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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  748/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη 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. 37/07-12-2007 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 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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 745 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 743 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην 
υπ΄ αρθµ. 736 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 745 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώµατος και Καρβελίου επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, και 5) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και 3) 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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2007, του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 
ένταξη του έργου «Άµεσες εργασίες αποκατάστασης (δικτύων ύδρευσης) λόγω πυρκαγιών» 

και απ΄ ευθείας ανάθεση αυτού στη  ∆ΕΥΑΚ. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 
28403/5-12-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: α) Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος (9η) 

β) Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Άµεσες εργασίες αποκατάστασης (δικτύων 
ύδρευσης) λόγω πυρκαγιών» στη ∆.Ε.Υ.Α.Κ.    
 

Κατά τις πυρκαγιές του Αυγούστου στα ∆.∆. Βέργας, Ελαιοχωρίου, Καλαµάτας, Λαδά, 
Καρβελίου, Πηγών και Αρτεµισίας καταστράφηκε µέρος των δικτύων ύδρευσης τα οποία ήταν 
επιφανειακά. Για την άµεση αποκατάσταση της υδροδότησης των παραπάνω ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων συντάχθηκε από την ∆ΕΥΑΚ µελέτη µε τίτλο «Άµεσες εργασίες αποκατάστασης   
(δικτύων ύδρευσης) λόγω πυρκαγιών» προϋπολογισµού 45.000 € χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 268 παρ. 1 του Ν. 3463/06 επιτρέπεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου η απ΄ ευθείας ανάθεση σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ συναφών ή συνδεοµένων µε το 
αντικείµενό τους δραστηριοτήτων αν ο προϋπολογισµός δεν υπερβαίνει τις 45.000 € χωρίς το 
ΦΠΑ.  
 
Κατόπιν τούτων η µελέτη για την εκτέλεση των άµεσων εργασιών  αποκατάστασης δικτύων 
ύδρευσης στα πυρόπληκτα διαµερίσµατα ύψους 45.000 € χωρίς το ΦΠΑ υπάγεται στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
Μετά από αυτά εισηγούµεθα την απ΄ ευθείας ανάθεση στη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. του έργου «Άµεσες 
εργασίες αποκατάστασης λόγω πυρκαγιών» προϋπολογισµού 45.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. ή 
53.550 ευρώ. 
   
Το παραπάνω έργο θα εγγραφεί στο Τ.Π. 2007 µε Κ.Α. 30.7323.65 και πίστωση 53.550 € που 
προέρχεται από τις δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων που µε αναµορφώσεις του 
προϋπολογισµού έχουν εγγραφεί σαν έσοδο και έχουν µεταφερθεί στο αποθεµατικό. 
 

Ο  ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ¨ 

 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος λέει τα εξής: 
 

 
Κύριε Γουρδέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να πείτε και να καταγραφεί στα 
πρακτικά πότε ως ∆ΕΥΑΚ ολοκληρώσατε τη µελέτη, επειδή παιδεύοµαι γι΄ αυτό 

2 µήνες, και την παραδώσατε στην υπηρεσία. Πρέπει να το πείτε να καταγραφεί στα πρακτικά 
διότι το χρειάζοµαι.  
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η µελέτη ολοκληρώθηκε πριν µία εβδοµάδα από τη ∆ΕΥΑΚ, πριν 10 ηµέρες, 
αφορά τις πηγές όλης της Αλαγονίας. Οι πηγές είναι εκτεθειµένες στη φύση, δεν 

υπάρχει ρεύµα στις πηγές για να µπορέσουµε να κάνουµε τη χλωρίωση µε χλωριοµετρητές  
γι΄αυτό το λόγο λοιπόν έγινε µία µελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΚ µε 
φωτοβολταϊκά και χλωριοµετρητές. Έτσι θα πάµε στην κάθε πηγή να τοποθετήσουµε το 
φωτοβολταϊκό µαζί µε το χλωριοµετρητή    για να µπορέσοµε να κάνουµε απολύµανση στις 
πηγές ταυτόχρονα µε µία υδροµάζευση και µία βελτίωση των πηγών και ένα καθαρισµό για να 
µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα.  
Το ένα σκέλος της µελέτης είναι αυτό, το άλλος σκέλος είναι µικρά έργα τα οποία γίνονται από 
τη ∆ΕΥΑΚ, τα λάσκα τα οποία δώσαµε για υδροδότηση σε όλη την περιοχή απάνω σε άµεση 
εκτέλεση. Είναι δύο µελέτες οι οποίες έχουµε υποβάλλει προς την Τεχνική Υπηρεσία για να 
χρηµατοδοτηθούνε.  
Και κ. Πρόεδρε και να δεσµευτώ γιατί οι δηµότες των ορεινών περιοχών ανησυχούν, οι 
χλωριοµετρητές µε τα  φωτοβολταϊκά  από 10 µέχρι 20 Γενάρη θα έχουν τοποθετηθεί όλοι 
στην περιοχή επάνω. Θα έχει γίνει και η τοποθέτηση.    

