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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  050/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 01-02-2008 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, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 045 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
∆ηµήτριος (εκτός των  υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των  
υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 050 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Καρβελίου, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα, ο οποίος 
και παραβρίσκεται. 
 
  
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.  
 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση προγράµµατος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
2417/4-2-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως 
εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση τροποποίησης  έργων  προγράµµατος « ΘΗΣΕΑΣ» . 
 
 Το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έχει προεγκριθεί σε δύο φάσεις: 
Α΄ ΦΑΣΗ ( Κατανοµή 45%) συνολικού ποσού για το ∆ήµο Καλαµάτας: 7.720.900 €. 
 
Β΄ ΦΑΣΗ ( Κατανοµή 35%) συνολικού ποσού για το ∆ήµο Καλαµάτας: 5.450.000 €. 
Ήτοι σύνολο για το διάστηµα 2005-2009 : 13.170.900€. 
 
Η  ισχύουσα σήµερα κατανοµή των ποσών και των έργων µε προηγούµενες αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου φαίνεται στους επισυναπτόµενους πίνακες . 
 
Με την προτεινόµενη τροποποίηση που φαίνεται στους πίνακες µε την ένδειξη 
ΠΡΟTEINOMENH ΠΙΣΤΩΣΗ επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες ολοκλήρωσης των ήδη 
ενταγµένων και υλοποιούµενων   έργων   καθώς και η ένταξη νέων έργων , ώστε να 
απορροφηθούν στο ακέραιο οι εγκεκριµένες πιστώσεις. 
 
Συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής: 
 

Από την κατανοµή 45% (ΘΗΣΕΑΣ Α): 
 

1. να καταργηθεί το έργο µε τίτλο «Κατασκευή  Νέου Νεκροταφείου ( Α΄Φάση) » 
ποσού 150.000 € και το ποσόν αυτό να ενισχύσει την πίστωση του έργου 
«∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαµάτας»( δηλ. από 
350.000  ευρώ να γίνει 500.000 ευρώ ) .    

         2. Όσον αφορά στα υπόλοιπα έργα της κατανοµής 45%   ως εξής: 

•  3  έργα   έχουν ολοκληρωθεί και ένα ολοκληρώνεται 

•  5  έργα   εκτελούνται  εντός συµβατικής προθεσµίας 

•  1 έργο  είναι υπό δηµοπράτηση ( οδός Β. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων) 

•  1  έργο είναι υπό µελέτη( δρόµος από Πλακωτά έως λαγκάδα Λείκων)  

• 1 έργο επίκειται η έναρξή του(∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων)  
 
 
Από την κατανοµή 35% (ΘΗΣΕΑΣ Β): 

• 2 έργα έχουν υλοποιηθεί 

•  1  έργο  εκτελείται και 1 έργο πρόκειται να ξεκινήσει άµεσα. 
 
Για την πληρωµή των παραπάνω έργων  θ’ απορροφηθεί  συνολικά το ποσό των  3.677.350  
€ 
 
Το υπόλοιπο διαθέσιµο ποσό του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των 1.772.650 € το 
οποίο προτείνεται να διατεθεί ως εξής: 
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1. Να απενταχθεί το έργο µε τίτλο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης οµβρίων οδού 
Ναυαρίνου (από οδό Ακρίτα έως Ηρώων) στη Παραλία Καλαµάτας» µε ποσό 
προένταξης 250.000 €. 

 
2. Να αυξηθεί ο προυπολογισµός προένταξης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών 

έργων  οµβρίων τµήµατος Εισόδου Καλαµάτας από Νοσοκοµείο έως 
Ασπρόχωµα» από 595.000 € σε 800.000 €. 

 
3. Να ενταχθούν τα παρακάτω νέα έργα: 
 
(α) «Κατασκευή έργων αποχέτευσης οµβρίων , ακαθάρτων και ύδρευσης τµήµατος 
οδού Βας. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων» µε ποσό προένταξης 400.000 €. 
 
(β) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Λαιίκων» µε ποσό προένταξης 270.000€. 
 
