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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  056/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., στο 

Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην 7η/2011 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7078/21-2-2011 πρόσκληση του κ. 

Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώµατος κ. Γουρδέα Ανδρέα, 

οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ανδρεάκος 

Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά  µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) 

∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Καραγιάννης 

Ανδρέας, 12) Καρβέλης Γεώργιος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Μανδηλάρης Ιωάννης, 15) 

Μαρινάκης Σαράντος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπεχράκης 

Σταµάτης, 19) Μπουζιάνης Παύλος, 20) Μπούρας Ιωάννης, 21) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 22) 

Μπρεδήµας Θεόδωρος, 23) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 24) Μωρακέας Σπυρίδων, 25) Νιάρχος 

Αναστάσιος, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 27) Ντίντα Παναγιώτα, 28) Πολίτης ∆ηµήτριος, 29) 

Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) Ριζάς Χρήστος, 31) Στασινόπουλος Στυλιανός, 32) Φαββατάς 

∆ηµήτριος, 33) Φωτέας Νικόλαος  και 34) Χριστόπουλος Ιωάννης.     

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ιασάκος Νικόλαος, 

2) Μπάκας Ιωάννης, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4)  Στασινάκης ∆ιονύσης και 5) Χουλιάρα – Παλιατσέα 

Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων: 1) Καλαµάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και 2) Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος.  

 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεµισίας 

κα Βασιλάκη Γεωργία,2) Αιθαίας κ. ∆ουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώµατος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 

4) Μικροµάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 6) 

Θουράις κα Λιάππα Χρυσή, 7) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας Στυλιανός, 8) Αντικαλάµου κ. 

Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 9) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 10) Αγίου Φλώρου κα 

Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 11) Άριος κ. Μπρούµας Αθανάσιος, 12) Σπερχογείας 

κ. Περρωτής Παναγιώτης, 13) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος,  14) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 

15) Αµφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 16) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πηδήµατος κ. Κάργας 

Γεώργιος, 2) Πολιανής κ. Κοροµηλάς Παναγιώτης, 3) Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής και 4) 

Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γώργιος, 3) Αγρίλου κ. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, 4) Βροµόβρυσης 

κ. Καµαρινόπουλος Βασίλειος, 5) Βελανιδιάς κ. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα, 6) Ανεµόµυλου κ. Μαθιός 

Νικόλαος, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς ∆ηµήτριος, 8) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 9) 

Σταµατινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 10) Νέδουσας κ. Σούµπλης Κων/νος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιµαγκλής 

Παναγιώτης και 2) Άµµου κ. Κοσµόπουλος Νικόλαος.     

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµα που το Σώµα κατά πλειοψηφία, (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨),  δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά 
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Παραχώρηση χώρων ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαµάτας για την εγκατάσταση εργοταξίου 
και την κατασκευή της Γέφυρας Ποταµού Νέδοντα της Περιµετρικής Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ριζάς, αναφέρει τα εξής: 

 
Κε Πρόεδρε µε έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Συνχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων 
Έργων µας έχει ζητηθεί να παραχωρηθούν µε κάποιους αριθµούς κτηµατολογίου τους 

οποίους θα σας τους αναγνώσω 2727, 2734, 2735, 2756, 2760 και 2761, τµήµατα τα οποία 
ανήκουν στο ∆ήµο Καλαµάτας, προκειµένου, αφενός µεν να καταληφθεί από τα βάθρα και γενικά 
από τη γέφυρα η οποία θα γίνει στον ποταµό Νέδοντα και αφετέρου να δοθούν κάποια µικρά 
τµήµατα του ∆ήµου Καλαµάτας για χρήση του εργοταξίου µέχρι να τελειώσουν τα έργα και µετά 
θα επανέλθουν σε µας. 

Επισηµαίνεται ότι για τα τµήµατα των οικοπέδων τα οποία βρίσκονται µέσα στη ζώνη 
απαλλοτρίωσης, θα υπάρξει σχετική αποζηµίωση ενώ για την ανάπτυξη του εργοταξίου η 
παραχώρηση θα γίνει δωρεάν και θα µας επιστραφούν όπως σας είπα αυτά τα λίγα τµήµατα µικρής 
έκτασης µετά την περαίωση των έργων. 

Είναι ένα σηµαντικό αναπτυξιακό έργο για την πόλη της Καλαµάτας, το γνωρίζετε πολύ καλά, µέσα 
στον Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, όπως µε διαβεβαίωσε χθες ο κ. Καρνέσης και εµείς 
ερχόµαστε να γίνουµε αρωγοί προς τη Γενική Γραµµατεία Συνχρηµατοδοτούµενων ∆ηµόσιων 
Έργων για να µην παρακωλύσουµε την όλη διαδικασία και να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο όπως 
γνωρίζετε, γι’ αυτό και το φέρνουµε σήµερα µε αυτή τη διαδικασία του επείγοντος, είναι πολύ 
σηµαντικό και εξαιρετικό για την περιοχή της Καλαµάτας. 

∆εν έχω κάτι άλλο να πω, έχω µαζί µου εάν κάποιος χρειαστεί, και το κτηµατολόγιο στο οποίο 
φαίνεται και η απαλλοτριωµένη ζώνη, είναι µε το κόκκινο, και κάποιες κουκίδες κίτρινες που είναι 
αυτό το οποίο θα δώσοµε αύριο σε χρήση για την εξάπλωση του εργοταξίου. Ευχαριστώ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστώ τον κ. Αντιδήµαρχο. Κε Μπρεδήµα. 

 
Κε Πρόεδρε θα επαναλάβω αυτό που είπα αλλά θα το αναπτύξω. ∆ηλαδή, όταν η 
παραµικρή, η οποιαδήποτε εταιρεία κουνήσει την ουρά της και µέσα σε σαράντα 

οκτώ ώρες από την ώρα που σας επεσκέφθησαν στο γραφείο, κάνετε, δηµιουργείτε αµέσως 
φακέλους, φτιάχνετε θέµατα για πράγµατα τα οποία εµείς δεν γνωρίζουµε. Τουλάχιστον ο τρόπος 
µε τον οποίο επιχειρείται η συζήτηση του θέµατος είναι απαράδεκτος, είναι αντιδηµοκρατικός και 
επιτέλους πρέπει κάποτε να σεβαστείτε ότι πρέπει και οι µειοψηφίες να ενηµερώνονται και να 
βλέπουν, να έχουµε τη δυνατότητα την οποία παρέχει ο νόµος.  
Συνεπώς επί του θέµατος αυτού εµείς δεν συµφωνούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  Ο κ. Νιάρχος παρακαλώ. 
 

ΡΙΖΑΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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Κε Πρόεδρε θα µου επιτρέψετε, για ένα λεπτό θα βγω εκτός διαδικασίας. 
Στην απάντηση που µας έδωσε ο κ. ∆ήµαρχος για τα σχολεία στα Γιαννιτσάνικα, µας 

είπε να απευθυνθούµε αλλού και όχι στη ∆ηµοτική Αρχή, δηλαδή στον ΟΣΚ.  
 
