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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  569/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2009 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 (προσέλευση στην 569 απόφαση), 
7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθµ. 569 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 205/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά 
στην αναπροσαρµογή των τελών ύδρευσης  και αποχέτευσης από 1-1-2010. 

 
Με την υπ΄ αριθµ. 205/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ εγκρίθηκε η 
αναπροσαρµογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης από 1-1-2010, κατά 1%.  Η απόφαση 
αυτή απεστάλη µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 6278/1164/16-12-2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
30716/16-12-2009) έγγραφο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των Ν. 1069/1980 και 2307/1995.   
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΚ, κ. Γουρδέας Ανδρέας λέει τα εξής: 

 
Ακολουθώντας πάντοτε το πρόγραµµα το οποίο είχαµε εξαγγείλει από την αρχή 
της τετραετίας, δηλαδή ότι οι αυξήσεις στη ∆ΕΥΑΚ θα είναι ίσες µε τον 

πληθωρισµό, και φέτος η αύξηση της ∆ΕΥΑΚ είναι 1% ακριβώς αντίστοιχα µε τον πληθωρισµό 
ο οποίος εκεί διακυµαίνεται.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις;    
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πόσο ήτανε πέρυσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γουρδέα, ερώτηση σας έκανε ο κ. Ηλιόπουλος. 
 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Πέρυσι ο πληθωρισµός ήτανε 4,7 η αύξηση ήτανε 4,5.  

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει;  
Τοποθετήσεις; Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Εµείς έχουµε τοποθετηθεί και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την 
αύξηση των δηµοτικών τελών. Ειδικά για τη φετινή χρονιά είχαµε µια 

διαφορετική προσέγγιση ενώ πιστεύουµε ιδιαίτερα στην τιµαριθµική αναπροσαρµογή κατ΄ 
έτος. Επειδή όµως ήταν µικρή και λόγω του γεγονότος ότι είχε γίνει πέρυσι, είχαµε κάνει µια 
συγκεκριµένη εισήγηση όταν είχαµε επαναλαµβάνω συζητήσει την αύξηση του 1% που είχε 
προτείνει η ∆ηµοτική Αρχή για τα δηµοτικά τέλη.  
Θα προτιµούσα κ. Πρόεδρε να επικεντρώνατε την προσοχή σας στο να εισπράξετε τα χρήµατα 
από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την ¨Μπιρµπίτα¨, δυστυχώς  εξακολουθεί εκεί το 
πρόβληµα να υπάρχει  και οι νέες µετρήσεις απ΄ ότι µαθαίνω είναι εξίσου υψηλές και άρα το 
εύρος είναι τεράστιο και δεν µπορώ να καταλάβω µε ποιο τρόπο θα πρέπει ή έχετε σκεφτεί να 
το αντιµετωπίσετε, διότι είναι χρήµατα τα οποία χάνονται, χρήµατα πολλαπλάσια αυτών των 
οποίων θα εισπράξετε µε την αύξηση του 1% και βέβαια θα προτιµούσα να βλέπαµε µε λίγο 
διαφορετικό τρόπο τον τρόπο διεκπεραίωσης τον τρόπο συµφωνίας ο οποίος υπήρξε µε τους 
µεταφορείς των αποβλήτων.  ∆εν κατάλαβα, το χρέος απ΄ ότι γνωρίζω µέχρι 30-11 του ’99 
ήταν 170.000. Ποίος αποφάσισε τη µείωση του 30%; Μας ενηµερώσατε εδώ ότι έγινε µία 
συµφωνία, ρώτησα και είδα ότι η συµφωνία δεν έχει περάσει από κανένα ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Προφανώς την κάνατε ή εσείς ή ο κ. ∆ιευθυντής, δεν ξέρω,  αλλά µε τη συµφωνία 
αυτή απεµπολείται 51.000 €. Γιατί;  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Θεωρώ ότι µια σωστότερη συµφωνία θα ήτανε περισσότερο χρονικό διάστηµα αποπληρωµής, 
µεγαλύτερες δόσεις και όχι στα τρία. Είναι τεράστιο το ποσό το οποίο απεµπολείται. Θα έβλεπα 
ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα αλλά να εισπράξουµε το σύνολο των χρηµάτων το οποίο 
δεν θα µας το αποδώσουν οι τόκοι εάν τα εισπράξουµε τα άλλα νωρίτερα.  
Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό είµαστε κατά της αύξησης των τελών και θα έβλεπα να 
επικεντρωθεί η προσοχή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  σ΄ αυτά τα δύο σηµεία τα οποία σας 
επέστησα την προσοχή.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γουρδέα. 