(γ) «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου 
Καλαµάτας» µε ποσό προένταξης 102.650 € 
 
(δ) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα  Μ. 
Μαντίνειας και Βέργας» µε ποσό προένταξης 200.000€.  
Τα έργα (β), (γ) και (δ) θα εκτελεσθούν από τη ∆ΕΥΑΚ 
 

 
εισηγούµεθα 

την λήψη σχετικής απόφασης προκειµένου η προτεινόµενη τροποποίηση να υποβληθεί στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
 
                                       Ο  ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. 

 
ΒΑΣ.   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

            
 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 
 
Εδώ αναδεικνύεται και φαίνεται η πορεία, ο στόχος της ∆ηµοτικής αρχής για το 2008 όσον 
αφορά τα τεχνικά έργα. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΘΗΣΕΑΣ είναι η βασική χρηµατοδότηση του 
Ελληνικού κράτους, είναι σίγουρη και εδώ φαίνεται προς τα πού θα κατευθυνθεί γι΄ αυτή τη 
φετινή χρονιά. 
 
Στο ΘΗΣΕΑ Α που είναι το 45% η κατανοµή, εκεί γίνεται µια αλλαγή όσον αφορά τα δύο έργα, 
την κατασκευή του νεκροταφείου που είχε σηµειωθεί στην προηγούµενη η τροποποίηση του 
2007 µε 150.000 €. Στην καινούργια πρόταση που γίνεται µηδενίζεται και αυτά τα 150.000 € 
για να µην υπάρχει πρόβληµα όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου των αναπλάσεων, αυτό 
που µιλήσαµε πριν για τις πεζοδροµήσεις στο κέντρο της πόλης, µεταφέρονται εκεί και γίνεται 
το ποσό των διαµορφώσεων κοινόχρηστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαµάτας από 350.000 € 
σε 500.000 €. 
Υπάρχει και µία εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία που για τον ΘΗΣΕΑ Α, αξίζει να το 
σηµειώσουµε εδώ πέρα, ότι είναι σε πολύ ικανοποιητικό αριθµό το 2007 και το 2008 θα είναι 
ακόµη καλλίτερα. 
 
Εκεί που γίνονται σοβαρές παρεµβάσεις και φαίνεται η κατεύθυνση που θα έχει η ∆ηµοτική 
αρχή ιδιαίτερα στα ∆ηµοτικά διαµερίσµατα και πρέπει να το τονίσω αυτό, φαίνεται στο ΘΗΣΕΑ 
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Β. Εκεί επειδή υπήρχε µία έκπτωση ενός έργου, νοµίζω του Ρίζου από την εργολαβία που 
βγήκε περίπου πριν από ένα µήνα, βγήκε µία έκπτωση και ένα κέρδος περίπου των 300.000 € 
και γενικότερα υπήρχαν και κάποια από ανεκτέλεστα έργα 600.000. Υπήρχε 1.170.000 € 
διαθέσιµο ποσό επειδή βγάλαµε και τα αποχετευτικά έργα στην περιοχή Ακρίτας έως οδό 
Ηρώων στην παραλία της Καλαµάτας. Αυτό το ποσό πηγαίνει καταρχήν. Οι 400.000 πηγαίνει 
για να συµπληρωθεί το έργο της Βα. Γεωργίου από Φαρών έως Ακρίτας, αυτό που θα 
δηµοπρατηθεί τους επόµενους µήνες και ιδιαίτερα πρέπει να τονίσω στο Σώµα και τελειώνω, 
ότι το υπόλοιπο ποσό, περίπου τα 700.000 πηγαίνουν στα ∆ηµοτικά διαµερίσµατα. Και για τις 
αποχετεύσεις και για τα όµβρια και για τις υδρεύσεις των ∆ηµοτικών διαµερισµάτων. Ιδιαίτερα 
σηµειώνω πάλι ότι αυτό που είχαµε κατηγορηθεί το 2007 από τη µειοψηφία και είχαµε πει µη 
βιάζεστε θα έρθει και η χρονιά. Μιλάµε ότι θα ξεκινήσουµε το 2008 την κατασκευή των 
αποχετευτικών έργων των οµβρίων στην είσοδο της Καλαµάτας στην περιοχή του 
Ασπροχώµατος, είναι ήδη η µελέτη έτοιµη από τη ∆ΕΥΑΚ οπότε και µε το ποσό αυτό των 
800.000 € προχωράµε στην κατασκευή αλλά και συγχρόνως στα πεζοδρόµια και στον 
ηλεκτροφωτισµό της εισόδου της πόλης στην περιοχή του Ασπροχώµατος τώρα ποια που 
είµαστε έτοιµη µελετητικά και συγχρόνως ένα σεβαστό ποσό µεταφέρεται στο τοπικό 
διαµέρισµα Λεϊκων 270.000 € που είναι αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, να σηµειώσω 
από αµίαντο και το ίδιο ποσό µοιράζεται σε δύο ισόποσους λογαριασµούς, στη Μικρά Μαντίνεια 
και στη Βέργα πάλι µε αποκλειστικό θέµα τις βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης. 
 