Παρακαλώ κε Νιάρχο, µην µπαίνετε σε τέτοια θέµατα. Ολοκληρώστε. 
 

Τελειώνω. Εµείς πρώτα υποχρεωνόµαστε στις κυβερνήσεις και µετά στις δηµοτικές 
αρχές. Ο κ. ∆ήµαρχος συµφωνεί και το έχει πει επανειληµµένα και µε τις κυβερνήσεις 

του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Πάω στο συγκεκριµένο ζήτηµα τώρα που συζητάµε.  
Πρώτα µε την διαδικασία και µε τον τρόπο που µπήκε αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα είπαµε 
προηγούµενα. Μας λέει η ∆ηµοτική Αρχή ότι κόβεται τάχα για την ανάπτυξη της πόλης. Εµείς θα 
λέγαµε µάλλον το αντίθετο δείχνει, µάλλον για τα κέρδη του ΜΩΡΕΑ µπορεί να κόπτεται. Και 
βέβαια παραχωρεί και δωρεάν στον ΜΩΡΕΑ γιατί τα κέρδη του είναι λίγα. Βέβαια θα µπορούσε το 
θέµα να µπει στις 3 Μαρτίου που είναι προγραµµατισµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και δεν έρχεται, 
έρχεται τώρα µην τυχόν και καθυστερήσει µια βδοµάδα ο ΜΩΡΕΑΣ. Ο τρόπος µε τον οποίο όλοι 
αυτοί οι εργολάβοι παίρνουνε τους δρόµους, είναι γνωστός, τους γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Είναι 
γνωστό και το κίνηµα «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ – ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» και όλα αυτά. Ένα 8% δίνουν µόνο και 
όλα τα άλλα είναι λεφτά του δηµοσίου και λεφτά τα οποία πληρώνει ο λαός καθηµερινά από τα 
διόδια που είναι πανάκριβα. 

Έχουµε θέσεις πάνω σ’ αυτά και µπορούµε να συζητήσουµε µε τις ώρες και για εθνικό και δηµόσιο 
φορέα κατασκευών κλπ. Αλλά διαµαρτυρόµενοι για  τον τρόπο  µε τον οποίο µπήκε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο το θέµα, απέχουµε από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. 

 
Ήθελα να ρωτήσω, στο τοπογραφικό που έχετε ή στο σχεδιάγραµµα που έχετε, 
αν συµπεριλαµβάνονται και κτηριακές εγκαταστάσεις των δηµοτικών χώρων.  

Και ένα δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω ήταν το εξής: Στη δυτική πλευρά του Νέδοντα έχει µεγάλη 
έκταση ο ∆ήµος και η οποία θέλει να φτιαχτεί, να διαµορφωθεί µάλλον. Είναι µέσα αυτή, 
τουλάχιστον να έχουµε το όφελος ότι διαµορφώθηκε όλη η δυτική πλευρά, από την οδό Σπάρτης 
έως επάνω όλο το ποτάµι, δηλαδή όλη η Αρτέµιδος; Είναι ένα µεγάλο κοµµάτι εκεί που είναι 
δηµοτικό. Συµπεριλαµβάνεται αυτό για παραχώρηση; Και εάν δεν συµπεριλαµβάνεται µπορούµε να 
το διαπραγµατευτούµε ούτως ώστε να έχουµε την αποκατάστασή του ως όφελος τουλάχιστον; 

 
Πρώτον να σας απαντήσω ότι δεν υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις, υπάρχουν κάνα 
δύο τολ τα οποία η ∆ΕΥΑΚ θα φροντίσει να τα µεταφέρει. Ήδη τους το έχουµε ζητήσει να 

τα µεταφέρουν νοτιότερα. 

Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, το συγκεκριµένο θέµα αναφέρεται µόνο στην 
κατάληψη του χώρου που θα υλοποιηθεί η γέφυρα και τίποτα παραπέρα. Και υπάρχουν 
συγκεκριµένα διαγράµµατα που µπορείτε να τα δείτε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε ∆ήµαρχε έχετε τον λόγο. 

 
Πρώτον. Η ∆ηµοτική Αρχή δεν συναλλάσσεται µε καµία εταιρεία. Μας επισκέφθηκε 
χθες το ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Υποδοµών, δηµόσιος υπάλληλος, ο κ. 

Καρνέσης, ο οποίος έχει την ευθύνη της επίβλεψης και ζήτησε να διευκολυνθεί το Υπουργείο 
Υποδοµών. Ο ∆ήµος συνεργάζεται µε το Υπουργείο Υποδοµών, η απάντηση του ∆ήµου θα σταλεί 
στο Υπουργείο Υποδοµών, όχι στη συγκεκριµένη εταιρεία. 

∆εύτερον. Όποιες απαλλοτριώσεις γίνουν ιδιοκτησίας του ∆ήµου, θα πληρωθούν όπως και στους 
ιδιώτες. Υπάρχουν ήδη 30.000.000 ευρώ για τον περιµετρικό δακτύλιο Καλαµάτας και έχουν κλείσει 
και όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικαστήρια κλπ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το τρίτο το οποίο πρέπει να σας πω είναι η πολύ καλή συνεργασία που έχοµε µε το Υπουργείο 
Υποδοµών ως ∆ήµος και µε αυτή την Κυβέρνηση και µε την προηγούµενη Κυβέρνηση για τα 
συµφέροντα της πόλης. ∆ηλαδή πετύχαµε τα 500 µέτρα από την Αθηνών µέχρι τον κόµβο του 
Καρέλια. Τα διεκδικούσαµε, µας τα δίνει και ως απαλλοτρίωση και ως κατασκευή το Υπουργείο 
Υποδοµών. Κατά προτεραιότητα θα γίνουν τα 600 µέτρα από το τέλος της Βασ. Γεωργίου µέχρι το 
κτήµα του Καρέλια, ώστε να έχοµε τη µεγάλη είσοδο της πόλης. Ο κόµβος των Λεϊκων, οι 
παρεµβάσεις στην Αγία Άννα.  Όλα αυτά, όχι µε την εταιρεία, αλλά σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Υποδοµών. Εσείς τι πιστεύετε; ∆εν πρέπει να έχει ο ∆ήµος Καλαµάτας τη καλλίτερη δυνατή 
συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών για να προχωρήσει ζητήµατα τα οποία έχουν σχέση µε το 
µεγαλύτερο έργο που γίνεται στη πόλη από την απελευθέρωσή της και δώθε; Έργο 150.000.000 
ευρώ; Εµείς διαλέγοµε τον δρόµο της συνεργασίας και µε την προηγούµενη Κυβέρνηση και µ’ αυτή 
και υπηρετούµε µε αυτόν τον τρόπο την πόλη και τα συµφέροντά της.  