 
Σε ότι αφορά το θέµα µε τους βυτιοφορείς, γνωρίζετε ότι ακόµα εκκρεµεί το 
δικαστήριο. Το δικαστήριο θα γίνει 19 του Ιανουαρίου. Εκείνο που µετρήσαµε          

κ. Κοσµόπουλε πάνω απ΄ όλα εµείς σαν ∆ΕΥΑΚ, διότι η ∆ΕΥΑΚ δεν είναι µία κερδοσκόπος 
επιχείρηση έχει και κοινωφελή χαρακτήρα,  εκείνο που µετρήσαµε ήταν οι επιπτώσεις στο 
κοινωνικό σύνολο. ∆ηλαδή αν συνεχίζαµε να τραβάµε την άκρη τι θα γινότανε. Πρώτον. Όπως 
και από εξάµηνο δεν µπορέσαµε να εισπράξουµε τα χρήµατα, εδώ είναι από το Μάρτιο τα 
χρήµατα, διότι συνεχώς και απανωτά είµαστε στα δικαστήρια µε ασφαλιστικά µέτρα µε 
δικαστικούς αγώνες, µας υποχρέωνε το δικαστήριο να ανοίγουµε τον βιολογικό για το 
κοινωνικό σύνολο, εποµένως υπήρχε ένα πρόβληµα. Και αυτοί, εντάξει, επαγγελµατίες είναι και 
δεν είναι και πλούσιοι, εντάξει; Έγινε όπως γίνεται και σε κάθε δηµότη που αντιµετωπίζει ένα 
πρόβληµα. Απ΄ ότι γνωρίζετε σε δηµότες οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ρυθµίσεις 
γίνονται και εκπτώσεις γίνονται. Έτσι έγινε και εδώ σε µία οµάδα ανθρώπων, που κατά τη 
γνώµη τους δεν υποχρεούνται να εισπράττουν προς όφελος της ∆ΕΥΑΚ αλλά να µεταφέρουν 
λύµατα. Έγινε λοιπόν µία έκπτωση για να µπορέσουν να πληρώσουν και µια διευκόλυνση και 
από την 1η του µήνα θα χαραχτεί καινούρια πολιτική  σε ότι αφορά τις εισπράξεις από τη 
∆ΕΥΑΚ των βοθρολυµάτων από τους βυτιοφορείς. Ή απευθείας θα έχουµε τον κόσµο ο οποίος 
θα θέλει να κάνει µία εκκένωση να πηγαίνει στα γραφεία της ∆ΕΥΑΚ και να πληρώνει και µε το 
χαρτί αυτό το οποίο θα δίνει στο βυτιοφορέα θα εισέρχεται στο βιολογικό και θα κάνουµε και 
διαφορετικό τιµολόγιο διότι επιµένουνε σε µείωση αυτοί οι άνθρωποι και θα µπορέσουµε 
απευθείας από τον κόσµο να εισπράττουµε τα χρήµατά µας και να µην έχουµε απώλειες και να 
µην αντιµετωπίζουµε αυτό το κοινωνικό πρόβληµα.  
Το άλλο ερώτηµα που κάνατε τι ήτανε κ. Κοσµόπουλε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ήτανε για την ¨Μπιρµπίτα¨. 

 
Για την ¨Μπιρµπίτα¨. Η αίτηση είχε γίνει από τη Νοµαρχία. Η αίτηση προς τη 
∆ΕΥΑΚ για την παροχή υδροµέτρου  έχει γίνει από τη Νοµαρχία και δεν έχει γίνει 