Αυτές είναι οι βασικές τροποποιήσεις. Να τονίσω πάλι σε δύο γενικές γραµµές ότι έχουµε την 
κατασκευή της οδού Βασ. Γεωργίου και τη στόχευση στα δίκτυα ύδρευσης τριών δηµοτικών 
διαµερισµάτων, Βέργα - Μ. Μαντίνεια και Ασπρόχωµα. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Πρέπει η εισήγηση να έγινε τροµερά σύντοµα και µε άγχος γιατί σύµφωνα 
µε τα δικά µου στοιχεία τα οποία κρατώ κε Σπίνο, άλλα πρέπει ήδη να είχαν 

αποφασισθεί την προηγούµενη από την προηγούµενη τροποποίηση και άλλα έρχονται τώρα. 
Π.χ. εγώ θυµάµαι µια τροποποίηση στις 16/4 µε εισήγηση της υπηρεσίας στις 16/4/2007 όπου 
ήδη στην κατασκευή του νέου νεκροταφείου µε την πρώτη φάση είχαν φύγει 150.000 και 
είχαν πάει στον ΘΗΣΕΑ Β µε 615.000. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αν ανοίξετε και τον ΘΗΣΕΑ Β, θα 
δείτε ότι ήταν 5,450 και τότε. ∆εν µπορώ να θεωρήσω ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας είχε κάνει 
πρόταση έχοντας 615.000 λιγότερο. ∆έστε το. Αλλά µάλλον είναι µια τροποποίηση που ήδη 
είχε γίνει και στο ΘΗΣΕΑ Β ήταν τα 615.000. Και επίσης το λέω διότι προσπάθησα τεχνικά να 
σκεφτώ και ρώτησα και το διευθυντή και µου λέει «έχεις δίκιο», ποια η διαφορά ανάµεσα «στο 
έργο κατασκευάζεται» και «στο έργο εκτελείται». Προσπάθησα να καταλάβω και εγώ, αλλά 
δεν µπόρεσα να καταλάβω. 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλω να πω. . . Με συγχωρείτε εδώ πέρα έχω µία 
εισήγηση που λέει ΘΗΣΕΑΣ 4.835.000, ενώ ήταν 5.450.000. Αυτό λέω. Το 

πρόσθεσα εγώ και είδα λοιπόν ότι ήταν συν 615.000. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Πριν από ενάµισι µήνα ψηφίσαµε τεχνικό πρόγραµµα και τον 
προϋπολογισµό πριν πολύ λιγότερο. Αυτό θα πει προγραµµατισµός 