Όσον αφορά αυτό το οποίο είπε ο κ. Νταγιόπουλος, πράγµατι είναι ένα σοβαρό ζήτηµα, ξέρει όµως 
ως παλιός δηµοτικός σύµβουλος πολύ καλά ότι εκεί υπάρχουν αµφισβητήσεις όσον αφορά, µιλάω 
πάντοτε για τη δυτική πλευρά, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το παρακολουθούµε κε Νταγιόπουλε. 
Πλέγµατα δρόµων γύρω από τη γέφυρα των 350 µέτρων. Όχι µία γέφυρα, δύο γέφυρες. Μιλάµε 
για δύο ηµιγέφυρα. Τα πλέγµατα των δρόµων πρέπει να είναι στην πρώτη προτεραιότητα και να 
συµφωνήσοµε ότι αυτό το µεγάλο έργο θα οδηγήσει στην ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής.  

∆ιευκολύνουµε αγαπητοί συνάδελφοι το Υπουργείο Υποδοµών. Το Υπουργείο µας ζήτησε την 
διευκόλυνση που έκανε όλες αυτές τις επιπλέον παροχές προς το ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε Μπεχράκη έχετε τον λόγο. 

 
Έχουµε µείνει εµβρόντητοι. ∆ηλαδή ήρθε το Υπουργείο Υποδοµών και ζήτησε αύριο 
να συνεδριάσει, δηλαδή σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή αν γινόταν το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο την Πέµπτη θα ήταν τακτικό θέµα την επόµενη Πέµπτη; 
 
Θα σας απαντήσω εγώ, κε Ριζά µας συγχωρείτε. 

Ναι, ζήτησε άµεση απάντηση και είπαµε το θέµα αυτό να έρθει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. ∆εν προτρέξαµε διότι οι πρόδροµες εργασίες για τη γέφυρα έπρεπε ήδη να έχουν 
αρχίσει. Αυτός είναι ο λόγος. 

Στο κοµµάτι Αντικάλαµος – κόµβος Καρέλια έχουν αρχίσει ήδη οι εργασίες. Υπάρχει λόγος, 
κατεπείγον να παραδώσουµε τους χώρους. 

 
Κοιτάξτε να δείτε. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό το έργο πρέπει να προχωρήσει. Όµως 
όταν γίνονται αυτά τα έργα και τελειώνουν, οι περιοχές που αναπτυχθήκαν τα 

εργοτάξια και όλες αυτές οι δραστηριότητες, υποβαθµίζονται περιβαλλοντικά και υπάρχουν 
τεράστια κόστη για να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Σας υπενθυµίζω ότι σ’ αυτή την 
περιοχή στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης προτείνεται η οικολογική της αναβάθµιση µέχρι 
σε σηµείο να µην αντλούνται ούτε τα λιµνάζοντα ύδατα. Εποµένως δεν πρέπει να έχουµε τη λογική 
ότι εδώ ο ∆ήµος εξυπηρετείται µε αυτό το έργο, αλλά πρέπει ο ∆ήµος πραγµατικά να σταθεί σαν 
επιβλέπων και να προασπίσει όλη αυτή την περιοχή µε λεπτοµερειακό τρόπο, µε προβολή 
συγκεκριµένων προγραµµάτων για την περιοχή και για την αποκατάστασή της ως έχει.  

Εποµένως δεν µπορούµε να δεχτούµε µε την έννοια του κατεπείγοντος µέσα σε 24 ώρες και να 
ασκήσουµε µε ουσία την πολιτική µας χωρίς να έχουµε ψάξει το θέµα να δούµε τι µπορούµε να 
προτείνουµε και σαν ∆ήµος. Νοµίζω ότι η λογική «ήρθε ο υπηρεσιακός παράγοντας, µας ζήτησε 
σήµερα – αύριο», είναι η νόµιµη επωδός όλης της διοίκησης, αυτό λέει πάντα η διοίκηση, 
«βιαζόµαστε, µη µας ενοχλείτε, γρήγορα ψηφίστε». Εµείς δεν θα ψηφίσουµε αυτό το προτεινόµενο 
ακριβώς µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Φωτέας.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Εµείς συµφωνήσαµε να συζητηθεί το θέµα και θα συµµετέχουµε στη συζήτηση ενεργά. 
Άκουσα όµως κάτι από τον κ. Αντιδήµαρχο που µίλησε ότι θα παραχωρηθεί κάποιο 

δηµοτικό κοµµάτι δωρεάν στην κατασκευάστρια εταιρεία για χρήση.  
 
ΦΩΝΗ: Όχι στην εταιρεία, στο Υπουργείο Υποδοµών. 

 
Κοιτάξτε, µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Τώρα εάν εµείς το δώσουµε στο 
Υπουργείο Υποδοµών και το Υπουργείο Υποδοµών το δώσει δωρεάν στην εταιρεία µας 

είναι αδιάφορο. Εµάς κυρίαρχα σαν ∆ήµος µας ενδιαφέρει ότι ο τελικός αποδέκτης θα είναι η 
εταιρεία. Οι εταιρείες ξέρουµε πολύ καλά ότι δεν είναι εκκλησίες, είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, 
σκοπό έχουν το κέρδος. Είµαστε αντίθετοι από το κέρδος; Όχι. Εποµένως θα πρέπει κι εµείς να 
µπούµε στη φιλοσοφία τη δική τους. Κερδίζετε εσείς, κερδίζουµε και εµείς. Και εµείς το κάνουµε 
για τους δηµότες µας.  

Και επειδή ακριβώς υπάρχουν και ανησυχίες για τα εργοτάξια, για την αποκατάστασή τους, 
ενδεικτικά θα σας πω ότι ο ΜΩΡΕΑΣ αυτή τη στιγµή στα έργα τα οποία κάνει στη γη του Παµίσου, 
οι κύριοι αυτοί πλένουν τις µπετονιέρες τους στον Πάµισο και δεν το έχει παραδεχτεί κανένας, ούτε 
έχει πάει κανένας να τους κάνει έλεγχο. Γίνεται µία οικολογική καταστροφή στον Πάµισο, λυπάµαι 
που το λέω, και θα έπρεπε να έχουµε ενεργήσει ώστε να µη δρουν ανεξέλεγκτα. Επειδή έτυχε να 
πάω να το δω, το καταθέτω εδώ.  

