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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  306/2008  

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 δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Προτάσεις για ένταξη έργων στο πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» - άξονας LEADER. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής:  

 
Η αιτιολόγηση του επείγοντος είναι ότι την ερχόµενη Τρίτη, σήµερα ήρθε η 
πρόσκληση, µας καλεί ο Υπουργός Γεωργίας και ο αρµόδιος για τα προγράµµατα 

ΟΠΑΑΧ και LEADER Γενικός Γραµµατέας ο κ. Παπαγιαννίδης, µε αντικείµενο τα ΟΠΑΑΧ και 
LEADER των πυρόπληκτων περιοχών. Να πάω χωρίς πρόταση;  
Κατ’ αρχήν έγινε σήµερα σύσκεψη µε τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων 
Ασπροχώµατος, Αντικαλάµου και Σπερχογείας που είναι ενδιαφερόµενοι για ένταξη στα 
προγράµµατα αυτά και υπήρξε συµφωνία για κοινή πρόταση που έρχεται για έγκριση. ∆εν είναι 
λοιπόν δυνατό να πάµε χωρίς πρόταση και να πούµε περιµένετε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Σήµερα ήρθε η πρόσκληση και θα την φέρουµε από το φάκελο αλληλογραφίας να την δείτε. 
Μάλιστα το κανάλι που  ανακοίνωσε τη σύσκεψη ανέφερε ¨σύσκεψη στην Καλαµάτα¨. Είναι 
λάθος η σύσκεψη γίνεται στην Αθήνα την ερχόµενη Τρίτη. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την από 12-6-2008 σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
Καλαµάτας κ. Αθανασίου Ηλιόπουλου, µε τα προτεινόµενα έργα, η οποία έχει ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΛΡΟΣ 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» - ΑΞΟΝΑΣ 1ΕΑDΕR  

Ο άξονας Leader του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Γεωργίας αφορά τα 

πεδινά Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Σπερχογείας, Αντικαλάµου και Ασπροχώµατος του ∆ήµου Καλαµάτας.  

Η προτεραιότητα. που δίδεται µε το ως άνω µέτρο, αφορά ιδίως την αγροτική οδοποιία. την άρδευση. τα 

εγγειοβελτικά έργα. κλπ. δηλ. έργα. που θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν την αγροτική ανάπτυξη και 

οικονοµία.  

 

Προτεινόµενα έργα:  

 

Α/ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ:  

1. Βελτίωση δρόµου 5∆1.  

2. Βελτίωση δρόµου από Ε.Ο. Καλαµάτας-Μεσσήνης (γέφυρα ποταµού Άρι) µέχρι όρια Μικροµάνης.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 €  

 

Β/ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ:  

1. Βελτίωση δρόµου από Συκική έως όρια Μικροµάνης (Εργοστάσιο Φρέντζα).  

2. Βελτίωση συνδετηρίου δρόµου ποταµού Άρι έως Εργοστάσιο Φρέντζα.  

3. Βελτίωση δρόµου από σιδηροδροµικές γραµµές (ιδιοκτησία Στ. Μαλλικούρτη) έως ιδιοκτησία 

Β.Βαλαµβάνη.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 € 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Γ/ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ:  

1. Βελτίωση δρόµου από Σιδηρουργείο Σερεµέτη έως Νέα Είσοδο (Γέφυρα ΟΣΕ).  

2. Βελτίωση δρόµου ανάντι ποταµού Άρι (από Αρχαιολογικό Χώρο Ακοβίτικων έως Γέφυρα 

Καµπουγέρη).  

3. Βελτίωση δρόµου από ιδιοκτησία Ηλία Ζαγαρέλου έως ιδιοκτησία Μελισσουργού.  

4. Βελτίωση δρόµου από Βιολογικό Καθαρισµό έως Μουτελάκι.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 € 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  
 
Το πρόγραµµα LEADER δίνει πολύ λιγότερα χρήµατα από τα ΟΠΑΑΧ, το ξέρετε. 
Είναι γύρω στις 300.000 € και θα αγωνιστούµε να τα πάρουµε, δεν είναι 

δεδοµένα και τα χρήµατα αυτά προορίζονται για συγκεκριµένες δράσεις. ∆ράσεις που 
βελτιώνουν το εισόδηµα, βελτιώνουν την παραγωγή, βελτιώνουν την οικονοµική κατάσταση 
των κατοίκων και σε διαµερίσµατα που έχουν γεωργική κυρίως απασχόληση όπως είναι του 
κάµπου, όπου αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσβασιµότητας, κρίθηκε και από εµάς και από 
τους Προέδρους ότι αυτές τις 300.000 € αν τις πάρουµε να κάνουµε ένα πρόγραµµα βελτίωσης 
του αγροτικού δικτύου της περιοχής. 

 
Όντως ήρθε το φαξ 12 Ιουνίου, 08:58. ∆ηλαδή το πρωί. Θα µπορούσε να το 
βάλλετε στο φάκελο µετά από µισή ώρα και να έχει τεθεί υπόψη των 

επικεφαλής ώστε να µην πιαστούµε κι εµείς αδιάβαστοι και να µπορούµε να συµβάλουµε σε 
µια πρόταση που θα διαµορφωθεί από κοινού. Αποφασίστε λοιπόν εσείς για να έχετε και την 
ευθύνη. 

