εκάστου. 
 
Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι:  

Α. Η συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού του εκτεταµένου εθνικού και επαρχιακού δικτύου 
των ορίων τους.   

Β. Η αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, από κοινού ή µεµονωµένα.  
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω µετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας απαιτείται: 

1. Η προµήθεια ενός καλαθοφόρου οχήµατος µε 12 µέτρα ύψος καλάθι, η αξία του οποίου 
ανέρχεται στο ποσό των 95.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

2. Η προµήθεια ενός βυτίου 10 κυβ. µε πύραυλο εκτόξευσης νερού και σύνδεσης µε 
πυροσβεστικό όχηµα, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

3. Η προµήθεια ενός φορτωτή 170 Ηp και µε κουβά 2,3 κυβ., συνολικής αξίας 140.000,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.   

 
Για την εν λόγω διαδηµοτική συνεργασία θα υποβληθεί αίτηµα ένταξής της στο διαδηµοτικό 
ΘΗΣΕΑ απ΄ όπου θα χρηµατοδοτηθούν οι ανωτέρω προµήθειες.     
 
Για την υλοποίηση των προαναφεροµένων, προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

εγκρίνει :  
Ι.     Τη σύναψη  της  σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 

Καλαµάτας και του ∆ήµου Θουρίας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 ΙΙ.     Την υποβολή αιτήµατος ένταξης της  εν λόγω διαδηµοτικής συνεργασίας στο 

διαδηµοτικό ΘΗΣΕΑ. 
ΙΙΙ.    Τον ορισµό του ∆ήµου Καλαµάτας ως φορέα υλοποίησης   της σύµβασης 

διαδηµοτικής συνεργασίας µε το ∆ήµο Θουρίας. 
ΙV.    Την εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για τις απαιτούµενες ενέργειες σχετικά. 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΙΝΤΖΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Ποια είναι η σκοπιµότητα αυτής της συνεργασίας; 

 
Στη τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής όταν κάναµε µία 
εκτίµηση για τον ΘΗΣΕΑ και την πορεία του, διαπιστώσαµε ότι υπήρχαν κάποια 

χρήµατα στο διαδηµοτικό ΘΗΣΕΑ, δηλαδή σε έργα τα οποία αφορούν σε συνεργασίες ∆ήµων. 
Αυτά τα έργα µπορεί να είναι έργα ύδρευσης, έργα αποχέτευσης. . . ∆εν είναι πολλά τα 
χρήµατα και θα κατανεµηθούν αναλογικά, είναι της τάξεως του 1.500.000 ευρώ. Σε 
συνεργασία λοιπόν µε το ∆ήµο Θουρίας τρέχουµε και κάνουµε αυτήν την πρόταση για τον 
εξής λόγο. Όπως ξέρετε εκχωρήθηκε το δευτερεύον εθνικό δίκτυο, όχι οι αυτοκινητόδροµοι, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. ∆ηλαδή εθνικός δρόµος που περνάει µέσα από πόλεις, µέσα από 
τον πολεοδοµικό ιστό, πρέπει να συντηρείται από τον ∆ήµο. Έχουµε ένα κοινό στοιχείο µε τον 
∆ήµο Θουρίας, τον εθνικό δρόµο που ξεκινάει από τον κόµβο Ζαφείρη και φτάνει µέχρι τα όρια 
του ∆ήµου Αρφαρών, ο φωτισµός πρέπει να συντηρείται και έχουµε ανάγκη από ένα 
καλαθοφόρο όχηµα να το χρησιµοποιούµε από κοινού. Αυτό είναι το πρώτο θέµα. Ζητούµε ένα 
βυτιοφόρο διότι είµαστε γείτονες στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, για να µπορούµε να 
υποστηρίζουµε τα πυροσβεστικά οχήµατα. Και το άλλο όχηµα, µια κοινή συνεργασία για 
καθαρισµό κλπ.  
 
Είναι απολύτως σύµφωνος ο κ. Σκαλαίος, ακριβώς η ίδια πρόταση θα πάει και στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Θουρίας για να ψηφισθεί από κει και την επόµενη εβδοµάδα να υποβληθεί για 
χρηµατοδότηση. 
 

 
Εγώ περισσότερο το εκλαµβάνω κυρίως σαν µια ευκαιρία να αποκτίσει ο 
∆ήµος έναν στόλο. Εγώ το λέω διαφορετικά. Είµαι υπέρ της διαδικασίας, 

δεν το συζητάµε, ψηφίζουµε θετικά στην όποια διαδικασία. ∆εν είδα πουθενά να αναφέρεται 
ποιος θα χειρίζεται αυτά τα µηχανήµατα. Ποιος θα τα λειτουργεί; Υπάλληλοι του ∆ήµου 
Καλαµάτας; Υπάλληλοι του ∆ήµου Θουρίας; Θα σταθµεύουν που; Είναι θέµατα που τέλος 
πάντων καλείστε να τα λύσετε στο άµεσο µέλλον. Πάρτε την απόφαση αλλά είναι θέµατα 
νοµίζω ουσίας. ∆εν µπορούν να αναλάβουν οι υπάλληλοι ανάλογα αν είναι υπάλληλοι του 
∆ήµου Θουρίας ή του ∆ήµου Καλαµάτας την µία ή την άλλη φορά. Νοµίζω ότι είναι κάτι που 
πρέπει να δείτε. 
 