∆εν έχω καµία εµπιστοσύνη λοιπόν σε κανέναν ΜΩΡΕΑ ότι θα φερθεί έντιµα απέναντι στο ∆ήµο, 
διότι θα επικαλεσθεί τη συµβατική υποχρέωση που θα έχει µε το Υπουργείο, διότι εµείς στην ουσία 
στο Υπουργείο εκχωρούµε αυτή τη δυνατότητα. Είµαστε αντίθετοι λοιπόν στη δωρεάν 
παραχώρηση από τη στιγµή που απευθυνόµαστε όχι σε δηµόσιο φορέα σαν τελικό αποδέκτη αλλά 
σε ιδιώτη ο οποίος θα ωφεληθεί από την ιστορία. Πρέπει λοιπόν εµείς να µπούµε στη λογική ότι 
κύριοι σας το παραχωρούµε αύριο το πρωί, ελάτε να το πάρετε, αλλά ελάτε να διαπραγµατευτούµε 
τι χρήµατα θα µας δώσετε τουλάχιστον σαν µορφή εγγύησης, εάν µας αφήσετε τα χάλια σας πίσω, 
να έχουµε τη δυνατότητα να το αποκαταστήσουµε. ∆ιότι θα βρεθούµε στη δύσκολη θέση µετά να 
τρέχουµε εµείς πάλι πίσω από το Υπουργείο και να εκλιπαρούµε να µας δώσει κάποια χρήµατα για 
να κάνουµε αποκατάσταση των ζηµιών που θα µας αφήσει ο κάθε ΜΩΡΕΑΣ, ο οποίος θα κάθεται 
ταµπουρωµένος και θα λέει ¨στο Υπουργείο να πάτε¨. 

∆ιαφωνούµε λοιπόν κάθετα µε τη λογική της δωρεάν παραχώρησης. Να παραχωρηθεί ότι είναι από 
το ∆ήµο αύριο το πρωί, όµως δωρεάν τέλος. Με ιδιώτη µιλάµε, τα δωρεάν τέλος. Είµαστε σε 
οικονοµική κρίση, δωρεάν δεν παραχωρείται τίποτα, ¨Θα πληρώσετε όπως σας πληρώνουµε 
διόδια¨. Για τα διόδια οι κύριοι αυτοί προπληρώνονται. ∆εν είµαστε αντίθετοι µε τα διόδια, αλλά 
προπληρώνονται πριν κάνουν τα έργα. Έχουν όµως συµβατικές υποχρεώσεις στο κράτος µε 
συµβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί, οι οποίες προβλέπουν και αυξήσεις συγκεκριµένες και σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Εκεί γιατί δεν είναι δωρεάν; 
∆ηλαδή ο καλαµατιανός που πηγαίνει στην Αθήνα του λέει ο ΜΩΡΕΑΣ ¨Επειδή µου έδωσες ένα 
οικόπεδο δωρεάν, πέρνα δωρεάν;¨ Όχι, του λέει θα τα ακουµπήσεις. Και εµάς λοιπόν να τους το 
παραχωρήσουµε το οικόπεδο γιατί σαφώς πρέπει να εξυπηρετήσουµε µια κατάσταση για την πόλη, 
αλλά το δωρεάν τέλος. Εάν λοιπόν επιµείνετε στη λογική του δωρεάν, εµείς θα είµαστε αντίθετοι 
και θα το καταψηφίσουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μωρακέας. 

 
Συνεχίζω τον προβληµατισµό ¨περί δωρεάν¨. Ο καστανάς πληρώνει 35 ευρώ για τη 
φουφού του. Ο εθνικός εργολάβος για χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα που θα 

χρησιµοποιήσει βοηθητικά, να µην πληρώσει τίποτα; Για το όνοµα του Θεού! Υπάρχει ένα θέµα, 
είναι σοβαρό, δεν µπορεί να έρχεται γιατί είναι και αποκαλυπτικό και των σχέσεων, έρχεται ο 
υπεύθυνος του Υπουργείου, ξέρουµε γνωριζόµαστε πολύ καλά τι γίνεται ανάµεσα στο Υπουργείο 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 
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Υποδοµών, τις εταιρείες αυτές τις γνωστές, τον τρόπο που έχουν πάρει τα έργα, τις σχέσεις που 
υπάρχουν. Εντάξει, ας µην τα ωραιοποιούµε και ας µην κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε. Νοµίζω 
ότι είναι πρόκληση έτσι να µπαίνει το θέµα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα τίµηµα. Είναι έξω από 
κάθε λογική. Ένας πάει να φτιάξει ένα µαγαζί, να κάνει µια ανακαίνιση και πηγαίνουµε και του λέµε 
¨τέλη πεζοδροµίου¨. ∆εν µπορεί να το αφήσουµε έτσι αυτό το πράγµα, νοµίζω ότι είναι 
απαράδεκτο αυτό. Είναι ένα θέµα δηλαδή µε τα τέλη. Έστω και στη λογική της ανταποδοτικότητας 
να υπάρχει και µια δικαιοσύνη κοινωνική. ∆εν µπορεί ο ΜΩΡΕΑΣ να µην πληρώνει ένα ευρώ για όλη 
αυτή την εξυπηρέτηση των χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων.  

Τέλος να πω ότι υπάρχει ένα θέµα που συσχετίζεται µε τον ΜΩΡΕΑ αλλά όχι µε το συγκεκριµένο. 
Από τον τύπο µάθαµε ότι επαγγελµατίες που χρησιµοποιούν µηχανήµατα σκαπτικά και ήτανε 
συνεργαζόµενοι µε τον ΜΩΡΕΑ, ντόπιοι,  καλαµατιανοί, από τους γύρω δήµους κτλ, έγινε κάτι µε 
τον ΜΩΡΕΑ, άλλαξε κάποιος διευθυντής κτλ. και πεταχτήκανε όλοι αυτοί έξω από το έργο ενώ 
δουλεύανε στο έργο αυτό. Επειδή άλλαξε ένας γενικός διευθυντής, δεν ξέρω τώρα εγώ 
λεπτοµέρειες, πρέπει να εξετασθεί όµως. ∆εν µπορεί δηλαδή αυτή τη στιγµή υπεργολάβοι της 
περιοχής να µην µπορεί να βρούνε δουλειά και να δουλέψουν στο έργο και να έρχονται από τα 
Τρίκαλα, από το Αγρίνιο άνθρωποι µε σκαπτικά µηχανήµατα και να κάνουνε µεροκάµατο. Φυσικά κι 
αυτοί επαγγελµατίες, εργαζόµενοι αλλά τη στιγµή που το έργο γίνεται δίπλα δεν είναι τραγικό; 
Νοµίζω ότι πρέπει ο κ. ∆ήµαρχος να το δει και να κάνει κάποιες κινήσεις προς την εταιρεία. Είναι 
προκλητικό αυτό το πράγµα νοµίζω εάν ισχύει και εφόσον ισχύει µε βάσει της καταγγελίες. Να το 
διερευνήσουµε και να πάρουµε µια πρωτοβουλία σαν ∆ήµος. Νοµίζω ότι το οφείλουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Χριστόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε είναι απ’ όλους αποδεκτό και συµφωνούµε απόλυτα για την 
αναγκαιότητα αυτού του τεράστιου έργου για το ∆ήµο Καλαµάτας και τις 

προοπτικές που θα δώσει στην πόλη µας. Όµως θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι δεν είναι 
ιδιαίτερα τιµητικό για το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο όταν ανώτερος υπηρεσιακός παράγοντας έρχεται 
την προηγούµενη και λέει ¨την επόµενη να βάλετε θέµα¨.  