∆ηµοτικής αρχής που σε ένα µήνα αλλάζει το τεχνικό πρόγραµµα; Κάτι θα συνέβη. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Περιµένουµε να ακούσουµε τι ήταν αυτό το επείγον το οποίο συνέβη και ανάγκασε τη 
∆ηµοτική αρχή να αλλάξει άρδην το τεχνικό της πρόγραµµα. ∆ιότι δεν µπορώ να σκεφτώ ότι 
µέσα σε ένα µήνα άλλαξε όλος ο ΘΗΣΕΑΣ. Γιατί περί αυτού πρόκειται. ∆εν είναι µόνον το 
υπόλοιπο που εξοικονοµήθηκε από τη διαδικασία. Περιµένω να µάθω δηλαδή. Και δεν είπατε 
κάτι γιατί για το νέο νεκροταφείο δεν απαιτείται τίποτα; Και περιµένω εξίσου να δω γιατί όταν 
έχουµε αυτά τα προβλήµατα που έχουµε µε τον Ταΰγετο, δεν υπάρχει η πραγµατική σκέψη να 
ενταχθεί κάτι στο ΘΗΣΕΑ. Είχαµε τα µονοπάτια τα οποία τα βγάλατε. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Η Περιφέρεια; Να επανέλθουµε τότε, καλά έκανε και τα έβγαλε, δεν ξέρω 
εάν µπορούµε, εγώ δεν το ξέρω εάν τα έβγαλε η Περιφέρεια, εγώ ξέρω ότι 

βγήκαν από εδώ, η ∆ηµοτική αρχή χρεώνεται. Αυτή τη λεπτοµέρεια δεν τη γνωρίζω. 
 
Και σαφώς γιατί δεν µπορούµε να δούµε όταν ο κ. ∆ήµαρχος ζητά δεξιά και αριστερά 
1.000.000 € για την άρδευση του Ταϋγέτου, γιατί δεν µπορεί να περιµένει και να δούµε µήπως 
τελικά χρειαστεί να προτάξουµε τους συνδηµότες µας του Ταϋγέτου εδώ εις βάρος κάποιων 
άλλων συνδηµοτών σε τοπικά διαµερίσµατα; 

 
Πλαστικές σωλήνες, αγορά; 

 
Ναι. Γιατί να µην ενταχθεί, πυρόπληκτη περιοχή. 
 

Προµήθεια; 
 
Και τοποθέτηση κε ∆ήµαρχε! Απλώς η προµήθεια θα είναι το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της. ∆εν τόχετε δει! ∆εν ξέρω εάν γίνεται, κρατώ µια επιφύλαξη. 

Αλλά θα ήθελα να µου απαντήσετε σ΄ αυτό. 
 
Είναι εντυπωσιακό πάντως για να κλείσω ότι µέσα σε ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα 
γίνονται τόσο µεγάλες αλλαγές. Κάτι συµβαίνει µε τον προγραµµατισµό σας. Εµείς θα 
ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ. Άλλωστε έχουµε ψηφίσει ΚΑΤΑ στο τεχνικό πρόγραµµα, τώρα ψηφίζουµε 
ΛΕΥΚΟ αναγνωρίζοντας σε εσάς τη δυνατότητα να κάνετε τις αλλαγές όποτε θέλετε και όπως 
θέλετε, αρκεί να εκτελεσθούν τα έργα. 
 

 
Τα έργα αυτά που πρόκειται να εκτελεσθούν από το πρόγραµµα του 
ΘΗΣΕΑ στα δηµοτικά διαµερίσµατα που ανέφερε ο εισηγητής ο κ. 

Σπίνος, θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικά διότι θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, 
είναι έργα τα οποία αποτελούν χρόνια τώρα πάγια αιτήµατα των περιοχών αυτών όπως για 
παράδειγµα η αντικατάσταση των αµιαντοσωλήνων στο δηµοτικό διαµέρισµα των Λεϊκων. 
Πιστεύω ότι αποκαθίσταται και η ισορροπία όσον αφορά το σκέλος των διαµερισµάτων σ’  
αυτό το πρόγραµµα διότι µετά την απένταξη που έγινε από την Περιφέρεια του έργου των 
µονοπατιών είχε αποµείνει το έργο που αφορούσε την ύδρευση στα τρία ορεινά διαµερίσµατα 
του Ταϋγέτου, της Αλαγονίας, του Ελαιοχωρίου και της Αρτεµισίας προϋπολογισµού 300.000 € 
το οποίο αυτή τη στιγµή εκτελείται. Έτσι λοιπόν τώρα µε τα 300.000 που έχουµε ήδη και που 
εκτελούνται συν το 1.500.000 € που µπαίνει από το ΘΗΣΕΑ για τα Λέικα, τη Βέργα και τη Μ. 
Μαντίνεια, ένα πολύ σηµαντικό µέρος αυτού του τεχνικού προγράµµατος πέφτει στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα και επαναλαµβάνω και πάλι πρόκειται για έργα ουσίας και έργα τα οποία θα 
βελτιώσουν κατά πολύ την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. 
 
