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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  281/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Μαΐου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 15η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 16-05-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  
22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση 
και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 282 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 281 απόφαση). 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 
απόφαση), 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συµβουλίου  Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.   
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 Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέων κ. ∆ούσης 
Θεόδωρος. 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο πρόγραµµα  ΟΠΑΑΧ. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 11065/19-5-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
µε την οποία αποστέλλονται και τα σχετικά συνοπτικά Τεχνικά ∆ελτία των προτεινόµενων 
έργων για ένταξη στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που ήταν στο φάκελο του 
θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 
 
Σας αποστέλλουµε, τα συνοπτικά Τεχνικά ∆ελτία των παρακάτω έργων, τα οποία προτείνονται 
για ένταξη στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013: 
 

1. Ανάπλαση αλσυλίου Αλµυρού δ.δ. Βέργας & κατασκευή δρόµου Άνω – Κάτω Βέργας 
(προυπ.600.000€). 

2. Παρεµβάσεις στο δρόµο Αρτεµισία – Πηγές – Αλαγονία – Μαχαλάς – Νέδουσα (προυπ. 
600.000€). 

3. Βελτίωση οδού από Ελαιοχώρι – Ι.Μ. ∆ηµιόβης – ∆ενδρά – Αράχωβα – Πηγάδια 
(προυπ. 600.000€). 

4. Βελτίωση οδού από Ε.Ο. Καλαµάτας – Σπάρτης – Μενινά – Περιβολάκια – Ελαιοχώρι 
(προυπ. 600.000€). 

5. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Πηγών – Αλαγονίας – Λεϊκων – Μ. Μαντίνειας (προυπ. 
600.000€). 

και παρακαλούµε να αποφασίσετε για την έγκρισή τους.  
 

Ο Εισηγητής 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆/ντής  Τ.Υ. Καλαµάτας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος λέει τα εξής: 

 
Τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων, τα 
ΟΠΑΑΧ, είναι προγράµµατα που ως γνωστόν αφορούν τα Τοπικά 

∆ιαµερίσµατα του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου ,των Λεϊκων, της Βέργας και της Μ. 
Μαντίνειας.  Έχουµε ξαναπεί ότι έχει ξεκινήσει η προετοιµασία γι΄ αυτά τα προγράµµατα µε τη 
σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων που έχει ανατεθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στην Αναπτυξιακή, ήδη βρισκόµαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο, έχουν παραληφθεί 
τα σχέδια της Σπερχογείας, του Αντικαλάµου και αυτές τις µέρες παραλαµβάνουµε  των Λεϊκων 
και της Βέργας και προχωράµε και στα υπόλοιπα, του Ασπροχώµατος συγγνώµη , ενώ πριν 
λίγες ηµέρες είχαµε µία σύσκεψη στη Νοµαρχία που κλήθηκαν όλοι οι ∆ήµου οι οποίοι  
συµµετέχουν σ΄ αυτά τα προγράµµατα, παρουσία και παραγόντων  του Υπουργείου Γεωργίας 
που είναι το αρµόδιο Υπουργείο και το οποίο θα διαχειριστεί το πρόγραµµα και µας ζητήθηκε 
να υποβάλλουµε προτάσεις και να συντάξουµε τα σχετικά Τεχνικά ∆ελτία για τα έργα που 
προτείνουµε γι΄ αυτό το πρόγραµµα. 
Οι προτεραιότητες οι οποίες δίδονται και σύµφωνα µε τις οδηγίες που µας δόθηκαν από τους 
παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας είναι σε έργα που αφορούν την οδοποιία και σε έργα 
που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων µε στόχο την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος 
και γενικότερα των αγροτών στις περιοχές αυτές.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Θέλω να σηµειώσω ότι τα έργα των αναπλάσεων περιέρχονται απ΄ ότι µας είπανε σε µία 
δεύτερη µοίρα, όχι δηλαδή ότι δεν θα δοθεί σηµασία στις αναπλάσεις αλλά κατά κύριο και 
πρώτο λόγο αυτό που θα δοθεί σηµασία είναι στα  έργα για τη διαχείριση των υδάτων και της 
αγροτικής οδοποιίας.  
Οι προτάσεις είναι αυτές οι οποίες περιλαµβάνονται στην εισήγηση, εν συντοµία και για τα 
πρακτικά να τις αναφέρω: 

1. Η ανάπλαση του αλσυλίου στο Αλµυρό της Βέργας και η  κατασκευή δρόµου Άνω – 
Κάτω Βέργας  

2. Παρεµβάσεις στο δρόµο Αρτεµισίας – Πηγών – Αλαγονίας – Μαχαλάς – Νέδουσας  

3. Η βελτίωση της οδού από Ελαιοχώρι προς Ιερά Μονή ∆ηµιόβης – ∆ενδρά – Αράχωβα – 
Πηγάδια  

4. Η βελτίωση της οδού από εθνική οδό Καλαµάτας – Σπάρτης προς Μενινά – 
Περιβολάκια – Ελαιοχώρι, και  

5. Η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα ∆ιαµερίσµατα των Πηγών της Αλαγονίας των 
Λεϊκων και της  Μικράς Μαντίνειας  