Εγώ είµαι καλοπροαίρετος και πιστεύω ότι υπάρχει αναγκαιότητα του κατεπείγοντος. Όµως η 
∆ηµοτική Αρχή, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος δεν έπρεπε να πάρει µια πρωτοβουλία να καλέσει χθες 
έστω τους επικεφαλείς και να πει στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας ότι υπάρχει 
αναγκαιότητα για ένα τεράστιο έργο, να υπερβούµε κε Αντιδήµαρχε και τους εαυτούς µας προς 
αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως όταν φέρνουµε ένα θέµα και από µακριά µας δείχνετε ένα 
τοπογραφικό, δεν είµαστε ειδήµονες, δεν µπορούµε να αποφασίσουµε.  

Έβαλαν οι συνάδελφοι κάποιες ενστάσεις για τη δωρεάν παραχώρηση. Είναι µία ένσταση, θα 
πρέπει να τη δούµε. Ζήτησε το Υπουργείο να το παραχωρήσουµε δωρεάν στο Υπουργείο και το 
Υπουργείο δωρεάν στον εργολάβο; Το έγγραφο της Γραµµατείας Συνχρηµατοδοτούµενων Έργων 
πότε ήρθε; Θα µπορούσαµε να έχουµε προλάβει κάποια γεγονότα; Να ακούσουµε και ειδικούς 
επιστήµονες. Το ζήτηµα είναι αν µπορούσαµε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να ζητήσουµε να 
αξιοποιηθούν εργατοτεχνίτες από την περιοχή µας όπως πολύ εύστοχα έβαλε ο κ. Μωρακέας και να 
µην γίνεται εισαγωγή από άλλους νοµούς, εργαζόµενοι είναι κι αυτοί αλλά εµείς πρώτιστα θα 
πρέπει να λειτουργήσουµε σ’ αυτή την κατεύθυνση.  

Θα µπορούσαµε λοιπόν να βάλουµε κάποιους όρους ή τέλος πάντων µέσα απ’ αυτές τις συζητήσεις 
να δώσουµε και τις δικές µας προτάσεις. Αν υπήρχε ανάγκη, εγώ καλοπροαίρετα σας λέω κε 
Αντιδήµαρχε ότι πραγµατικά µπορεί να υπάρχει ανάγκη σ’ αυτό το τεράστιο έργο να ξεκινήσει, δεν 
θα έπρεπε όµως να υπάρχει µια συνεννόηση τέτοια για να µπορούµε να ψηφίσουµε; Οι ενστάσεις 
που µπήκαν για το δωρεάν παραχώρηση, οι ενστάσεις που µπαίνουν για την αποκατάσταση εάν 
υπάρχει τέλος πάντων η πρόβλεψη µιας ρήτρας οικονοµικής σε περίπτωση που δεν αποκαταστήσει 
τους χώρους, οι ενστάσεις που υπάρχουν αν θα λάβει τα κατάλληλα µέτρα σε περίπτωση µιας 
πληµµύρας, µήπως πολλαπλασιαστούν οι κίνδυνοι από την τοποθέτηση αυτή; Ποια µέτρα 
πρόληψης θα πάρει σ’ αυτή την κατεύθυνση; ∆εν θα πρέπει να τα δούµε αυτά;  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αυτές τις ενστάσεις θέλω να βάλω. Εξάλλου είναι αυτονόητο, συµφωνούµε και είναι και αυτονόητο 
ότι θα πρέπει η εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργάζεται µε την εκάστοτε κεντρική εξουσία. 
Αυτά είναι αυτονόητα πράγµατα. Εξάλλου δεν κάνουµε συνδικαλισµό εδώ. 

 
Θα µου επιτρέψετε µια επισήµανση. Πάντα οι επισηµάνσεις έχουν καλοπροαίρετο 
χαρακτήρα.  

Είχαµε συζητήσει και µε τον Πρόεδρο τον κ. Γουρδέα και παρακαλώ τους κυρίους αντιδηµάρχους, 
όταν υπάρχει χρονική δυνατότητα για κάποιο θέµα κατεπείγον σε συνέχεια αυτά που είπε ο Γιάννης 
ο Χριστόπουλος τα οποία τα έχουµε συζητήσει, θερµή παράκληση για να βοηθήσουµε δηµιουργικά 
και συνθετικά τη λειτουργία του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, θα παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι  
αντιδήµαρχοι έστω και στις 3:00 η ώρα το µεσηµέρι, εκεί θα φανεί η συναίνεση, να γίνεται µία 
προσπάθεια µόνο και µόνο, συγχωρέστε µου, η ένδειξη της προσπάθειας αυτής είναι ένας 
θετικότατος καταλύτης για να βοηθάει ορθολογικά τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Παρακαλώ λοιπόν καλοπροαίρετα, το είχαµε συζητήσει και µε τον Γιάννη τον Γκεγκλέ και µε τον 
Πρόεδρο τον Ανδρέα τον Γουρδέα, ότι εµείς θα σας κάνουµε αυτή την πρόταση.  
Παρακαλώ και στις 5:00 η ώρα το απόγευµα και µία ώρα πριν τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου γιατί στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο εµείς το είχαµε κάνει το 1994 - 98, και πολλάκις είχε 
σταµατήσει κάποιες διαδικασίες που πολλές φορές ήταν ανούσιες και χρονοβόρες. Παρακαλώ αυτή 
είναι µία καλοπροαίρετη από τους τρεις του προεδρείου. 

 
Θέλω να ρωτήσω τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο εάν προβλέπεται εισήγηση ή απόφαση 
από τη ∆ηµοτική Ενότητα της Καλαµάτας και αν υπάρχει. 

 
Είναι εδώ η κα Λιακουνάκου, γι’ αυτόν τον λόγο την έχουµε καλέσει. Είναι ένας από τους 
λόγους για τους οποίους είναι εδώ η κα Λιακουνάκου. 

 
Συγνώµη δεν µε καταλάβατε. Απόφαση εάν υπάρχει ρώτησα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας. Η κα Λιακουνάκου είναι Πρόεδρος. 

 
Είναι έκτακτο θέµα και για το οποίο µεθαύριο τη ∆ευτέρα θα λάβει υπόψη. Γι’ αυτό και την 
καλέσαµε για να ενηµερωθεί πλήρως. Ήδη την έχω ενηµερώσει για το θέµα.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ∆ηλαδή απόφαση από τη ∆ηµοτική Ενότητα της Καλαµάτας δεν υπάρχει. 

 
Κε συνάδελφε εχθές το ξεκινήσαµε, γι’ αυτό και το φέραµε και είναι µια νόµιµη διαδικασία.  
Σε ότι αφορά αυτό που είπατε κε Πρόεδρε ότι θα πρέπει κάποια θέµατα εξαιρετικά 

επείγοντα που για µας είναι επείγον και χαίροµαι που ο κ. Χριστόπουλος συµπορεύεται µε τη 
συγκεκριµένη θέση, είναι ότι είχαµε πει εχθές µε τον κ. ∆ήµαρχο να το φέρουµε το θέµα και σε 
συνεννόηση µαζί σας να µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε µε τις µειοψηφίες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Εγώ εκείνο που λέω είναι να το κάνουµε µόνιµα. 