 
 Ερώτηση υπάρχει; 
Τοποθετήσεις, ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
 Να πω δυο πράγµατα. 
Εµείς συνήθως στις τροποποιήσεις τεχνικού προγράµµατος ψηφίζουµε 

ΛΕΥΚΟ διότι πιστεύουµε ότι η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωµα µετά την κεντρική 
καταψήφιση να χειριστεί την εσωτερική διαδικασία του τεχνικού προγράµµατος κατά το 
δοκούν. Στην συγκεκριµένη περίπτωση επειδή, όπως έχουµε κάνει και παλαιότερα, πρόκειται 
για πυρόπληκτη περιοχή είναι µοναδικό θέµα και αφορά την ανάλωση των χρηµάτων της 
δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα, θα ψηφίσουµε θετικά.  
Θέλω να υποµνήσω ότι στην επόµενη αναµόρφωση του προϋπολογισµού επειδή αυτή είναι η 
θέση µας, καλό θα είναι και οι 40.000 της ΕΝΑΕ οι οποίες έχουν έρθει ως δωρεά να µπουν σε 
κάποιο ανάλογο κωδικό διότι ήλεγξα το τεχνικό πρόγραµµα και δεν είδα σε κάποιο στοιχείο του 
τεχνικού προγράµµατος, σε κάποιο κωδικό του τεχνικού προγράµµατος χρηµατοδότηση από 
δωρεές.  

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε το θέµα αυτό αν και έχει µπει όπως έχει µπει εµείς θα το 
ψηφίσουµε αλλά έχουµε πάρα πολλές αµφιβολίες και πάρα πολλές 

επιφυλάξεις. Καταρχάς η ∆ΕΥΑΚ καθυστερεί τα έργα του ΘΗΣΕΑ. Είναι τα έργα τα οποία αν και 
θα έπρεπε, δεν έχουν ξεκινήσει. 

Ξέρω κ. Ηλιόπουλε ότι τα έχει πάρει ο Ζωντανός, τα ξέρω αυτά αλλά σας λέω δεν έχουν 
ξεκινήσει. Άρχισε µόνο και φτιάχνει στο Ελαιοχώρι.  

Από εκεί και πέρα εµείς πιστεύοµε ότι το θέµα των χλωριοτήρων και των βολταϊκών επειδή… 
Θα µπούνε σε όλες τις πηγές;  Επειδή το κάθε χωριό δεν έχει µια πηγή είναι πάρα πολλές οι 
πηγές. Εγώ πιστεύω ότι η ∆ηµοτική Αρχή πάει σε λάθος δρόµο. Υπάρχει συγκεκριµένο µέρος 
που έχει πάρα πολύ νερό, να γίνει εκεί ένα έργο µεγάλο όπως έχουµε ξαναπεί, να µπορεί να 
ελέγχεται το νερό σε ένα σηµείο. Αυτό λέει και η ∆ΕΥΑΚ και ο υπεύθυνος από χηµικής άποψης 
της Επιχείρησης. ∆εν µπορεί να ελεγχθεί το νερό σε 50 σηµεία. Υπάρχει σηµείο στη θέση 
¨Άγιος Μαυρίκης¨ που η ∆ΕΥΑΚ πρέπει και θέλει να ελέγξει το νερό από εκεί.  
Κύριε Πρόεδρε της ∆ΕΥΑΚ δεν πρόκειται να λύσετε το θέµα, θα το ψηφίσουµε βέβαια αλλά 
εµείς έχουµε µία άλλη άποψη της ολοκληρωµένης λύσης του θέµατος της ύδρευσης. Είναι 
άλλο να ελέγχεις 15 πηγές και άλλο να ελέγχεις 1 ή 2.  
 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  



Συνεδρίαση :37/2007                                 Πέµπτη 13 / 12 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  748/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Ευχαριστώ.  
Ο κ. Γουρδέας και αµέσως µετά εσείς. 
 
Κύριε Ηλιόπουλε σε ότι αφορά το θέµα της οριστικής λύσης, προφανώς και δεν 
δίνει οριστική λύση. Εµείς και ο ∆ήµαρχος έχει πει ότι µελλοντικά θα πρέπει 

λοιπόν να κάνουµε υδροµάζευση όλων των νερών της Αλαγονίας και διαχείριση σωστή και µε 
δίκτυα εσωτερικά να µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα. Επειδή όµως αυτό το πράγµα 
προϋποθέτει µελέτη και χρόνο πάρα πολύ, σαν πρώτη φάση αυτή τη στιγµή για να 
µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα της µόλυνσης, γιατί είναι φοβερό το πρόβληµα της 
µόλυνσης και το γνωρίζετε πολύ καλά από τις αναλύσεις του Χηµείου, πρέπει λοιπόν µόνο µε 
χλωρίωση. Αυτό λοιπόν επινοήσαµε γιατί δεν υπήρχε ρεύµα, αυτές οι πηγές οι οποίες 
υδροτούν αυτή τη στιγµή, έτσι να χλωριώνουν κιόλας.    