Εµείς εδώ και χρόνια όταν ξεκίνησε ο ΘΗΣΕΑΣ και είδαµε το κενό που υπάρχει στις 
διαδηµοτικές συνεργασίες, είχαµε προτείνει ένα συγκεκριµένο έργο. ∆ήµος Καλαµάτας, ∆ήµος 
Μεσσήνης, φωτισµός του δρόµου ο οποίος συνδέει το ∆ήµο Καλαµάτας µε το ∆ήµο Μεσσήνης. 
Εφόσον υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες µέσα από τη διαδηµοτική συνεργασία, σας παρακαλώ 
πάρα πολύ για άλλη µια φορά να το δείτε διότι οι αγκυλώσεις και οι αντιπαλότητες του 
παρελθόντος δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η διαδηµοτική συνεργασία. 
 

 
Όλη αυτή η ιστορία προκαλεί κάποια ερωτήµατα. Το προσωπικό από πού θα 
πληρώνεται που θα απασχολείται και στα όρια του ∆ήµου Θουρίας; Το 

κόστος συντήρησης των µηχανηµάτων από πού θα καλύπτεται; Τα οχήµατα πως θα 
απασχολούνται; ∆ηλαδή 80% µέσα στα όρια Καλαµάτας και 20% στη Θουρία; Με 
πληθυσµιακά κριτήρια; Πως θα γίνει όλη αυτή η ιστορία;  
 
Και εν πάση περιπτώσει εµείς θα προτείναµε να τεθεί κατά προτεραιότητα, αντί να 
προµηθευόσαστε οχήµατα και µηχανήµατα που έχουν απασχόληση προσωπικού, κόστος 
συντήρησης υψηλό και θα δηµιουργήσουν πολλά µπερδέµατα, έπρεπε µέσω της διαδηµοτικής 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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συνεργασίας να προτάξετε το έργο της τοποθέτησης φωτισµού από τον κόµβο του Ζαφείρη 
µέχρι τα όρια της Θουρίας γιατί εν τω µεταξύ ο ∆ήµαρχος Θουρίας έχει φροντίσει εδώ και 
χρόνια να φωτίσει το εθνικό δίκτυο, αυτό που διέρχεται µέσα από το ∆ήµο του, πιστεύαµε ότι 
αυτό πρέπει να προταθεί, αυτό κατά προτεραιότητα πρέπει να τεθεί. Γίνονται ατυχήµατα 
συνέχεια, ο εθνικός δρόµος είναι θεοσκότεινος, ειδικά τις νυχτερινές ώρες αναπτύσσονται 
τεράστιες ταχύτητες και κάθε µέρα σχεδόν έχουµε τροχαία ατυχήµατα, µικρά ή µεγάλα. ∆εν 
ξέρω δηλαδή εάν θα πρέπει και εµείς να ψηφίσουµε αυτήν την πρόταση που µας φέρνετε όταν 
το περιεχόµενο της πρότασης µιλάει µόνο για προµήθεια µηχανηµάτων και δεν προβλέπει άλλα 
πράγµατα που είναι τα ποιο σηµαντικότερα.  
 
Αλλά επ΄ αυτού απαντήστε µας, το προσωπικό από πού θα πληρώνεται, ποιος θα καλύπτει το 
κόστος συντήρησης, πως θα χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα. 
 

 
Συνάδελφοι, είµαστε σε µία κρίσιµη στιγµή όπου κλείνει το ΠΕΠ, το Γ΄ ΚΠΣ και 
κλείνει και ο ΘΗΣΕΑΣ. Και υπάρχουν κάποιες «ουρές». Έχουµε την υπόσχεση και 