 
Συµφωνώ για να ενηµερώνεται πλήρως το Σώµα. 
Εγώ θέλω να απαντήσω σε κάποια πραγµατάκια ώστε το θέµα να διευκρινιστεί πλήρως.  

Σε ότι αφορά την αποκατάσταση κύριοι συνάδελφοι, αυτό προβλέπεται από την περιβαλλοντική 
µελέτη, από τη Μ.Π.Ε. Κάθε έργο το οποίο εκτελείται, µετά καταγράφονται και γράφονται µέσα 
στην περιβαλλοντική, στη Μ.Π.Ε., οι τρόποι µε τους οποίους θα αποκατασταθούν οι θιγόµενες 
περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό είναι εκ του ουκ άνευ. Σαφώς και εµείς σε όσο µας αφορά, δεν είµαστε 
εµείς αυτοί οι οποίοι επιβλέπουµε το έργο, θα είµαστε όµως κοντά, όπως του ζητάµε να µας 
εξυπηρετήσει να κοιτάξουµε κι εµείς να εξυπηρετήσουµε, παραπάνω όµως από το νόµο αυτό, έτσι, 
ο νόµος δεν ορίζει ότι εµείς µπορεί να είµαστε οι επιβλέποντες του έργου, αλλά εµείς όµως θα το 
κάνουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 
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Πρώτα απ’ όλα υπάρχει είπαµε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Μιλάµε τώρα για µια έκταση κύριοι 
συνάδελφοι η οποία είναι περίπου τα 2 στρέµµατα και είναι η έκταση από την απαλλοτρίωση… 

Υπάρχει µια ανησυχία σε ότι αφορά το συγκεκριµένο έργο και το κατανοείτε πλήρως. Το κράτος 
µας βουλιάζει. Εµείς θέλουµε το ταχύτερο δυνατόν. Σαν ∆ήµος Καλαµάτας σκεφτήκαµε το 
συµφέρον της πόλης, να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Βλέπετε ότι έχουµε δυσκολίες στη 
χρηµατοδότηση του έργου να µας µείνει αµανάτι; Με συγχωρείτε πάρα πολύ, για δύο στρέµµατα 
που τους δίνουµε τη δυνατότητα να βάλουν το εργοτάξιο, να µας µείνει αµανάτι ο περιµετρικός 
δακτύλιος στον οποίο θα πέσουν 140.000.000 ευρώ στο ∆ήµο Καλαµάτας; Και να συζητάµε τώρα 
για µία έκταση δύο στρεµµάτων για να βάλουν το εργοτάξιο και µετά φυσικά να το 
αποκαταστήσουν; Ποιο εργοτάξιο; ∆υο τολ θέλουν να βάλουν οι άνθρωποι.  

Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πραγµατικά το θέµα τεκµηριώνεται σε ότι αφορά τη διαδικασία του 
επείγοντος. Το γνωρίζετε πολύ καλά σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα µας και η πατρίδα µας 
και οι σχέσεις των τραπεζών µε τους εργολάβους. Είναι σε µία οριακή κατάσταση.  

Άρα λοιπόν νοµίζω ότι απάντησα σε όλα και απάντησα και στο πρώτο στον κύριο συνάδελφο, τον 
αγαπητό κ. Μπρεδήµα, ότι δεν ήρθε ο ΜΩΡΕΑΣ, εµείς δεν συναλλασσόµεθα µε κανέναν ΜΩΡΕΑ, 
είµαστε σε µία αγαστή συνεργασία και απαντάµε σε ένα αίτηµα της Γενικής Γραµµατείας των 
Συνχρηµατοδοτούµενων ∆ηµόσιων Έργων και συγκεκριµένα στην ΕΥ∆Ε. Μας ζήτησαν αυτό το 
χώρο, τον παραδίδουµε. Είναι η ίδια η διαδικασία η οποία ουσιαστικά παραδίδεται στην ΕΥ∆Ε µετά 
από τα δικαστήρια και τις απαλλοτριώσεις. Το ίδιο πράγµα κάνουµε. Στην ΕΥ∆Ε παραδίδεται και η 
ΕΥ∆Ε την δίνει κατευθείαν στον ΜΩΡΕΑ. Έτσι είναι η διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε Μπρεδήµα έχετε τον λόγο. 

 
Κε Πρόεδρε βεβαίως έγινε κατατοπιστική συζήτηση αλλά εγώ θα σταθώ στην 
εύστοχη παρατήρηση του κ. Μωρακέα ότι ένας καστανάς µπορεί να περιµένει έξι 

µήνες να πάρει την άδεια προκειµένου να καταλάβει δύο – τρία τετραγωνικά και εδώ ερχόµαστε 
αµέσως, ψηλά τα χέρια, περάστε µέσα, είτε ΑΚΤΩΡ είναι, είτε οποιαδήποτε εταιρεία να 
καταλαµβάνει ολόκληρες εκτάσεις. Είπαµε λοιπόν ότι είµαστε αντίθετοι σ’ αυτή την τακτική η οποία 
δηµιουργεί δύο µέτρα και δύο σταθµά. Λόγω όµως του κατεπείγοντος θέµατος, εν πάση 
περιπτώσει εµείς δεν το δεχόµεθα, θα ψηφίσουµε ¨λευκό¨ έτσι ώστε να διευκολύνουµε τον κ. Ριζά 
ο οποίος έκανε και για δικηγόρος εκτός από µηχανικός, γιατί είναι πολύ πειστικός στις απαντήσεις 
του. 

 
Αν και είπαµε ότι απέχουµε από τη συζήτηση, δεν µπορούµε να µην κάνουµε ένα 
σχόλιο για απόψεις που εκφράστηκαν από τις παρατάξεις ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ και 

από το ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ που λέει ότι αν ο ΜΩΡΕΑΣ κάνει απολύσεις σήµερα, αντί να 
πούµε όχι σ’ αυτές γιατί η ανεργία διογκώνεται, να βάλουµε τον ∆ήµο να διαλέξει ποιοι θα 
απολυθούνε. Ντροπής πράγµατα. 
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Να απαντήσω επί προσωπικού! 

 
Όχι κε Μωρακέα, έχετε τόση πείρα που σε σας δεν δικαιολογούνται λάθη. 
Παρακαλώ στη δευτερολογία για το συγκεκριµένο θέµα. Ευχαριστώ πολύ. 

 
Εξηγήσαµε τη θέση µας, είµαστε ¨κατά¨ στο αίτηµα του κατεπείγοντος. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Νταγιόπουλος. 
 
