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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 25η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 26-06-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος και  
2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και   

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση προβληµάτων άρδευσης στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Λαδά του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το τοπικό συµβούλιο Λαδά µε την υπ΄ 
αριθµ. 1/2008 οµόφωνη απόφασή του «περί ύδρευσης – άρδευσης»  αφού έλαβε υπόψη 
του την παρατεταµένη ανοµβρία στο τοπικό διαµέρισµα, προτείνει µέτρα για να 
αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα ύδρευσης και άρδευσης. 
 
Όσον αφορά στην ύδρευση η πρόταση έχει υποβληθεί στη ∆ΕΥΑΚ, λόγω αρµοδιότητας, για 
την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Ως προς την άρδευση δε, η πρόταση του Τοπικού Συµβουλίου Λαδά έχει ως εξής: 
  
Β: ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
Ως γνωστόν ως τώρα όλοι πότιζαν µε αυλάκι µε συνέπεια το νερό να γυρίζει κάθε 10-15 
ηµέρες και να υπάρχουν γκρίνιες-τσακωµοί διότι δεν ήταν αρκετό και η δεξαµενή δεν γέµιζε 
και τα κηπευτικά να ξεραίνονται, για τούτο προτείνω να συνδεθούν όλοι όσοι θέλουν να 
ποτίζουν υποχρεωτικά µε το δίκτυο άρδευσης οπότε θα ποτίζουν κάθε 3-4 ηµέρες διότι θα 
γίνεται µεγάλη εξοικονόµηση νερού και δεν θα υπάρχει πρόβληµα, προτείνω να ποτίζει 
έκαστος για κάθε φορά που θα γυρίζει το νερό µέχρι και δύο (02) ώρες. Επειδή υπάρχουν 
τρία (03) κτήµατα που είναι στην ίδια ευθεία µε τη δεξαµενή και δεν θα έχει πίεση για 
τεχνική βροχή να ποτίζουν το αυλάκι. Ο Παρθένιος  Ιωάννης  του Μιχάλη και ο Παρθένιος 
Ιωάννης του ∆ηµητρίου από µία (01) ώρα και ο Παχής Χρήστος ½  ώρες. 
Η έναρξη ισχύος των µέτρων από 01-07-2008.   
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την υπ΄ 
αριθµ. 1/2008 απόφαση του τοπικού συµβουλίου Λαδά και τις διατάξεις του άρθρου 79 του 
Ν.3463/06, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Υιοθετεί τα µέτρα για την αντιµετώπιση προβληµάτων άρδευσης στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Λαδά, όπως αυτά προτείνονται µε την υπ’ αριθ. 1/2008 απόφαση του 
Τοπικού Συµβουλίου Λαδά και εισηγείται θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 
                                                                

 

 

 
 