 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Η ∆ηµοτική αρχή δεν έχει εγκαταλείψει την κατασκευή του νέου κοιµητηρίου. 
Όµως υπάρχει ένα ζήτηµα εκεί και πρέπει να το ξέρετε. Οι πολλές δράσεις στο 

συγκεκριµένο χώρο δηµιουργούσαν προβλήµατα. ∆ηλαδή σκοπευτήριο του στρατού, δίπλα το 
ιδιωτικό σκοπευτήριο, παραδίπλα το κοιµητήριο και ποιο νότια το γήπεδο του Λυκαρέα. Σε 10 
χρόνια θα ζητάγαµε να φύγει µία απ΄ αυτές τις δράσεις. Τέθηκε το θέµα υπόψη της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού, ήρθαν δύο φορές ειδικοί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και 
προέκριναν τη λύση της Βελανιδιάς εγγράφως. Μιλάµε να αναπτυχθεί το σκοπευτήριο έκτασης 
20 στρεµµάτων περίπου το οποίο θα παραχωρηθεί από το ∆ασαρχείο και από την Ιερά 
Μητρόπολη Μεσσηνίας. Έχουν γίνει συζητήσεις και µε τις δύο πλευρές. Το κόστος κατασκευής 
ενός σύγχρονου σκοπευτηρίου αγγίζει το 1.700.000 €, είναι αδύνατον να διατεθούν από το 
∆ήµο αυτά τα χρήµατα και είναι ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας προς τη Γ.Γ. Αθλητισµού να 
ξεκινήσει τη χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου. ∆εν µπορεί το νέο νεκροταφείο να 
ενταχθεί στο 45% του ΘΗΣΕΑ γι΄ αυτό και γίνεται η πρόταση απένταξης. 
 
Η συγκεκριµένη πρόταση είναι απόλυτα νόµιµη. ∆εν βάζει κανείς φαντάζοµαι εδώ ζητήµατα 
νοµιµότητας γιατί αυτή η πρόταση θα περάσει από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή και στη συνέχεια 
θα πάει στην Περιφερειακή Επιτροπή. Θα περάσει από τα 40 κύµατα ώστε να τεθεί σε 
ενέργεια, να υλοποιηθεί. Είναι µία ενέργεια ορθολογισµού και σας το λέω ευθέως ή εξ΄ 
ορθολογισµού. Κάποια έργα τα οποία αντιµετωπίζουν προβλήµατα προτείνεται να 
απενταχθούν, κάποια άλλα εντάσσονται, ενισχύεται η Βασ. Γεωργίου, παρεµβαίνουµε στον 
αµίαντο και στην κεντρική ζώνη του Ασπροχώµατος µε τα µεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, να δώσουµε ένα άλλο τέµπο στο ΘΗΣΕΑ, να βελτιώσουµε και την απορρόφηση, 
ένα πρόγραµµα το οποίο τελειώνει το 2009 και δεν µπορούµε να παίζουµε µε τις 
απορροφήσεις και την προοπτική σωστής πορείας των έργων. Είναι κι αυτό µέσα και σας το 
λέω ευθέως, αλλά οι επιλογές οι οποίες γίνονται, είναι επιλογές στην κατεύθυνση κατασκευής 
ουσιαστικών έργων. Ο κεντρικός αγωγός των Λεϊκων που είναι από αµίαντο συνδέεται και µε 
την ασφαλτόστρωση του συγκεκριµένου δρόµου. Ανάλογα και στη Μ. Μαντίνεια και στη 
Βέργα. Ή το ζήτηµα του Ασπροχώµατος το οποίο έχει εξελιχθεί σε ανάθεµα από τη γέφυρα 
µέχρι τα φανάρια του Ασπροχώµατος, πρέπει κάποτε να µπει σε µία πορεία υλοποίησης. Είναι 
ουσιαστικά τα έργα τα οποία προτείνονται και δεν είναι έργα βιτρίνας και υπηρετούν τον εξ΄ 
ορθολογισµό και τη βελτίωση της απορροφητικότητας.  
 