 
Κάθε έργο είναι προϋπολογισµού 600.000,00 €, εποµένως µιλάµε για ένα ποσό της τάξης των 
3.000.000,00 €.  
Και απλά τελειώνοντας επειδή µπορεί να τεθεί και σαν ζήτηµα επειδή δεν υπάρχουν στις 
προτάσεις έργα  που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, να πω ότι είχαµε σαν αρχική σκέψη 
να µπουν δύο έργα που αφορούν την κατασκευή ολοκληρωµένου συστήµατος άρδευσης στις 
Πηγές και στην Αλαγονία και άλλη µία πρόταση για την κατασκευή επίσης ολοκληρωµένου 
συστήµατος άρδευσης στη Αρτεµισία, κατόπιν όµως της συνάντησης που είχε ο κ. ∆ήµαρχος 
µε τον κ. Μολυβιάτη που είναι Πρόεδρος στο Ταµείο Πυροπλήκτων και µας είπε ότι µπορεί να 
ενταχθούν δύο τέτοια έργα προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο Πυροπλήκτων, έχει δοθεί 
σχετική οδηγία στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος να συντάξει τις µελέτες ώστε να τις 
αποστείλουµε στο ταµείο Πυροπλήκτων και να τύχουν χρηµατοδότησης  από αυτήν την πηγή.  
 
 
Ακολουθούν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του  Σώµατος καθώς επίσης και 
διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης καταθέτει πρόταση της δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ», η οποία 
πρόταση έχει ως εξής: 

Πρόταση του συνδυασµού «Καλαµάτα Πόλη Ζωής» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2007 – 2013 

1. ∆ρόµος Κάτω Καρβέλι – ∆ιαστραύρωση οδού προς Περιβολάκια. 

2. ∆ρόµος από Γιαννιτσάνικα – προς Αγ. Αικατερίνη Περιβολακίων. 

3. ∆ρόµος Ελαιοχώρι – ∆ήµιοβα – ∆ενδρά – Αράχωβα – Πηγάδια. 

4. ∆ρόµος Πηγαί – Σκουρόλακα και Αγία Ελαιούσα – Αγροκήπιο. 

5. ∆ρόµος Αγ. Παρασκευή Αρτεµισίας – Ι.Μ. Μελέ. 

6. ∆ρόµος Αρτεµισία – Κ. Χωριό. 

7. ∆ρόµος Λαδά θέση Λινούς – Καρέα. 

8. ∆ρόµος Αλαγονία – Αγ. Ιωάννη Θεολόγο – Ζωοδόχου Πηγής – Μαχαλά – Νέδουσα. 

9. ∆ρόµος Λιµνοδεξαµενή – Μαύρα Λιθάρια – Γιατρέικα. 

10. Αντιπληµµυρικά Έργα – Φράγµατα στην αγροτική περιοχή – ρέµατα Καρβελίου – Λαδά – 
Αρτεµισία – Πηγές – Αλαγονία. 
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11. Κατασκευή υδατοδεξαµενής στη θέση Άγιος Μαυρίκης – Πουρσός και κατασκευή 
αρδευτικού δικτύου περιοχής και πυροσβεστικού δικτύου από Σταυρωτό δενδρί – Άγιο 
Παντελεήµονα. 

  

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την πρόταση 
της ∆ηµοτικής αρχής για ένταξη έργων στο πρόγραµµα ΟΠΑΑΧ.  

Οι παρόντες κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ 
που υποστηρίζουν τη δική τους πρόταση, όπως αυτή κατατέθηκε από τον κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 
ΠΑΝ. 

- ΛΕΥΚΟ δηλώνουν οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ έναντι και των δύο προτάσεων που κατατέθηκαν. 

- ΚΑΤΑ τάσσεται ο κ. ΜΠΑΚΑΣ Ι. έναντι της πρότασης της ∆ηµοτικής Αρχής και ΛΕΥΚΟ 
δηλώνει έναντι της πρότασης του κ. Ηλιόπουλου Παν. 

 
Οι παρόντες κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Μ. 
Μαντίνειας και Βέργας κ.κ. Κουµουνδούρος και Χειλάς  αντίστοιχα, τάσσονται ΥΠΕΡ της 
πρότασης της ∆ηµοτικής αρχής. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, καθώς και το 
αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη των παρακάτω έργων του ∆ήµου 
Καλαµάτας στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013:  

1. Ανάπλαση αλσυλίου Αλµυρού δ.δ. Βέργας & κατασκευή δρόµου Άνω – Κάτω 
Βέργας (προυπ. 600.000 €). 

2. Παρεµβάσεις στο δρόµο Αρτεµισία – Πηγές – Αλαγονία – Μαχαλάς – 
Νέδουσα (προυπ. 600.000 €). 

3. Βελτίωση οδού από Ελαιοχώρι – Ι.Μ. ∆ηµιόβης – ∆ενδρά – Αράχωβα – 
Πηγάδια (προυπ. 600.000 €). 

4. Βελτίωση οδού από Ε.Ο. Καλαµάτας – Σπάρτης – Μενινά – Περιβολάκια – 
Ελαιοχώρι (προυπ. 600.000 €). 

5. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Πηγών – Αλαγονίας – Λεϊκων – Μ. Μαντίνειας 
(προυπ. 600.000 €). 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης   

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 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. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 

 
 
 