Ένα είναι αυτό. ∆εύτερον, σε ότι αφορά τα έργα του ΘΗΣΕΑ ήδη έχει ανατεθεί στον κ. 
Αργυράκη, έχει πάρει το έργο της Αλαγονίας, το γνωρίζετε, το πρόβληµα το οποίο χωλαίνει και 
δεν ξεκινάει είναι η περιβαλλοντολογική µελέτη του ΙΓΜΕ από τον κ. Σαµπατάκη που εντός του 
Ιανουαρίου θα ξεκινήσει και το υπόγειο δίκτυο, 3 ½  χιλιόµετρα, όλο της Αλαγονίας, θα γίνουν 
δύο γεωτρήσεις στην Αρτεµισία µία στο Ελαιοχώρι, το Ελαιοχώρι προχωράει όλα θα 
προχωρήσουν από Γενάρη οµαλά εφόσον πάρει  περιβαλλοντολογική µελέτη του Σαµπατάκη.         

 
Κύριε Ηλιόπουλε. Η κα Βασιλάκη θέλει κάποια παρατήρηση. 
 

Τον κ. Πρόεδρο της ∆ΕΥΑΚ ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν έχει ξεκινήσει το έργο της 
αντικατάστασης του αγωγού από αµιαντοσωλήνα στην Αρτεµισία. Ευχαριστώ.  
 
Ακόµη δεν έχει ξεκινήσει το έργο της Αρτεµισίας. Γνωρίζετε ότι έχει µέσα στο 
πρόγραµµα ΘΗΣΕΑ υπάρχει και ένα κονδύλι για την Αρτεµισία, σ΄ αυτό το 

κονδύλι µέσα θα αντικατασταθεί και ο αγωγός. Όταν έρθουµε επάνω και θα έρθει ο εργολάβος 
ο οποίος θα του έχει ανατεθεί το έργο … 

 
Είναι στο Ελαιοχώρι τώρα, µετά θα ρθει σε εσάς. 
 

Τώρα είναι στο Ελαιοχώρι µετά θα γίνει και αυτό επάνω, να µας το υποδείξετε 
δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Κανένα πρόβληµα, να το φτιάξουµε και αυτό. 
 
Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 
 
Τα έργα του ΘΗΣΕΑ έχουνε την πορεία τους, δεν µπορεί να αναιρεθεί οτιδήποτε 
έχει ψηφιστεί για το ΘΗΣΕΑ.  

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να σας πω το εξής: Η ∆ΕΥΑΚ έχει αναλάβει ένα µεγάλο 
βάρος της αποκατάστασης της πυρόπληκτης περιοχής γι΄ αυτό όταν κάναµε µία υπηρεσιακή 
σύσκεψη για την κατανοµή των επιχορηγήσεων, των δωρεών, επιχορηγήσεων από πλευράς 
Υπουργείου Εσωτερικών γιατί οι δωρεές είναι συγκεκριµένες και τις ξέρετε, είπαµε ότι ένα 
ποσό πρέπει να κατευθυνθεί προς τη ∆ΕΥΑΚ για να υποστηριχτεί διότι η συγκεκριµένη 
Επιχείρηση ένα αναλάβει ένα πολύ µεγάλο έργο µε σοβαρότατο κόστος για την ίδια όσον 
αφορά την αποκατάσταση. Και είναι αλήθεια για αρκετό καιρό ερευνούσαµε τον τρόπο, τη 
µέθοδο, ερευνούσαν οι αρµόδιες υπηρεσίες, διότι ρωτούσα εγώ κατ΄ επανάληψη και θέλω να 
είµαι ευθύς απέναντί σας για το πώς µπορούσε να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσµός γιατί ξέρετε 
ότι υπάρχει και το δηµόσιο λογιστικό και δεν µπορείς να πεις ότι επιχορηγώ ή δίνω χρήµατα ή 
το ένα ή το άλλο και µέσα από τη διαδικασία των µελετών θα υποστηριχθεί η ∆ΕΥΑΚ, µελετών 
οι οποίες να έχουνε µία βάση και ένα αποτέλεσµα και µία αξία, όπως είναι αυτή η οποία 
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε και έρχεται για ψήφιση σήµερα, για υποστήριξη.         