∆εν µπορεί ο ΘΗΣΕΑΣ να χρησιµοποιηθεί για προµήθειες γιατί η αγορά σωλήνων πλαστικών 
είναι προµήθεια, δεν είναι έργο, πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του ΕΚΠΟΤΑ, δεν χρειάζεται 
καµιάς µορφής τοποθέτηση, παίρνεις το λάστιχο και τρέχεις. Τα λάστιχα τα συγκεκριµένα δεν 
θα κατασκευάσουµε χαντάκια για να τα ενταφιάσουµε. 
 
Όσον αφορά τον Ταΰγετο που είπατε, υπάρχει αυτή τη στιγµή µία συγκροτηµένη προσπάθεια 
της ∆ηµοτικής αρχής µε τα ΟΠΑΑΧ. Ξέρετε ότι εδώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισε για τη 
µελέτη την οποία κάνει τώρα η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ για τα διαχειριστικά σχέδια και θα 
προχωρήσουµε και στις επόµενες µελέτες ώστε να γίνουν οι επενδύσεις οι δηµόσιες αυτής της 
µορφής, δηλαδή παρεµβάσεις στα γεφύρια, παρεµβάσεις στους πεζόδροµους, τα µονοπάτια 
και καταβάλουµε προσπάθεια ώστε η πυρόπληκτη περιοχή να έχει διαφορετική αντιµετώπιση 
από το Υπουργείο Γεωργίας, έχει τεθεί το ζήτηµα, αναφέροµαι στους ΟΠΑΑΧ, σε σχέση µε 
άλλες περιοχές. 
 
Λοιπόν το τεχνικό πρόγραµµα το συζητάγαµε, το είχαµε εντοπίσει το συγκεκριµένο θέµα, έχει 
αρχίσει να κουβεντιάζεται από το Νοέµβριο περίπου, µη ξεχνάτε ότι ο προϋπολογισµός 
ψηφίσθηκε το ∆εκέµβριο, δεν χάλασε ο τόπος το ότι συζητάµε το Φεβρουάριο, µετά από τρεις 
µήνες, το είχαµε δει αυτό το ζήτηµα, την τροποποίηση του ΘΗΣΕΑ. 
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Θεωρώ ότι είναι ένα θέµα σοβαρό. ∆εν αµφισβητώ τις καλές προθέσεις τις 
αγνές, τη διάθεση, την αγωνία της ∆ηµοτικής αρχής. Όµως οι ορεινές 

κοινότητες ξέρω τι κάνετε, ξέρω τι σχεδιάζετε, τι προγραµµατίζετε. Εάν σε ένα µήνα, δύο δεν 
έχουν ληφθεί αυτά τα βασικά προβλήµατα υδροδότησης δρόµων και τα υπόλοιπα, θα χάσουν 
µία παραγωγική χρονιά. Πρέπει να το καταλάβετε. Είναι τραγικό που ακόµα από το Υπουργείο 
Γεωργίας δεν έχουν κάνει καταµέτρηση των καµένων ελιών. Πότε θα τις φυτεύσουν αυτοί οι 
άνθρωποι, πότε θα πάρουν παραγωγή; Ακόµα δεν έχουν πάει. 

 
Ο κ. ∆ήµαρχος είπε πριν. . . 
 