δεν λέω τη βεβαιότητα γιατί είναι βεβαιότητα ότι θα υπάρξει από τα ΠΕΠ χρηµατοδότηση της 
τάξεως περίπου των 2.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ΧΑ∆Α Γιαννιτσανίκων. Και 
υπάρχει επίσης από το διαδηµοτικό ΘΗΣΕΑ και το ποσό του 1.500.000 ευρώ. Αυτό είναι το 
ποσό το οποίο προορίζεται για διαδηµοτική δράση και θέλουµε να είµαστε µέσα σ΄ αυτή τη 
µοιρασιά ως νοµός και ως περιοχή. Είµαστε 5 νοµοί γι΄ αυτά τα χρήµατα, δεν είµαστε µόνοι 
µας. Αφού συνεννοούµαστε µε το ∆ήµο Θουρίας στο πρώτο επίπεδο να υποβάλλουµε από 
κοινού την πρόταση, να είσταστε βέβαιοι και είσαστε βέβαιοι νοµίζω, ότι θα συνεννοηθούµε 
και στο δεύτερο επίπεδο προγραµµατικά για όλες αυτές τις λεπτοµέρειες για τις οποίες λέτε, 
για το χειρισµό µηχανηµάτων που θα συντηρούν το δρόµο στα όρια των ∆ήµων Θουρίας και 
Καλαµάτας.  
 
Μη βάζετε το θέµα του ηλεκτροφωτισµού στο ∆ήµο Θουρίας. Ήταν µια επιλογή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου του παρελθόντος, τον έφτασε µέχρι εκεί, δεν είναι χρήµατα αυτά 
του ∆ήµου Θουρίας. Αλλά τώρα ο συγκεκριµένος άξονας ήρθε σε µας και σε µας υπάρχει η 
υπόσχεση τώρα ότι το τµήµα το δικό µας που δεν έχει φωτισθεί, από τη Θουρία µέχρι τον 
κόµβο Ζαφείρη, τα κοµµάτια που δεν έχουν φωτισθεί, θα φωτισθούν µε χρήµατα της 
Περιφέρειας. Αν δεν συµβεί αυτό, θα έχει γίνει πρόβλεψη στο τεχνικό πρόγραµµα και θα 
αντιµετωπισθεί από το φετινό οπωσδήποτε τεχνικό πρόγραµµα.  
 
Τώρα να µιλάµε για το φωτισµό από το Ασπρόχωµα µέχρι τη Μεσσήνη. Φανταστείτε το κόστος 
όταν για τα 600 µέτρα της Ναυαρίνου το κόστος φτάνει τις 270.000 ευρώ, είναι δηλαδή έξω 
από κάθε δυνατότητα οικονοµική που δίνει τώρα ο διαδηµοτικός ΘΗΣΕΑΣ µε το 1.5000.000 
ευρώ. Πόσο ανήκει στο δικό µας νοµό; 
 
Σας παρακαλώ πολύ να το ψηφίσετε, είναι για το καλό και των δυο µας, έχουµε συνεννοηθεί 
µε το ∆ήµο Θουρίας, ακριβώς το ίδιο κείµενο θα περάσει και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Θουρίας. Παρακαλώ να µην αλλάξετε κάτι γιατί καταλαβαίνετε θα γίνουν ολόκληροι κύκλοι, να 
υποβληθεί γρήγορα στην Περιφέρεια για να πάρουµε κάτι και θα πάρουµε κάτι. 
 

 
Εγώ θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ. ∆εν είµαι ΚΑΤΑ, είµαι ΥΠΕΡ των διαδηµοτικών 
συνεργασιών και πρέπει να γίνονται, αλλά θεωρώ ότι το αντικείµενο αυτό 

προβλήµατα θα δηµιουργήσει και µπερδέµατα. Αφού η ∆ηµοτική αρχή δεν είναι ακόµη έτοιµη 
να απαντήσει στα ερωτήµατα που έθεσε, σηµαίνει ότι δεν θα βρεθεί και ποτέ άκρη. Ποιός θα 
πληρώνει το προσωπικό, το κόστος συντήρησης, πως θα γίνει η κατανοµή των ωρών 
απασχόλησης των µηχανηµάτων. ΛΕΥΚΟ. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
τα προαναφερόµενα, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Εγκρίνει: 

Ι.   τη σύναψη σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας 
και του ∆ήµου Θουρίας, µε αντικείµενο τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού 
του εκτεταµένου εθνικού και επαρχιακού δικτύου των ορίων τους και την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, από κοινού ή µεµονωµένα.  

ΙΙ.  την υποβολή αιτήµατος ένταξης της εν λόγω διαδηµοτικής συνεργασίας στο 
διαδηµοτικό ΘΗΣΕΑ. 

ΙΙΙ. τον ορισµό του ∆ήµου Καλαµάτας ως φορέα υλοποίησης της σύµβασης 
διαδηµοτικής συνεργασίας µε το ∆ήµο Θουρίας. 

ΙV. την εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για τις απαιτούµενες ενέργειες σχετικά. 

 

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. Γουρδέας Ανδρέας 

5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

12. Κουδούνης Αργύριος 

13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

14. Λαγανάκος Γεώργιος 

15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

16. Μπάκας ∆ηµήτριος 
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17. Μπάκας Ιωάννης 

18. Μπασακίδης Νικόλαος 

19. Οικονοµάκου Μαρία 

20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 29 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

  


