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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  358/2008  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, τη 10η Ιουλίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 19η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 04-07-2008 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 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 (δεν πήρε µέρος κατά τη λήψη των υπ’ αριθ. 
363, 364 και 365 αποφάσεων), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) 
Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22)  Σπίνος 
Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κων/νος (δεν πήρε µέρος κατά τη 
λήψη των υπ’ αριθ. 363, 364 και 365 αποφάσεων). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Ράλλης Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 1) 
Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 2) Λεΐκων, κ. Βρυώνης Φώτιος και 3) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος 
Χρήστος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση προβληµάτων ύδρευσης - άρδευσης στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Λαδά. 

 
Το Τοπικό Συµβούλιο Λαδά του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 1/2008 οµόφωνη 
απόφασή του προτείνει µια σειρά µέτρων προκειµένου να ξεπεραστεί το έντονο πρόβληµα 
ύδρευσης - άρδευσης που αντιµετωπίζει το Τοπικό ∆ιαµέρισµα το καλοκαίρι λόγω της 
παρατεταµένης ανοµβρίας και συγκεκριµένα προτείνει: 
 
«Α: Υ ∆ Ρ Ε Υ Σ Η 
Το νερό που είναι για ύδρευση θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ύδρευση και η υπερχείλιση 
της δεξαµενής ύδρευσης θα πηγαίνει στην δεξαµενή άρδευσης που µε το δίκτυο που υπάρχει 
θα ποτίζονται τα κτήµατα εντός του οικισµού και πέριξ αυτού θα πρέπει να µην γίνονται νέες 
συνδέσεις µε το δίκτυο ύδρευσης παρά µόνο για κατοικίες ή σταύλοι διότι τώρα που κάηκαν τα 
δένδρα ίσως υπάρξουν ορισµένοι να ζητήσουν να συνδεθούν µε το δίκτυο ύδρευσης και να 
πτίζουν τα κτήµατά τους. Προτείνων να γίνονται έλεγχοι από το τοπικό συµβούλιο και την 
συνδροµή αγροφύλακα και όποιο συλλαµβάνεται να χρησιµοποιεί το νερό της ύδρευσης για 
άλλους σκοπούς εκτός από ύδρευση την πρώτη φορά θα του γίνεται έγγραφη σύσταση, εάν 
συλλαµβάνεται για δεύτερη φορά, χωρίς άλλη ειδοποίηση, θα του επιβάλλεται πρόστιµο, εάν 
είναι δυνατόν από τον Νόµο και σε συνεννόηση µε την ∆ΕΥΑΚ αυτό θα καθορισθεί µε άλλη 
απόφασή µας.    
 
Β: Α Ρ ∆ Ε Υ Σ Η 
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.»   
 
Όσον αφορά στα µέτρα που προτείνονται από το Τοπικό Συµβούλιο Λαδά για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης, επίσης µε την υπ΄ αριθµ. 1/2008 απόφασή του, το 
θέµα έχει υποβληθεί στη ∆ΕΥΑΚ, λόγω, αρµοδιότητας, για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΚ συζήτησε το εν λόγω θέµα και µε την υπ΄ αριθµ. 95/2008 
οµόφωνη απόφασή του, η οποία έρχεται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,  αποδέχεται 
τις προτάσεις του Τοπικού Συµβουλίου.       
 
Όσον αφορά στα µέτρα που προτείνονται από το Τοπικό Συµβούλιο Λαδά για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης, θα πρέπει να εκδοθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
κανονιστική απόφαση σχετικά και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006) την έκδοση δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
Στην προκειµένη λοιπόν περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 286/2008 
απόφασή της υιοθετεί τα µέτρα που προτείνονται από το Τοπικό Συµβούλιο Λαδά µε την υπ΄ 
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αριθµ. 1/1008 απόφασή του για την αντιµετώπιση των προβληµάτων άρδευσης που 
αντιµετωπίζει το Τοπικό ∆ιαµέρισµα και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θετικά για τη λήψη 
σχετικής απόφασης.  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ΄ 
1/2008 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Λαδά, την υπ΄ αριθµ. 286/2008 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, την υπ΄ αριθµ. 95/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΚ, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06),  

 

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

Εγκρίνει τη λήψη των µέτρων που προτείνονται από το Τοπικό Συµβούλιο Λαδά µε 
την υπ΄ αριθµ. 1/2008 απόφασή του και που καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης, προκειµένου να ξεπεραστεί το έντονο πρόβληµα ύδρευσης - άρδευσης 
που αντιµετωπίζει το Τοπικό ∆ιαµέρισµα το καλοκαίρι λόγω της παρατεταµένης 
ανοµβρίας,   
αποδεχόµενο την υπ΄ αριθµ. 286/2008 απόφασή της απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής σχετικά και εγκρίνοντας παράλληλα την υπ΄ αριθµ. 95/2008 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.).  

  

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑ∆Α  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Βουτσής Γεώργιος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος   

 4. Γουρδέας Ανδρέας   

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  
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 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,  31 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