∆εν αµφισβητώ όπως είπα τις καλές προθέσεις. Εγώ θα δεχόµουν η ∆ηµοτική 
αρχή «εµείς τώρα κάνουµε δανεισµό ενάντια στην κυβερνητική αναλγησία 

που υπάρχει, την κωλυσιεργία, την καθυστέρηση, τα φτιάχνουµε και µετά θα µας τα δώσετε». 
Εγώ θα το ψήφιζα. ∆εν ψήφισα το δάνειο για τη ∆ΕΠΑΚ γιατί δεν πρόκειται να το 
διεκδικήσουµε. Όµως όταν συζητάµε για τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, για όλον αυτό τον 
κόσµο, εάν έλεγε η ∆ηµοτική αρχή «1.000.000 € τα δανειζόµαστε για να κάνουµε αυτά τα 
έργα», εγώ θα το ψήφιζα κύριοι, γιατί αυτά τα χρήµατα πρέπει να τα πάρουµε. Εάν χάσουµε 
µια χρονιά παραγωγική, εάν κωλυσιεργήσουµε, εάν φυτεύσουµε, το καλοκαίρι θα φυτεύσουν 
τις ελιές; Γεωπόνο θέλουµε για να µας τα πει αυτά; Το καλοκαίρι θα φυτεύσουν τις καστανιές; 
∆εν γίνονται αυτά τα πράγµατα κύριοι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, δεν έχουν καταγράψει ακόµα τι 
έχουν καεί σε κάθε οικογένεια. ∆εν έχουν πρόσβαση να πάνε να βάλουν το σπόρο της 
πατάτας, να πάρουν τις πατάτες που έχουν κρατήσει για σπόρο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
Και ούτε αµφισβητώ τις όποιες καλές προθέσεις έχετε. Πότε θα γίνουν αυτά; 
 

 
Εµείς είχαµε ψηφίσει ΛΕΥΚΟ στο τεχνικό πρόγραµµα λέγοντας ότι δεν 
αµφισβητούµε τις προθέσεις σας αλλά αµφιβάλουµε για την 

αποτελεσµατικότητα της πρότασής σας. Στην ίδια λογική κατευθυνόµαστε και ξαναψηφίζουµε 
ΛΕΥΚΟ. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του 
την παραπάνω εισήγηση, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των 
παρόντων συµβούλων των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ & 
¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 
Προτείνει την τροποποίηση του προγράµµατος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 2417/4-2-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, ως εξής: 
 
Ι. Από την κατανοµή 45% (ΘΗΣΕΑΣ Α) να καταργηθεί το έργο µε τίτλο «Κατασκευή  
Νέου Νεκροταφείου ( Α΄ Φάση)» ποσού 150.000 € και το ποσόν αυτό να ενισχύσει 
την πίστωση του έργου «∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως 
Καλαµάτας»( δηλ. από 350.000  ευρώ να γίνει 500.000 ευρώ ) .  

   

 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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ΙΙ. Από την κατανοµή 35% (ΘΗΣΕΑΣ Β): 
 

1. Να απενταχθεί το έργο µε τίτλο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης οµβρίων 
οδού Ναυαρίνου (από οδό Ακρίτα έως Ηρώων) στη Παραλία Καλαµάτας» µε 
ποσό προένταξης 250.000 €. 

 
2. Να αυξηθεί ο προϋπολογισµός προένταξης του έργου «Κατασκευή 

αποχετευτικών έργων  οµβρίων τµήµατος Εισόδου Καλαµάτας από 
Νοσοκοµείο έως Ασπρόχωµα» από 595.000 € σε 800.000 €.  

 
3. Να µειωθεί ο προϋπολογισµός του έργου «∆ιευθέτηση – εγκιβωτισµός 

ρέµατος «ΡΙΖΟΣ» και κατασκευή παρακείµενων δρόµων στην Ανατολική 
συνοικία Καλαµάτας» από 1.000.000 € σε  687.350 €,  ποσό που προέκυψε 
από τη δηµοπράτηση του έργου. 

 
4. Να ενταχθούν τα παρακάτω νέα έργα: 

(α) «Κατασκευή έργων αποχέτευσης οµβρίων, ακαθάρτων και ύδρευσης 
τµήµατος οδού Βας. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων» µε ποσό 
προένταξης 400.000 €. 

(β) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Λαιίκων» µε ποσό προένταξης 270.000€. 

(γ) «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορα σηµεία του 
∆ήµου Καλαµάτας» µε ποσό προένταξης 102.650 € 

(δ) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα  Μ. Μαντίνειας και Βέργας» µε ποσό προένταξης 200.000 
€.  

 

 
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. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 19 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