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ:  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια µε σοβαρότερο 
ρυθµό διότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα ευρώ τα οποία πετούνται για την αποκατάσταση των 
δικτύων άρδευσης στον Ταΰγετο. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να µας απασχολεί 
έντονα από τώρα και για τον τρόπο µε τον οποίον πρέπει να αντιµετωπιστεί.  Και βέβαια 
πρέπει να έχοµε σύντοµα καλά νέα όσον αφορά την αντιµετώπιση του µείζονος ζητήµατος του 
Ταϋγέτου που είναι η υδροδότηση των περιοχών και αυτό δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µέσα 
από µία αξιόπιστη µελέτη η οποία θα κάνει κεντρική διαχείριση και πρόταση κατανοµής του 
υδατικού δυναµικού στον Ταύγετο. Είτε από την Α δωρεά, γιατί είναι υψηλότατα τα κόστη, 
είτε από το Ταµείο Κοινοτικής Αλληλεγγύης είτε µέσα από το πρόγραµµα το σχετικό µε το 
περιβάλλον του ΕΣΠΑ, η συγκεκριµένη µελέτη και οι πράξεις στη συνέχεια πρέπει να είναι η 
βασική προτεραιότητα για την Αλαγονία, την ευρύτερη Αλαγονία εννοώ,  αν θέλοµε να λύσοµε 
άπαξ διαπαντός ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί δεκαετίες την περιοχή, και αυτό είναι µια 
πραγµατικότητα, και όλα αυτά σε συνδυασµό µε βιολογικό καθαρισµό αν θέλοµε να έχοµε και 
καθαρότητα των υδάτων. Υπάρχουν σήµερα οι τεχνικές να µας δώσουν µονάδα µικρού 
βιολογικού καθαρισµού καταρχήν για τα 3 χωριά, Αρτεµισία,  Πηγές και Αλαγονία.  

 
Ευχαριστώ.  

 
Κύριε Πρόεδρε.  
 

Εάν έχετε την καλοσύνη γρήγορα. 
 
Κύριε ∆ήµαρχε επειδή βάλατε το θέµα του βιολογικού έχω να πω τούτο: 
Πρέπει επιτέλους στη ∆ΕΥΑΚ, εγώ το έχω ξεκινήσει σαν Ηλιόπουλος, να 

κοιτάξει τα βοθρολύµατα των κατασκηνώσεων. Είναι το πάρα πολύ µεγάλο ζήτηµα που 
αφοράει τον Ταΰγετο. Πρέπει να λυθεί, οι βόθροι των κατασκηνώσεων. Όπου υπάρχουνε 
πηγές στο Ταΰγετο που υδρεύονται τα ∆ιαµερίσµατα σε µικρή απόσταση είναι οι  
κατασκηνώσεις οι οποίες δεν έχουν καµιά στεγανό βόθρο.  

 
Είµαστε στον καλό δρόµο για την µελέτη που θα µας δώσει απαντήσεις σε όλα 
αυτά και για το πόσιµο νερό και για την προστασία του. ∆ηλαδή βιολογικός 

καθαρισµός και βοθρολύµατα …. 
 
Ευχαριστώ.  
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 161, 208 και 268 του ∆.Κ.Κ.                        
(Ν. 3463/2006),  
 
 

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

Ι. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2007, 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 28403/5-12-207 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία καταχωρείται αναλυτικά 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριµένα εντάσσοντας νέο έργο µε 
τίτλο «Άµεσες εργασίες αποκατάστασης λόγω πυρκαγιών» µε Κ.Α. 30.7323.65 
και πίστωση 53.550,00 €.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΙΙ.  Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007, 
ως εξής: 
Από το αποθεµατικό µεταφέρει πίστωση ποσού 53.550,00 € στο 
νεοδηµιουργηθέντα σύµφωνα µε τα παραπάνω Κ.Α.  30.7323.65. Το ποσό 
προέρχεται από τις δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων που έχουν εγγραφεί σαν 
έσοδο στον δηµοτικό προϋπολογισµό, οικον. έτους 2007, µε προηγούµενες 
αναµορφώσεις αυτού και έχουν µεταφερθεί στο αποθεµατικό.  
 

  ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 

 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  176.965,86 
    
 Μείωση αποθεµατικού        
 Από δηµιουργία νέων δαπανών 

 
53.550,00 

 
  

ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
  

123.415,86 
  

 
 
ΙΙΙ. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Άµεσες εργασίες αποκατάστασης 

λόγω πυρκαγιών» στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης 
Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) το οποίο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την από 
Σεπτέµβριο 2007 συνταχθείσα από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
∆.Ε.Υ.Α.Κ για το σκοπό αυτό σχετική µελέτη, αντί του ποσού των σαράντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 
πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (53.550,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., σε βάρος του νεοδηµιουργηθέντα Κ.Α.  
30.7323.65 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007.      

 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2.  Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  
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 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  11 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


