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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  307/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Απριλίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 13/04-04-2007 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 Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 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. 301 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 301 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία και 3) Σπίνος Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση όρων της προγραµµατικής σύµβασης διαχείρισης κωνοποειδών για το 2007, 
εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για υπογραφή, ορισµός εκπροσώπων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται 
στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7471/29-3-2007 υπηρεσιακή εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων της προγραµµατικής σύµβασης διαχείρισης κωνοποειδών 
για το 2007, εξουσιοδότηση δηµάρχου για υπογραφή, ορισµός εκπροσώπων. 

ΣΧΕΤ. : Έγγραφο µε αρ. πρωτ. 547/12-03-2007/Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. 
 

Με το σχετικό έγγραφο η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε., ενηµερώνει και αποστέλλει το 
σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης για την διαχείριση των κωνοποειδών, που µε 
πρωτοβουλία της Ν.Α. Μεσσηνίας µετά από πολλές οχλήσεις που είχε τόσο από ∆ήµους όσο 
και από µεµονωµένους πολίτες, από περιοχές µε έντονο πρόβληµα κουνουπιών κατά τη θερινή 
περίοδο, εφαρµόζει εδώ και 4 χρόνια σχέδιο για την διαχείριση κωνοποειδών στο νοµό 
Μεσσηνίας. 

Οι επιπτώσεις του προβλήµατος των κωνοποειδών είναι : οικονοµικές (µείωση 
επισκεπτών, µείωση αξίας γης, όχληση ανθρώπων στα χωράφια, όχληση παραγωγικών ζώων), 
κοινωνικές (αλλαγή τόπου διαµονής-εργασίας, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, όχληση κατά 
την διάρκεια ύπνου), συνέπειες στην ∆ηµόσια Υγεία. 

Στην φετινή προτεινόµενη σύµβαση συµβαλλόµενα µέρη είναι η Ν. Α. Μεσσηνίας, η 
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. και οι δήµοι Καλαµάτας, Μεσσήνης, Νέστορος, Πύλου. 

Παρά το γεγονός ότι η βασική επιδίωξη είναι η οργανωµένη και συστηµατική 
αντιµετώπιση του προβλήµατος σε επίπεδο Νοµού, αυτό τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν 
κατέστη δυνατό. Με πρωτοβουλία του Νοµάρχη Μεσσηνίας απεστάλη έγγραφο προς την 
Τ.Ε.∆.Κ. περί αναγκαιότητας συµµετοχής της και οικονοµικής συµβολής της σε µια 
Προγραµµατική Σύµβαση που θα είχε ως περιοχή εφαρµογής της το σύνολο του Νοµού. 
Ωστόσο εξαιτίας προσωρινών διοικητικών ανακατατάξεων της Τ.Ε.∆.Κ. (µη ανάδειξη νέου ∆.Σ.) 
δεν ήταν εφικτό να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Το συνηµµένο σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης έχει λάβει θετική γνωµοδότηση από 
την αρµόδια Νοµαρχιακή Επιτροπή.  

Έχοντας υπόψη ότι η θερινή περίοδος πλησιάζει και προκειµένου να ξεκινήσει έγκαιρα η 
εφαρµογή καταπολέµησης κρίθηκε σκόπιµο να συναφθεί η επισυναπτόµενη σύµβαση. Στα 
πλαίσια αυτής η Ν.Α.Μ. αναλαµβάνει να καλύψει το κόστος των φαρµακευτικών σκευασµάτων 
το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 43.868,00 €. Το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής των 
δήµων έχει προκύψει από την πρόσφατη εκπονηθείσα µελέτη µε τίτλο «Μελέτη διαχείρισης 
κωνοποειδών νοµού Μεσσηνίας» (διευκρινίζεται ότι η εφαρµογή θα γίνει στο σύνολο των 
δηµοτικών διαµερισµάτων των δήµων).  

Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν ότι στο ∆ήµο Καλαµάτας για το 2006 οι 
πληθυσµοί των κωνοποειδών στην ευρύτερη περιοχή είχαν σοβαρές διακυµάνσεις κυρίως στις 
περιοχές πέραν των δύο χιλιοµέτρων από τους οικισµούς  της ∆ιασποράς του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Οι νέοι παραγωγοί (κτηνοτρόφοι) που δραστηριοποιήθηκαν στο κέντρο του 
κάµπου από την µία αλλά και οι δραστηριότητες του Βιολογικού Καθαρισµού από την άλλη 
δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα από πληθυσµούς κωνοποειδών που εξαπλώθηκαν στο 
κεντρικό τµήµα του κάµπου. Οι εξάρσεις που παρατηρήθηκαν ήταν συνεχείς και 
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επαναλαµβανόµενες που όµως δεν κατάφεραν να ενοχλήσουν τους οικισµούς του ∆ήµου. Οι  
πληθυσµοί, που παρατηρήθηκαν ως κυρίαρχα είδη, ήταν είδη του γένους Culex και τα είδη 
των γενών Aedes και Anopheles, που προέρχονταν από πολλές µικρές εστίες. Υπάρχουν 
έντονες οχλήσεις από κουνούπια τόσο από αστικές εστίες (φρεάτια οµβρίων υδάτων, 
λιµνάζοντα νερά, στέρνες, κήπους κ.λ.π.) όσο και από περιαστικές εστίες (καλλιέργειες, 
αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα, βοσκοτόπια π.χ. περιοχή Μπουρνιά, Ασπροχώµατος, 
κάµπος Καλαµάτας και περιοχή Παµίσου). 

Την υλοποίηση του προγράµµατος θα αναλάβει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ενώ η 
συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας για το 2007 θα είναι τριανταπέντε χιλιάδες εννιακόσα 
(35.900,00 €) ευρώ µε τρόπο πληρωµής 30% (10.770 €) µε την υπογραφή της σύµβασης, 
30% (10.770 €) µε την ολοκλήρωση του 60% του φυσικού αντικειµένου και το υπόλοιπο ποσό 
(14.360 €) όταν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο και πιστοποιήσουν οι Επιτροπές 
παρακολούθησης. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση µε τίτλο ¨∆απάνες συµµετοχής στο πρόγραµµα 
διαχείρισης κουνουπιών στον Ν. Μεσσηνίας¨ µε Κ.Α. 35.7425.01, µε πηγή χρηµατοδότησης 
∆.Π. 2007 και ποσό 25.000 € (Μετά την δεύτερη πληρωµή θα προταθεί τροποποίηση 
αύξησης της πίστωσης). 
Με βάση τα παραπάνω 

ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α  

1.  Την ένταξη στο πρόγραµµα διαχείρισης κωνοποειδών στο νοµό Μεσσηνίας έτους 2007, 

2.  Την έγκριση των όρων της προγραµµατικής σύµβασης, 

3.  Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης, 

4. Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την συµµετοχή στην επιτροπή 
παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης 

5.  Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την συµµετοχή στην επιστηµονική επιτροπή 
γεωτεχνικών παρακολούθησης των ενεργειών της προγραµµατικής σύµβασης. Προτείνεται 
εκπρόσωπος στην επιτροπή γεωτεχνικών ο γεωπόνος Γιάννης Λιοντήρης µε αναπληρώτριά 
του την γεωπόνο Χιουρέα Κατερίνα.  

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 
 

 
 

 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ   

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α.α. 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ» 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Αθανασόπουλος καλεί το Σώµα να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 225 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 
 

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

 

I. Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα διαχείρισης 
κωνοποειδών στο νοµό Μεσσηνίας έτους 2007. 



Συνεδρίαση : 13/2007                                 Τετάρτη  11 / 4 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  307/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 

ΙΙ.  Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, των ∆ήµων Καλαµάτας, Μεσσήνης, 
Νέστορος & Πύλου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε., για την υλοποίηση 
του έργου: «∆ιαχείριση κωνωποειδών στους ∆ήµους Καλαµάτας, Μεσσήνης, 
Νέστορος και Πύλου για το έτος 2007», σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.  

 

IIΙ. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην «επιτροπή παρακολούθησης 

των όρων της σύµβασης» - όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της εν λόγω 

Προγραµµατικής Σύµβασης -  τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλο 
Κων/νο µε αναπληρωτή του τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Γιαννακούλα 
Γρηγόριο.  

 

IV. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην «επιστηµονικοτεχνική 
επιτροπή παρακολούθησης των ενεργειών του έργου της προγραµµατικής 

σύµβασης» - όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της εν λόγω Προγραµµατικής 

Σύµβασης  - τον Γεωπόνο κ. Ιωάννη Λιοντήρη, Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, µε αναπληρώτριά του την κα 
Χιουρέα Κατερίνα, γεωπόνο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

V. Εγκρίνει τη δαπάνη συµµετοχής του ∆ήµου στην υλοποίηση της εν λόγω 
προγραµµατικής σύµβασης,  ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(35.900,00 €)  και τη διάθεση πίστωσης ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 
(25.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 35.7425.01 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2007.  

 

VI. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 
της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης και για τις παραπέρα νόµιµες 
ενέργειες.  

 
 
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 
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 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. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 19 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 


