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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  304/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουνίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-06-2008 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 ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης,  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’ αριθ. 309 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη 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) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος,  6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου «Σύνταξη ∆ιαχειριστικών Σχεδίων 
Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας» το οποίο έχει ανατεθεί στην 

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης αναφέρεται αρχικά στο υπ΄ αριθµ. 
1207/9-6-2008 έγγραφο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Σύνταξη ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

Κύριε ∆ήµαρχε, 

Ως γνωστόν, η εταιρεία µας έχει αναλάβει µέσω σχετικής σύµβασης που έχει υπογραφεί µε τον 

∆ήµο Καλαµάτας την Σύνταξη ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆. 

Καλαµάτας. Η εν λόγω σύµβαση λήγει στις 10 Ιουνίου 2008. Μέχρι σήµερον, οι αρµόδιες 

επιτροπές έχουν εγκρίνει και παραλάβει τα διαχειριστικά σχέδια των κάτωθι δηµοτικών 

διαµερισµάτων: 

• Σπερχογείας 

• Αντικαλάµου 

• Λαιίκων 

• Ασπροχώµατος 

ενώ σε επόµενη συνεδρίαση των επιτροπών (Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008) πρόκειται να 

εγκριθούν και παραληφθούν τα διαχειριστικά σχέδια των δηµοτικών διαµερισµάτων: 

• Βέργας 

• Ελαιοχωρίου 

• Μικράς Μαντίνειας 

∆εδοµένου ότι η έναρξη της υλοποίησης των µέτρων των αξόνων 3 (ΟΠΑΑΧ) και 4 (Leader) 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί έως σήµερα και δύναται να προκύψουν νέες επιλεξιµότητες  µε την 

κατάρτιση των οδηγών εφαρµογής, η επιτροπή παρακολούθησης του έργου, στην τελευταία 

της συνεδρίαση, αποφάσισε οµόφωνα να παραταθεί ο χρόνος εκπόνησης του εν λόγω έργου 

µέχρι 30-9-2008 (επισυναπτόµενο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης). 
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Η εν λόγω παράταση θεωρείται αναγκαία ώστε στην περίπτωση που προκύψουν νέες 

επιλεξιµότητες στους ανωτέρω άξονες του Π.Α.Α. να συµπεριληφθούν στα υπό εκπόνηση και 

στα ήδη εκπονηθέντα διαχειριστικά σχέδια, εφόσον αυτό είναι συµβατό. 

 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατα της υπογραφείσας 

σύµβασης κατόπιν της σύµφωνης γνώµης των δυο συµβαλλόµενων µερών, ήτοι του ∆. 

Καλαµάτας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Πιο 

συγκεκριµένα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆. Καλαµάτας 

σχετικά µε την παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου «Σύνταξη ∆ιαχειριστικών 

Σχεδίων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας» µέχρι τις 30-09-2008. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣ.Α.Ο.Τ.Α. 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Συνηµµένα: α) το πρακτικό της τελευταίας συνεδρίασης της επιτροπής παρακολούθησης του 

έργου β) αντίγραφο της υπογραφείσας σύµβασης.» 

 
 
 
Και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής: 
 
Τα διαχειριστικό σχέδια συντάσσονται µε βάση κάποια λογική. Οι οδηγίες λοιπόν από το 
Υπουργείο σε ότι αφορά την προκήρυξη των µέτρων του προγράµµατος ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ έχουν έρθει τώρα τελευταία. Έτσι λοιπόν δεν είχε γίνει κάποια δουλειά. Είναι 
προς όφελος της υπηρεσίας να παρατείνουµε την ισχύ της προγραµµατικής σύµβασης. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Σε ότι αφορά την παράταση της συγκεκριµένης σύµβασης που αφορά τη 
σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων τοπικών διαµερισµάτων του ∆ήµου 

Καλαµάτας, εκείνη τη φορά που είχε έρθει ως θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαµε 
υποστηρίξει ότι αυτή η σύνταξη των σχεδίων πρέπει να ανατεθεί στην Α∆ΕΚ. Και είχαµε 
υποστηρίξει αυτό γιατί η Α∆ΕΚ είπαµε ότι διαθέτει τα στελέχη εκείνα που µπορούν να 
εκπονήσουν µελέτες όχι αυτού του επιπέδου, δηλαδή να µας προτείνουν ότι τα 10 χρειάζονται 
νηπιαγωγείο, χαίρω πολύ, τα στελέχη της Α∆ΕΚ µπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα 
πράγµατα αρκεί να τα αξιοποιήσει ο πρόεδρος της Α∆ΕΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος της Α∆ΕΚ. 
Για να µη θυµηθούµε ότι είχατε δεσµευθεί ότι µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου 2007 θα είχε µετατραπεί 
η Α∆ΕΚ σε ένα άλλο νοµικό πρόσωπο. Και βέβαια τότε σας είχαµε πει ότι θα έρθει και ο 
επόµενος ∆εκέµβριος και ακόµα δεν θα έχει γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να µη το 
πλατειάζω το θέµα, είχαµε πάρει µια ξεκάθαρη θέση και είχαµε πει «όχι, καταψηφίζουµε την 
εισήγηση». Τότε. Ε, καταψηφίζουµε και την παράταση σήµερα για τους λόγους εκείνους που 
είχαµε καταψηφίσει. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 625/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
ανάθεσης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ της σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων τοπικών 
διαµερισµάτων, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους συµβούλους της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου «Σύνταξη ∆ιαχειριστικών 

Σχεδίων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας» µέχρι τις 30-09-2008. 

 

 
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. 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 ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 4 Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


