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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  326/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουνίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 18η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 20-06-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄αριθ. 332 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  
17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 334 απόφαση),  18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 332 απόφαση), 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Ράλλης Γεώργιος, 24)  
Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 329 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος,  
8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης. 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) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
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.  
 
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 δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, 
µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα για παροχή υπηρεσιών από ΙΓΜΕ στα 
πλαίσια υλοποίησης προγραµµατικής σύµβασης ΥΠΕΣ – ΚΕ∆ΚΕ – ΙΓΜΕ για τον έλεγχο των 

υδρευτικών υποδοµών και της ποιότητας νερού ύδρευσης των ΟΤΑ της χώρας . 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. 3011/447/19-6-2008 (υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 14142/20-6-2008) έγγραφο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.), το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
«Θέµα: ¨Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα για παροχή υπηρεσιών από το 
ΙΓΜΕ στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµατικής σύµβασης ΥΠΕΣ-ΚΕ∆ΚΕ-ΙΓΜΕ για τον έλεγχο  
των υδρευτικών υποδοµών και της ποιότητας νερού ύδρευσης των ΟΤΑ της χώρας¨ . 
 
 
          Στις 23.4.2008 υπεγράφη προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΥΠΕΣ-ΚΕ∆ΚΕ-ΙΓΜΕ, για τον 
έλεγχο των υδρευτικών υποδοµών και της ποιότητας νερού ύδρευσης των ΟΤΑ της χώρας, µε 
βάση τις επιταγές του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου αλλά και της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 
της Ε.Ε. 
           Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση προβλέπεται έλεγχος, ο 
οποίος περιλαµβάνει τα εξής στάδια : 
            Καταρχήν, αναλαµβάνει το ΙΓΜΕ µε επιτόπιες επισκέψεις ειδικών επιστηµόνων να 
αποτυπώσει –σε γεωγραφικό σύστηµα G.I.S.- κάθε σηµείο υδροληψίας και τις υποδοµές 
ύδρευσης, να ελέγξει τη λειτουργία των υδρευτικών έργων, γεωτρήσεων, φρεάτων πηγαίων 
νερών, να εντοπίσει τις  τυχόν εστίες ρύπανσης. 
            Στη συνέχεια σε κάθε δήµο θα γίνει πιστοποίηση ποιότητας υδρευτικών νερών. 
Συγκεκριµένα θα γίνονται δειγµατοληψίες νερού από όλα τα σηµεία ύδρευσης, µε τρόπο που 
να διασφαλίζεται η ακριβής µέτρηση των παραµέτρων και η καταγραφή των εστιών ρύπανσης 
στην ευρύτερη περιοχή. Τα δείγµατα θα µεταφέρονται αυθηµερόν στα αναλυτικά εργαστήρια 
του ΙΓΜΕ, όπου θα γίνεται έλεγχος για 35 χηµικά στοιχεία ανά δείγµα και κατάταξη των 
υδροφόρων συστηµάτων σύµφωνα µε τα δεδοµένα της νέας νοµοθεσίας. Τα αποτελέσµατα 
των µετρήσεων και τα συµπεράσµατα, θα συνοδεύονται από προτάσεις για την άµεση 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που ενδεχοµένως θα προκύψουν. 
            Σε δεύτερο στάδιο , το ΙΓΜΕ θα συντάσσει τεχνική  υδρογεωλογική  έκθεση, όπου θα 
αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση και θα προτείνονται βέλτιστες λύσεις των 
προβληµάτων, αλλά και προτάσεις για τα αναγκαία έργα, µε τα οποία θα αντιµετωπίζονται 
προβλήµατα ποιότητας και επάρκειας υδατικών πόρων. Όλα τα µεγέθη και οι παράµετροι των 
µετρήσεων θα συγκεντρωθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, προκειµένου να 
προγραµµατίζονται από τους ΟΤΑ οι ενέργειες και οι δράσεις τους. 
           Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το ΙΓΜΕ, οι δήµοι θα είναι υποχρεωµένοι 
να συνεχίσουν τον έλεγχο ποιότητας των νερών σε ετήσια βάση και σε διαπιστευµένα 
εργαστήρια. 
ι           Το συνολικό κόστος του προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα 
«ΘΗΣΕΑΣ», ανέρχεται στο ποσό των 1.450.000 ευρώ  και ο χρόνος υλοποίησης είναι 24 µήνες. 
            Για κάθε αίτηµα του δήµου, ο χρόνος υλοποίησης και παράδοσης της έκθεσης είναι 
25-30 ηµέρες. 
            Η προγραµµατική σύµβαση καλύπτει όλους τους δήµους της χώρας και αυτούς που 
διαθέτουν ∆ΕΥΑ εφόσον δηλώσουν ότι δεν εκτελούν αντίστοιχο πρόγραµµα. 
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            Η  ΚΕ∆ΚΕ  και το Υπουργείο Εσωτερικών θα συντονίζουν το πρόγραµµα και θα 
παρακολουθούν ανελλιπώς την υλοποίησή του. 
            Σύµφωνα µε τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει για τη 
συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών από το ΙΓΜΕ  και για τις 
δύο κατηγορίες Α και Β (υδρογεωλογικές εκθέσεις – περιβαλλοντικά  θέµατα και αναλυτικοί 
υδροχηµικοί έλεγχοι υδρευτικών νερών), στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµατικής σύµβασης 
ΥΠΕΣ-ΚΕ∆ΚΕ-ΙΓΜΕ για τον έλεγχο των υδρευτικών υποδοµών και της ποιότητας νερού 
ύδρευσης των ΟΤΑ της χώρας». 
 
                                                                      Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    
                                                               ΤΟΥ ∆.Σ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Κ    
                                                                 ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του το 
παραπάνω έγγραφο, 
 
 

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

 
Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών 
από το ΙΓΜΕ  και για τις δύο κατηγορίες Α και Β (υδρογεωλογικές εκθέσεις – 
περιβαλλοντικά  θέµατα και αναλυτικοί υδροχηµικοί έλεγχοι υδρευτικών νερών), 
στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµατικής σύµβασης ΥΠΕΣ-ΚΕ∆ΚΕ-ΙΓΜΕ για τον 
έλεγχο των υδρευτικών υποδοµών και της ποιότητας νερού ύδρευσης των ΟΤΑ της 
χώρας. 
 
 
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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 
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 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. Ράλλης Γεώργιος  

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 10 Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