από  το ∆ήµο. Εγώ επικοινώνησα µε τον κ. Καφαντάρη και του επισήµανα ότι και η 
κατανάλωση είναι µεγάλη και η σπατάλη είναι τεράστια και θα πρέπει να λάβει µέτρα. Του 
ζήτησα να εξοφλήσει και το λογαριασµό ο οποίος ανερχότανε στις 30.000, ο πρώτος. Η 
απάντηση του κ. Καφαντάρη ήτανε ότι ενώ έπρεπε να έχει γίνει ένα συµφωνητικό και µια 
υπηρεσία να είχε συσταθεί µεταξύ Νοµαρχίας και ∆ηµαρχίας δεν έγινε αυτό ποτέ, να 
απευθυνθείτε κ. Γουρδέα µου λέει στο ∆ήµο. Αρνήθηκε να πληρώσει. Φυσικά εγώ του 
κοινοποίησα εξώδικο µε τη δικηγόρο της επιχείρησης για να έρθει να τακτοποιήσει την 
πληρωµή του. Θα επιµείνουµε να εισπράξουµε αυτά τα χρήµατα από τη Νοµαρχία. Φυσικά 
υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβληµα. Εδώ έχουµε µια κοινωνική πλευρά έχουµε τους 
αθίγγανους και από την άλλη η Νοµαρχία. Πέστε µου, να πάω να βγάλω το υδρόµετρο; Αυτό 
πρέπει να κάνω βάσει του νόµου και του καταστατικού της ∆ΕΥΑΚ.  Είναι λεπτό το ζήτηµα 
πάρα πολύ. Και στο κάτω κάτω δεν ευθύνονται οι αθίγγανοι εάν η Νοµαρχία δεν έκανε µία  
συµφωνία µε το ∆ήµο, να έχουν ένα κοινό ταµείο για να  πληρώνουνε τις υποχρεώσεις που 
λέγονται είτε ∆ΕΗ είτε Ύδρευση – Αποχέτευση.  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  
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Είναι πολύ λεπτό το ζήτηµα, το χειριζόµαστε µε προσοχή, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουµε και 
µία επίσκεψη στο Νοµάρχη να µπορέσει να τακτοποιηθεί το θέµα άλλως οι καινούριοι  
καταυλισµοί οι οποίοι γρήγορα θα χρειαστούν νερό δεν θα πάρουν υδρόµετρο εάν η Νοµαρχία 
δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της.  

 
Το θέµα κ. Γουρδέα, µε συγχωρείτε, είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει µια 
τεράστια κατανάλωση. Άρα λοιπόν πρέπει εφόσον δεν πληρώνεται αυτό το 

νερό, καταλαβαίνω την κοινωνική διάσταση, πρέπει να αντιµετωπιστεί µε έναν τρόπο. ∆εν θα 
αφήσουµε τους ανθρώπους χωρίς νερό, µπορούµε να περιορίσουµε όµως τις ώρες που αυτό 
τρέχει ή να κατεβάσουµε λίγο την πίεση η οποία δεν ξέρω µε ποιον τρόπο θα µπορούµε να 
κατεβάσουµε την πίεση, την παροχή η οποία φτάνει εκεί. ∆ιότι φαίνεται προφανώς ότι κάποια 
υδρόµετρα µένουν συνεχώς ανοιχτά, άρα πρέπει να κατεβάσουµε την παροχή η οποία φτάνει 
σ΄ αυτά ώστε να µην έχουν µεγάλη παροχή όλη τη µέρα. Σαφώς δεν µπορούµε να τους 
αφήσουµε τους ανθρώπους και να µην έχουµε κοινωνική συµπεριφορά αντίστοιχη µε αυτό που 
επιβάλλεται απέναντί τους.  Και από την άλλη πλευρά πρέπει να ξεπεραστούν και οι 
αγκυλώσεις µεταξύ του ∆ήµου και της Νοµαρχίας. Πρέπει να ρυθµιστεί το θέµα. Με ποιον 
τρόπο, εδώ είναι ο κ. ∆ήµαρχος … ∆εν πρέπει να µένουµε σε καταστάσεις και σε γεγονότα τα 
οποία έγιναν κάποια στιγµή γιατί αυτό τελικά λειτουργεί εις βάρος της ∆ΕΥΑΚ. ∆εν µπορεί από 
τη µια να επιζητούνται 150.000 εδώ και τώρα από τη ∆ΕΥΑΚ, από το ∆ήµο  και από την άλλη 
τα χρωστούµενα που κάνει να δίνει η Νοµαρχία στη ∆ΕΥΑΚ λόγω της συµπεριφοράς του 
∆ήµου, για κάποιους λόγος, ας τα βρει η ∆ηµοτική Αρχή, να στερεί από τη ∆ΕΥΑΚ τα 
αντίστοιχα έσοδα τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά.  
Αυτό ήθελα να πω.   
Και κάτι άλλο. Το χρέος των 170.000 δεν δηµιουργήθηκε τους 3 τελευταίους µήνες, είναι 
χρέος χρόνων.  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 