Οπωσδήποτε θα ψηφίσουµε ¨λευκό¨ αλλά θέλω να τονίσω ακόµα περισσότερο 
τρία πράγµατα.  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όπως είναι για µας κατεπείγον και πέρασε σαν κατεπείγον, κατεπείγον ήταν και για το τοπικό 
συµβούλιο, κατεπείγον ήταν και για την τεχνική υπηρεσία. Και θα µπορούσαµε να ξέρουµε σήµερα 
πόσα ακριβώς τετραγωνικά µέτρα έχει ασχολούµενη η υπηρεσία µε αυτό, κατεπείγον έπρεπε να 
είναι και από το τοπικό συµβούλιο και να είµαστε όλοι στις θέσεις µας γνωρίζοντας τι σηµαίνει 
κατεπείγον. Είµαι υπέρ του έργου, το ξέρετε πολύ καλά, αλλά τους τύπους και την ουσία θέλω να 
τους διαφυλάσσω γιατί είναι δικαίωµά µου να µην υποβαθµίζοµαι έναντι ουδενός άλλου. 

Υποβαθµίζεται τούτη τη στιγµή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν θέλουµε να ενοχλήσουµε τις τεχνικές 
υπηρεσίες, δεν θέλουµε να ενοχλήσουµε το τοπικό συµβούλιο και ερχόµαστε κατευθείαν στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο παρακάµπτοντας ακόµα κι αυτή τη διαδικασία που θα έπρεπε µέσα στον 
φάκελο να υπήρχε έστω και τυπικά η απόφαση του τοπικού συµβουλίου. 

 
Γι’ αυτό που είπε ο κ. Νταγιόπουλος και µε τον κ. Αντιδήµαρχο, κα Λιακουνάκου 
ως Πρόεδρος θα παρακαλέσω πολύ σύντοµα.  
 
Κε Πρόεδρε µε ενηµέρωσε ο κ. Ριζάς το πρωί και µε ενηµέρωσε µάλιστα για τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος. ∆εν το έχω συζητήσει µε τα µέλη της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας, όµως είµαι σίγουρη ότι δεν θα έχουν καµία µα καµία αντίρρηση και θα συµφωνήσουν. 
Πρέπει να καταλάβουµε χωρίς αυτό να δείχνει ότι µας υποβαθµίζει, ότι υπάρχουν και θέµατα τα 
οποία θα έρχονται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Σε αυτά τα θέµατα πρέπει να δίνουµε 
λύσεις και να τα προωθούµε και κυρίως όταν είναι ένα θέµα τόσο σοβαρό που το ξέρουµε όλοι µας 
και το αναγνωρίζουµε όσο ο περιµετρικός της Καλαµάτας. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
∆ιαδικαστικά έχω να πω στο σηµείο αυτό, εγώ δεν τόχα αντιληφθεί, είναι επί ποινή 
ακυρότητας η µη λήψη αποφάσεως από τη ∆ηµοτική Επιτροπή. Η άποψη της κας 

Προέδρου είναι προσωπική. Παρακαλώ θα έχετε πρόβληµα, η απόφασή σας δεν είναι σύννοµη διότι 
δεν έχει προηγηθεί η συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής. Το λέει σαφώς µέσα, επί ποινή 
ακυρότητας, το λέει ο ¨Καλλικράτης¨, να σας βρω και τη σχετική διάταξη, η απόφασή σας δεν θα 
είναι νόµιµη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. ∆ήµαρχος. 

 
Όσο αφορά τη συνεννόηση, ο Πρόεδρος έχει δίκιο. Να µου το λέγατε να το έκανα 
εγώ. ∆εν χάλασε ο κόσµος να σηκώναµε τρία τηλέφωνα, ότι πρόκειται να γίνει αυτό. 

Και να µην ενταχθεί κανένα θέµα στην ηµερήσια διάταξη ως κατεπείγον εάν δεν έχει γίνει το 
στοιχειώδες. 

Το δεύτερο που έχω να πω, επειδή το θέµα είναι πράγµατι κατεπείγον, πρέπει να γίνει 
εγκατάσταση. Υπάρχει ένα ζήτηµα µε τη ∆ηµοτική Κοινότητα, να εκφραστεί η ∆ηµοτική Κοινότητα 
τη ∆ευτέρα και υπό την προϋπόθεση να γραφεί και στα πρακτικά ότι θα συναινεί η ∆ηµοτική 
Κοινότητα, θα ισχύσει η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έτσι θα προχωρήσει. 

Όσον αφορά στα άλλα ζητήµατα, νοµίζω ότι δεν τίθεται από κανένα ελεγκτικό θέµα, ότι δηλαδή 
κάποιος πήγε και έκανε συναλλαγή. Ήρθε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδοµών, Γενικός 
∆ιευθυντής, έθεσε το συγκεκριµένο ζήτηµα στα πλαίσια της καλής συνεννόησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε το Υποδοµών. Τι θέλετε να αθροίσοµε, γιατί µου λέτε για τους καστανάδες. 
150.000.000 ευρώ; ∆εν ξέρω πόσα εκατοµµύρια είναι η απαλλοτρίωση. Ότι ζητήσαµε, τα δέκα 
πράγµατα που ζητήσαµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ικανοποιήθηκαν και τα δέκα. Και εµείς τι θα τους 
πούµε τώρα; Ότι κουβεντιάζαµε δύο χρόνια, απαιτούσαµε παίρναµε αποφάσεις ως ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την πρόσβαση στον κόµβο του Καρέλια, για τον κόµβο Λεϊκων, για τους 
παραδρόµους, για το ένα, για το άλλο και θα τους πούµε τώρα τι ως ∆ήµος; ¨Α, έχοµε και δύο 
στρέµµατα, αυτά πρέπει να τα πληρώσετε, ελάτε να το διαπραγµατευτούµε. Πόσο καιρό θα τα 
χρησιµοποιήσετε; Θέλουµε χίλια ευρώ¨. Αυτό θα πούµε; Αυτή θα είναι η συµπεριφορά 
συνεννόησης της ∆ηµοτικής Αρχής µε το Υπουργείο Υποδοµών παρακαλώ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Από κει και πέρα οι νόµοι της ελληνικής πολιτείας προσδιορίζουν τα οικονοµικά θέµατα του 
Υπουργείου και της ελληνικής πολιτείας µε τη συγκεκριµένη εταιρεία. ∆εν είµαστε εµείς οι 
συζητητές µε τον ΑΚΤΩΡΑ, ούτε εµείς κανονίζουµε οικονοµικά θέµατα.  

Ασφαλώς και προσωπικά κάνω ότι µπορώ κε Μωρακέα ώστε να εργάζεται ντόπιο εργατικό 
δυναµικό και µηχανήµατα στη συγκεκριµένη εταιρεία και εργάζονται κατά δεκάδες. Και λυπάµαι για 
το γεγονός ότι για µια σειρά λόγους, ο σηµαντικότερος είναι οι τράπεζες, έχοµε τις απολύσεις στην 
Ολυµπία Οδό. Και χαίροµαι γιατί χρηµατοδοτικά φαίνεται να µην αντιµετωπίζοµε προβλήµατα στο 
δικό µας έργο και θα ολοκληρωθεί. 