 
Οι προτάσεις αυτές που γίνονται για τις ασφαλτοστρώσεις, είναι προτάσεις 
των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ή απλώς των Προέδρων; Έχει γίνει καµιά 

συζήτηση, έχουν προτάξει τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα αυτά τα έργα ή ξαφνικά οι Πρόεδροι µαζί 
µε τη ∆ηµοτική Αρχή είπαν αυτά θα προτείνουµε; 

 
Η πλειοψηφία των δρόµων αυτών περιλαµβάνεται και στα τεχνικά 
προγράµµατα των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων. Καλέσαµε σήµερα τους 

Προέδρους, ανοίξαµε τον χάρτη, παρουσία και του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Το 90 %  
περιλαµβάνεται στα τεχνικά τους προγράµµατα. Είναι εδώ οι ίδιοι οι Πρόεδροι να σας το πουν.  

 
Ο παράλληλος δρόµος στα Ακοβίτικα που πηγαίνει στον αρχαιολογικό χώρο, 
που τον χρησιµοποιούν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί δεν είναι µέσα 

στην πρόταση; Χρειάζεται µεγάλη επισκευή. 
 
Αυτή τη στιγµή µε ενηµερώνει τηλεφωνικά ο κ. Νοµάρχης ότι πήρε και αυτός 
σήµερα το πρωί την πρόσκληση. 

 
Του απάντησα µε τους τέσσερις δρόµους για το Ασπρόχωµα που 
αναφέρονται στην πρόταση. Μακάρι να µας δοθούν και άλλα χρήµατα για 

να βάλουµε και τον δρόµο που λέει ο κ. Νταγιόπουλος. 
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.:  
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Μάλλον ο ένας δρόµος ο πολυθρήνητος που προσπαθούσαµε οκτώ χρόνια να 
τον φτιάξουµε. Επιτέλους έφθασε η ώρα να φτιαχτεί. 

 
Να συµπεριληφθεί όχι να φτιαχτεί. 
 

Θα φτιαχτεί. Γιατί αµφιβάλλετε; 
 
∆εν αµφισβητούµε, εγώ προσωπικά δεν χρειαζόµουν ούτε και ο συνάδελφος 
ο κ. Μπάκας Ι. ένα χαρτί για να διαπιστώσουµε εάν ο κ. ∆ήµαρχος λέει 

αλήθεια. Υπάρχει όµως έλλειµµα σε αυτή τη διαδικασία. Και το έλλειµµα αυτό έχει να κάνει µε 
το γεγονός ότι δεν συνεδρίασαν τα Τοπικά Συµβούλια. Η όποια δική µας θετική ψήφος θα έχει 
να κάνει µε τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και τις δυνατότητες έλλειψης αντίδρασης που 
έχουµε. ∆εν είναι σωστό οι Πρόεδροι µαζί µε τη ∆ηµοτική Αρχή, χωρίς να συνεδριάσουν τα 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, µα παίρνουν απόφαση και να λένε αυτά προτάσσουµε.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων και των τριών 
πτερύγων της µειοψηφίας οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για ένταξη των παρακάτω έργων στο πρόγραµµα 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» - άξονας LEADER, σύµφωνα µε την από 12-6-2008 
σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Αθανασίου Ηλιόπουλου, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής: 

Α/ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ:  

1. Βελτίωση δρόµου 5∆1.  

2. Βελτίωση δρόµου από Ε.Ο. Καλαµάτας-Μεσσήνης (γέφυρα ποταµού Άρι) µέχρι 
όρια Μικροµάνης.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 €  

 
Β/ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ:  

1. Βελτίωση δρόµου από Συκική έως όρια Μικροµάνης (Εργοστάσιο Φρέντζα).  

2. Βελτίωση συνδετηρίου δρόµου ποταµού Άρι έως Εργοστάσιο Φρέντζα.  

3. Βελτίωση δρόµου από σιδηροδροµικές γραµµές (ιδιοκτησία Στ. Μαλλικούρτη) 
έως ιδιοκτησία Β.Βαλαµβάνη.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 € 

 
Γ/ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ:  

1. Βελτίωση δρόµου από Σιδηρουργείο Σερεµέτη έως Νέα Είσοδο (Γέφυρα ΟΣΕ).  

2. Βελτίωση δρόµου ανάντι ποταµού Άρι (από Αρχαιολογικό Χώρο Ακοβίτικων έως 
Γέφυρα Καµπουγέρη).  

3. Βελτίωση δρόµου από ιδιοκτησία Ηλία Ζαγαρέλου έως ιδιοκτησία Μελισσουργού.  

4. Βελτίωση δρόµου από Βιολογικό Καθαρισµό έως Μουτελάκι.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 € 
 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  
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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. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  3. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 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  

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος   
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 13 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 