 
∆εν έγινε από το Μάρτιο. 170.000 Επιτρέψτε µου. ∆εν έγινε από το Μάρτιο. 
Υπήρχαν και επιταγές και ακάλυπτες επιταγές και υπήρξαν… Και τα ξέρετε 

πολύ καλά. Είναι χρέος το οποίο αφέθηκε να αυξηθεί χωρίς να ληφθούν έγκαιρα µέτρα. Η 
παράκληση λοιπόν είναι να µην επαναληφθεί και έγκαιρα να υπάρχει επέµβαση τη στιγµή που 
πρέπει. Τον πρώτο τον δεύτερο µήνα να τελειώνει το θέµα, δεν µπορεί να σέρνεται διαρκώς 
γιατί ξανά θα συσσωρευτεί το ποσό αυτό και ξανά θα κληθείτε για να  καινούρια ρύθµιση 
καινούριο διακανονισµό.   
Και κάτι άλλο. Επειδή εµείς σαν παράταξη στηρίξαµε απόλυτα τη ∆ΕΥΑΚ και το ξέρετε και 
δηµόσια και πριν το δικαστήριο και εξακολουθούµε να τη στηρίζουµε, θεωρούµε ότι ορισµένα 
επιχειρήµατα δεν στέκουν. Εάν υπήρχε η διάθεση τα λύµατα αυτά να είναι απλή µεταφορά θα 
υπήρχε φορτωτική δεν θα υπήρχε δελτίο παροχής υπηρεσιών. Παρέχονται υπηρεσίες επειδή 
υποτίθεται αναλαµβάνεται και το κόστος της πληρωµής στη ∆ΕΥΑΚ στην οποία πηγαίναν τα 
απορρίµµατα. Εµείς έχουµε κάνει άλλωστε εδώ και πολύ καιρό την πρόταση για το κουπόνι, το 
ξέρετε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση για να ελέγξοµε και το 
από πού έρχονται µια σειρά από λύµατα, να µην έχουµε την ψευδαίσθηση ότι έρχονται µόνο 
από γειτονικά µέρη.  

 
Κύριε Νταγιόπουλε.  
Συγγνώµη, συγγνώµη. Ναι κ. Γουρδέα, ορίστε.   
 
Σε ότι αφορά το χρέος της ¨Μπιρµπίτας¨, εγώ έχω αίτηση από τη Νοµαρχία άρα 
υπεύθυνη για µένα είναι η Νοµαρχία, δεν εµπλέκεται ο ∆ήµος πουθενά για µένα 

και ούτε … 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …. (δεν ακούγεται) 
 
Ναι, ναι, εσείς σωστά εντάξει.  

Ένα είναι αυτό. ∆εύτερον.  ∆εν µπορεί να παίζουµε µε τις πιέσεις, διότι 
µειώνοντας την παροχή του νερού µέσα στον αγωγό άρα µειώνοντας και τις πιέσεις κάποιοι 
άλλοι θα έχουνε προβλήµατα. Ο αγωγός δεν πάει µόνο εκεί κατευθείαν.  Και αν αφήσουµε 
τους αθίγγανους, όπως το είπατε είναι µια ευαίσθητη κοινωνική οµάδα, εάν τους αφήσουµε 
κάποιες στιγµές να µην έχουνε έστω για 1 ώρα  νερό θα ξεσηκώσουνε τον κόσµο. Λοιπόν και 
οι ίδιοι µε µια επίσκεψη που έκανε ο ∆ιευθυντής ο δικός µας και τους παρακάλεσε να µην 
σπαταλάνε το νερό γιατί έχουν τα λάστιχα και τρέχουν, τα συνεργεία το έχουν δείξει 
επανειληµµένως, και µία παρέµβαση του κ. Καφαντάρη από πλευράς Νοµαρχίας, να 
συνετιστούνε και να κατανοήσουν ότι το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό και µόνο έτσι θα 
µπορέσουµε να αποτρέψουµε τη σπατάλη η οποία γίνεται.  Τίποτε άλλο δεν µπορούµε να 
κάνουµε.           