Με αυτές τις σκέψεις και µε τη βεβαιότητα ότι όλοι πιστεύοµε, πέρα από το γεγονός ότι θα 
µπορούσανε πράγµατι να σηκωθούν δύο τηλέφωνα για το συγκεκριµένο θέµα και αν το ήξερα θα 
το έκανα εγώ κε Προεδρεύοντα, και δεν θα ξαναµπεί θέµα στην ηµερήσια διάταξη εάν δεν το 
ξέρετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ψηφίσοµε προς το Υποδοµών ως µία έκφραση... 

 
Και όχι µόνον. Να προσθέσω κε ∆ήµαρχε ότι δεν έχουµε αντίρρηση αλλά προσέξτε, 
δεν είναι σύννοµη η απόφαση. Πρέπει να προηγείται και να έχει και δικαίωµα 

ψήφου και η Πρόεδρος. Το λέει εδώ πέρα. ¨Καλείται στο θέµα αυτό και ψηφίζει¨. Συµµετέχει και 
στην ψηφοφορία η Πρόεδρος. 

 
Μην κοπτόµαστε για τη νοµιµότητα ή µη.   
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Λίγες µέρες µέχρι την Πέµπτη. 
 
Οι αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται εδώ δεν είναι τελεσίδικες. Πράγµατι ο έχων 
έννοµο συµφέρον και στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο κάθε δηµότης, µπορεί να 

προσφύγει στην αρχή εποπτείας, στην αρχή νοµιµότητας και να αµφισβητήσει µία απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εµείς θεωρούµε ότι δεν πάσχει. Από κει και πέρα όµως ο καθένας έχει το 
δικαίωµα να κάνει τη σχετική προσφυγή του. Υπάρχει ζήτηµα εγκατάστασης και έναρξης του 
έργου. Αυτός είναι ο λόγος.  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Κάντε µια αναβολή µέχρι την Πέµπτη να είστε εντάξει.  

 
Καταρχήν υπάρχει λάθος νοµίζουµε αντίληψη για το πώς πρέπει η πόλη, ο ∆ήµος,  
να σταθεί απέναντι σ’ αυτό το µεγάλο έργο. Εάν πάµε µε τη λογική του ραγιά ότι 

γίνεται αυτό το έργο και το έργο αυτό χαρίζεται και δεν πάρουµε µέτρα σαν ∆ήµος να 
παρακολουθήσουµε όλη τη υλοποίηση του έργου, και ότι γίνεται µεγάλη χάρη. ∆ηλαδή να 
κοροϊδεύουµε τον κόσµο ότι τελικά αυτό το έργο το πληρώνει ο πολίτης µε τις διελεύσεις και ότι ο 
∆ήµος έχει µεγάλη υποχρέωση για το έργο αυτό που γίνεται και εποµένως καταλαβαίνετε τι θα 
σηµαίνει αυτό το πράγµα εάν στην πορεία υλοποίησης αυτού του έργου δεν παρθούν όλα αυτά τα 
µέτρα που ο ∆ήµος πραγµατικά να επιστατεί, να επιβλέπει και να υπερασπίζεται τα συµφέροντα της 
πόλης. ∆εν πρόκειται για κανένα έργο δωρεάν. Το αγοράσαµε, θα το πληρώσουµε και εδώ πέρα 
µπαίνει και το άλλο θέµα που κουβεντιάζουµε, δηλαδή πως εδώ ο ΜΩΡΕΑΣ βγαίνει τζαµπατζής. 
Εδώ κατηγορεί τους πολίτες που δεν πληρώνουν τα διόδια τζαµπατζίδες και ο ίδιος είναι 
τζαµπατζής. Με ποια λογική δηλαδή, δεν µπορούµε να µπούµε στη λογική και στη διαδικασία αυτή 
ότι γίνεται µία µεγάλη χάρη. Από πού θα γίνει η µεγάλη χάρη αφού θα πληρωθεί από τους πολίτες; 
Θα γίνει λοιπόν το έργο, πρέπει ο ∆ήµος από την πρώτη στιγµή να δείξει  την αρτιότητά του σ’ 
αυτά τα θέµατα και µας κάνει επιτέλους µία εντύπωση. Σε κανένα θέµα δεν έρχεται από την 
τεχνική υπηρεσία ένας υπεύθυνος να µας µιλήσει. Θα κάνετε δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µαριονέτα σαν το προηγούµενο που ψηφίζαν για τη Βέργα και δεν ξέραν τι ψηφίζουνε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Προχωράµε στην ψηφοφορία. 
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΦΩΤΕΑΣ: Είµαστε ¨υπέρ¨, όχι όµως στο δωρεάν. 
 
Εµείς είπαµε για να διευκολύνουµε τη συζήτηση, ¨λευκό¨ και εµµένουµε. Αλλά 
όµως εφιστούµε την προσοχή ότι η απόφαση που παίρνετε είναι άκυρη διότι δεν 

εκλήθη, δεν έχει συνεδριάσει η επιτροπή της ∆ηµοτικής Κοινότητας και διότι στην ψηφοφορία αυτή 
έπρεπε να πάρει µέρος και η πρόεδρος της Επιτροπής. Γιατί λοιπόν, και κάνω ύστατη έκκληση και 
αυτή τη στιγµή στον κ. Ριζά, να γίνει µία αναβολή µέχρι την Πέµπτη; Χαλάει ο κόσµος; Και θα 
επαναλάβουµε την απόφασή µας. ∆εν πρόκειται να κάνουµε συνεδρίαση πάλι για το ίδιο θέµα. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ¨Κατά¨.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του 
τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 το αποτέλεσµα της σχετικής 
ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία, ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας κα Λιακουνάκου, ΚΑΤΑ 
τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ενώ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
συµφωνούν µε την παραχώρηση αλλά όχι δωρεάν, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης, στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων, τµηµάτων των ακινήτων ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαµάτας µε κτηµατολογικούς 
αριθµούς 2727, 2734, 2735, 2756, 2760 και 2761, που είναι απαραίτητα για την 
εγκατάσταση εργοταξίου και την κατασκευή της γέφυρας ποταµού Νέδοντα της 
περιµετρικής οδού Καλαµάτας, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η εκτέλεση των 
έργων. 

Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ µετά την παροχή σύµφωνης γνώµης επί της πιο 
πάνω αναφερόµενης παραχώρησης από το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καλαµάτας.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  7. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  8. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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  10. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  11. Καραγιάννης Ανδρέας 

  12. Καρβέλης Γεώργιος 

  13. Κουδούνης Αργύριος 

  14. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  15. Μαρινάκης Σαράντος 

  16. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Μπεχράκης Σταµάτης 

  19. Μπουζιάνης Παύλος 

  20. Μπούρας Ιωάννης 

  21. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  22. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  24. Μωρακέας Σπυρίδων 

  25. Νιάρχος Αναστάσιος 

  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  29. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  30. Ριζάς Χρήστος 

  31. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  32. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  33. Φωτέας Νικόλαος 

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 

  H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ         
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  Λιακουνάκου Βενετία 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 4  Μαρτίου 2011 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ  

 

                                                        