Σε ότι αφορά τώρα το µέτρο µε τους βυτιοφορείς, γνωρίζετε ότι τα περισσότερα λύµατα,  το 
90% των λυµάτων τώρα είναι από τη Μεσσηνία δεν είναι από την Καλαµάτα, η Καλαµάτα έχει 
παροχοτευτεί. Εποµένως και το κουπόνι εξετάζουµε και την είσπραξη από εκεί την εξετάζουµε. 
Αυτό θα γίνει συνάντηση, µε τον καινούριο χρόνο, µε τους βυτιοφορείς όπου ή θα δοθεί 
κουπόνι σε αυτούς και θα το αποδίδουνε από εκεί παίρνουνε τα λύµατα και θα το πληρώνει ο 
ιδιοκτήτης και θα το αποδίδουνε ή θα έρχονται απευθείας στη ∆ΕΥΑΚ θα πληρώνουν και θα 
παίρνουν απόδειξη, χαρτί µε το οποίο τότε θα επιτρέπεται να µπαίνουν στο βιολογικό να 
αδειάσουνε και έτσι η ∆ΕΥΑΚ θα έχει όφελος γιατί ένα βυτίο απ΄ ότι καταλαβαίνεται µπορεί να 
πάρει και 3 και 4 βόθρους και θα πληρώνει µόνο µία φορά τα 14 ευρώ, έτσι η ∆ΕΥΑΚ θα έχει 
εισπράξει 3 φορές, τριπλάσια, θα είναι πολλαπλάσιο το όφελος και εκεί θα κατευθυνθούµε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Νταγιόπουλε.  

 
∆ύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον ότι, µειώνουµε σε δηµότες την 
αξία του νερού ή αφαιρούµε κάποιους λογαριασµούς; Οπωσδήποτε αυτό 

γίνεται, µε ποια διαδικασία ‘όµως. Υπάρχει µια τριµελής επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και αν 
είναι οµόφωνες πηγαίνουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ∆ΕΥΑΚ. Εδώ για τους βυτιοφορείς δεν έγινε αυτή η διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Ένα 
για τους βυτιοφορείς.  
∆εύτερον. Για τη Νοµαρχία έχω την πληροφορία ότι υπάρχει συµφωνητικό, η Νοµαρχία είχε 
την υποχρέωση της εγκατάστασης του οικισµού εκεί κάτω και ο ∆ήµος τη διαχείριση και 
συντήρηση.  Εγώ δεν θέλω κάποια στιγµή µια απάντηση αν ο ∆ήµος έχει τη διαχείριση ή δεν 
την έχει, το ρεύµα ποιος το πληρώνει εκεί κάτω; Για να δούµε αν ο ∆ήµος έχει τη διαχείριση 
µόνο για το νερό και η Νοµαρχία έχει για τα υπόλοιπα. Εάν ο ∆ήµος έχει τη διαχείριση να ρθει 
το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να εγκριθεί η πίστωση και να ληφθούν και τα απαιτούµενα 
µέτρα για να µειωθεί και η κατανάλωση του νερού. Έτσι πρέπει να γίνει η σωστή κίνηση, γιατί 
ο κ. Καφαντάρης ισχυρίζεται και λέει ότι ¨την  εγκατάσταση η Νοµαρχία, τη διαχείριση ο 
∆ήµος¨. Αυτό να λυθεί και  να µην αφήνει να διαχέεται στη γριούλα που πηγαίνει εκεί πάνω 
για 25 ευρώ και ψάχνεται και φωνάζει είναι ακριβό το νερό και ο άλλος να το έχει αµπόλα και 
να τρέχει και να λέµε ποιος πληρώνει. Ίδια η διαδικασία, ναι, εκβιασµό στη Νοµαρχία και θα 
λέµε  ¨∆εν πλήρωσε ο Νοµάρχης, πηγαίνετε εκεί κάτω¨. Τη γλώσσα του πεζοδροµίου να τη 
µάθουµε να την µιλάµε και εµείς. ∆εν θα µπορεί να λέει ο καθένας τη διαχείριση την έχει ο 
∆ήµος, ξεφορτωθείτε µε. Για τι µόνο αυτό δεν σας είπε ¨παρατάτε µε.¨. 
Το ρεύµα ποιος το πληρώνει, η Νοµαρχία ή αθίγγανοι;  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 
 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Άρα αφού πληρώνει το ρεύµα είναι υποχρεωµένη και ας αφήσει τα 
παιχνίδια ότι  τη διαχείριση του καταυλισµού την έχει ο ∆ήµος. Να 

τελειώνουµε. Αν ο κ. Καφαντάρης µιλώντας µε εµάς πιστεύει ότι κοιτάγεται στον καθρέφτη και 
µπορεί να κοροϊδεύει τον εαυτό του είναι πρόβληµά του. Εντάξει; Εγώ δεν του έδωσα καµία 
ταυτότητα ότι είµαι πιο κουτός από εκείνον.  

 
Κύριε Γουρδέα, θέλετε κάτι να συµπληρώσετε;       
Όχι. 

 Κύριε ∆ήµαρχε.  
 
Να πω δυο κουβέντες αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο το οποίο οφείλω να πω 
συνδέεται µε τη ∆ιοίκηση της ∆ΕΥΑΚ. Όλα συνηγορούν ότι πρόκειται για µία 

καλή ∆ιοίκηση και για έναν καλό Πρόεδρο που πράγµατι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και 
λύνουν προβλήµατα, συσσωρευµένα προβλήµατα.  

Μου λέτε για την ¨Μπριµπίτα¨. Έχετε δει εδώ στην Αθηνών, δεξιά µας στου ¨Σπουργίτη¨ ένα 
πράσινο ρυάκι το οποίο τρέχει συνεχώς; Αυτό είναι από βρύσες τις οποίες χρησιµοποιούν οι 
αθίγγανοι στην περιοχή του Πολυκλαδικού. Προσέξτε, βρύσες που έχουν δοθεί µε αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Βέβαια κλέβουν και κάποιο νερό τρυπώντας τους σωλήνες. Για αυτό το 
νερό το οποίο τρέχει σε 24ωρη βάση και τρέχει µε τη νοµιµοποίηση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου χωρίς να πληρώνεται, γιατί αλήθεια δεν µιλάει κανείς;  Γιατί δεν µιλάει; Είναι 
διαφορετικό το ένα νερό και το άλλο νερό;  

Για την ¨Μπιρµπίτα¨ θα σας πω, διότι η ¨Μπριµπίτα¨ από τα πράγµατα θα έρθει στο ∆ήµο 
Καλαµάτας.  Με τον ¨Καποδίστρια 2¨ οι συγκεκριµένες δράσεις θα περάσουν στην 
πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση. Και τώρα η αρµοδιότητα ανήκει στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση. 
Προσπάθησα κάποια πράγµατα να ολοκληρωθούν, µαζί µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή   και τον 
Εισαγγελέα, πριν µπουν οι αθίγγανοι στο συγκεκριµένο χώρο. Αγωνίστηκα για αυτό. ∆εν τα  
κατάφερα. Για αυτό και δεν υπεγράφη προγραµµατική σύµβαση, για αυτό και δεν υπάρχει 
συµφωνητικό.  ∆ιότι δεν έγιναν οι πρόδροµες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, δηλαδή 
καταµετρητές, να παραδοθούν οι οικίσκοι µε διαδικασία, σε οικογένειες, µε ονοµατεπώνυµο. 
Αυτός είναι ο λόγος. Το ότι η ¨Μπιρµπίτα¨ θα έρθει µοιραίως σε εµάς σε κάποιους µήνες, αυτό 
είναι βέβαιο και πρέπει να λάβοµε τα µέτρα µας.  

Το άλλο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής: Κατέβαλε µία προσπάθεια µεγάλη ο Πρόεδρος 
για να λύσει το θέµα µε τα βοθρολύµατα. Εγώ πήγα δύο φορές στον εισαγγελέα για το 
συγκεκριµένο θέµα. Και δεν σας κρύβω ότι υπήρχε γενικότερη ανακούφιση διότι είχαµε 
πρόβληµα περιβαλλοντικό πλέον σοβαρότατο και να µην το αναλύσω εδώ.  Τώρα, πως είναι 
δυνατόν αν έχοµε φτάσει στο σηµείο κύριε Πρόεδρε, όλη η Μεσσηνία να φέρνει τα 
βοθρολύµατα στ΄ Ασπρόχωµα, να είναι συνδεδεµένες γειτονικές πόλεις µε τ΄ Ασπρόχωµα, να 
υπάρχουν τα συγκεκριµένα τιµολόγια, να έχοµε πρόβληµα, πρόβληµα, όπως καταγράφετε στις 
ανακοινώσεις του ΕΛΚΕΘΕ, στην εκβολή του µοναδικού αγωγού στο Μεσσηνιακό Κόλπο, αυτά 
είναι θέµατα να τα σκεφτεί ο καθένας και να καταλήξει σε συµπεράσµατα.  

Εν πάση περιπτώσει έγινε ένας χειρισµός πολύ καλός από τον Πρόεδρο. Παρέλαβε µία 
κατάσταση από τα βοθρολύµατα, δεν τη δηµιούργησε ο Γουρδέας ούτε το τωρινό ∆.Σ., µία 
κατάσταση αναρχίας που µας εξέθετε και στα µάτια των χρηστών όσων χρησιµοποιούσαν τα 
φορτηγά για να µεταφέρουν τα βοθρολύµατα. Μπήκε σε µία τάξη η συγκεκριµένη διαδικασία 
και από τη νέα χρονιά θα δούνε και τη δική σας πρόταση ποιος είναι ο προσφορότερος τρόπος 
ώστε ο χρήστης να καταβάλλει το τίµηµα το οποίο πρέπει να καταβάλλει, το οποίο είναι και 
ελάχιστο, είναι και ελάχιστο. Βέβαια το σοβαρότερο πρόβληµα το ξέρετε ποιο είναι. Είναι ότι 
έχοµε ένα βιολογικό καθαρισµό ένα σύστηµα απαξιωµένο και απαρχαιωµένο πια, θέλει άµεση 
συντήρηση, ότι το µείζον οικολογικό πρόβληµα στο ∆ήµο είναι οι εκχειλίζουσες λεκάνες από 
λυµατολάσπη. Να µην συνεχίσω το τι γίνεται από εκεί και πέρα διότι όσοι έχετε επισκεφτεί στο 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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χώρο ξέρετε το τι γίνεται. Και βεβαίως είναι ότι πρέπει να υπάρξει και ένας σχεδιασµός σε 
επίπεδο νοµού διότι δεν είναι δυνατόν η Καλαµάτα να εισπράττει τα βοθρολύµατα της 
ευρύτερης περιοχής και να έχοµε ένα αγωγό εκροής στο Μεσσηνιακό Κόλπο, διότι 
δηµιουργούνται τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε µία περιοχή για την οποία λέµε όλοι 
ότι πρέπει να είναι περιοχή τουριστικής ανάπτυξης.  

Για την ¨Μπιρµπίτα¨ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτηµα. Υπάρχουν ελλείψεις σε υποδοµές, υπάρχει 
ζήτηµα εσωτερικής συνεννόησης και τακτοποίησης, υπάρχουν ζητήµατα σχετικά µε 
καταµετρητές και της ∆ΕΗ και του νερού. Αυτά όλα θα ολοκληρωθούν και πρέπει να 
ολοκληρωθούν. Η Νοµαρχία έχει 1.600.000,00 € για να επεκτείνει τον καταυλισµό και να κάνει 
και τις άλλες δράσεις ώστε να συµπληρωθούν οι υποδοµές. Από εκεί και πέρα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο έχει ψηφίσει προγραµµατική, για να υπογραφή το σχετικό συµφωνητικό πρέπει να 
διασφαλίζονται τα συµφέροντα του ∆ήµου Καλαµάτας.   

Είµαι βέβαιος ότι θα φτάσουµε στο σηµείο της συνεννόησης, άλλωστε είναι θέµα µηνών η 
¨Μπρµπίτα¨ να περάσει ολοκληρωτικά στο ∆ήµο Καλαµάτας. Ξέρετε, όταν αγοράσαµε τα 
οικόπεδα το 2002, η Νοµαρχία  δεν είχε καµία δουλειά να αγοράσει οικόπεδο διότι δεν ήτανε 
στις αρµοδιότητές της, επειδή όµως υπήρχε µία κόντρα µε το ∆ήµο Καλαµάτας και το ∆ήµο 
Μεσσήνης τ΄ αγόρασε τότε η Νοµαρχία αλλά ρητώς αναφέρεται στα συµβόλαια ότι αυτά, οι 
συγκεκριµένοι χώροι των 120 στρεµµάτων πρέπει να περάσουν στο ∆ήµο Καλαµάτας  και στο 
∆ήµο Μεσσήνης ιδιοκτησιακά. Είναι ένα θέµα που θα το δούµε και θα συνεννοηθούµε αλλά 
µην ξεχνάτε όταν µιλάτε για ¨Μπιρµπίτα¨ να θυµόσαστε, µην ξεχνάτε, και το Πολυκλαδικό το 
νερό που τρέχει εκεί σε 24ωρη βάση, µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρακαλώ.  

 
Αντιλαµβάνοµαι τον κ. ∆ήµαρχο να αιτιολογήσει τα πάντα, απλώς του 
θυµίζω το εξής:  

Ας σκεφτεί τι είχε απαντήσει ο κ. Γουρδέας και ο κ. ∆ήµαρχος στην ερώτηση του κ. Τσερώνη  
στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τις εκβολές του αγωγού του βιολογικού 
καθαρισµού. Τίποτε άλλο.                 

 
 Ακούστε συνάδελφε, ακούστε.  Εγώ δεν είχα µιλήσει για το συγκεκριµένο θέµα. 
Ακούστε. Εγώ σήµερα αναφέρθηκα στην έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ την οποία τη 

γνωρίζετε. Τη γνωρίζετε, γνωρίζετε και τα διαγράµµατα και τα συµπεράσµατα. Υπάρχει στη 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας όποιος θέλει να πάρει την τελευταία έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ όσον 
αφορά τον περιβάλλοντα χώρου του αγωγού. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία. 

 
Μισό λεπτό, µισό λεπτό. Τι ψηφοφορία κ. Πρόεδρε, µισό λεπτό, είναι σοβαρό το 
θέµα που έθεσε ο … 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε. 

 
Εγώ είχα πει ότι οι µετρήσεις οι οποίες γίνονται από το Χηµικό Τµήµα της 
Επιχείρησης είναι εντός των ανεκτών ορίων και επιµένω, έχω πει ότι τα 

αποτελέσµατα είναι  στη διάθεση οποιουδήποτε συναδέλφου, εάν θέλετε,  και γνωρίζετε πολύ 
καλά ότι τρεις φορές το χρόνο γίνονται εξετάσεις και από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και από το ΕΛΚΕΘΕ και 
από τη ∆ΕΥΑ και από τη ∆ιεύθυνση Υγιεινής πολλές φορές.  
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει µία αποτρεπτική έκθεση ότι έχουµε υπερβεί τα όρια τα ανεκτά.  Και 
δεσµεύοµαι ότι στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα φέρω λοιπόν όλες τις αναλύσεις που 
έχουνε γίνει πρόσφατα και από εκεί και πέρα εάν πλέον αµφισβητείτε το επιστηµονικό τµήµα 
της ∆ΕΥΑΚ που αποτελείτε από χηµικούς µε τεράστια εµπειρία είναι ένα άλλο θέµα.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, δεν καταλάβατε. Εγώ δεν αµφισβήτησα 
τίποτα. Είπα την αντίφαση που υπάρχει ανάµεσα στη δική σας τοποθέτηση 

και την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου.  Αυτό είπα.  
 
Κύριε συνάδελφε, είπε κάτι ο Πρόεδρος για τα όρια. Εντάξει; Και η έκθεση του 
ΕΛΚΕΘΕ η οποία και δόθηκε στη δηµοσιότητα, µιλάει για την επιβάρυνση της 

συγκεκριµένης περιοχής όχι όµως εκτός ορίων, αλλά σε σχέση µε τον άλλο Μεσσηνιακό Κόλπο 
είναι επιβαρηµένη. ∆εν έχει ξεπεράσει τα όρια, δεν τα έχει ξεπεράσει αλλά είναι επιβαρηµένη η 
περιοχή αυτή. 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την υπ’ αριθ. 205/2009 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας. ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ & ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 205/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) µε την 
οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης της 
παραπάνω Επιχείρησης κατά 1% από  1-1-2010.   
 
 

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. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος  

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  12  Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


