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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  129/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α  Απριλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 27-3-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. στην 143 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 145 απόφαση) 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 137 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 130 απόφαση), 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22)  
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 145 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική,2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 
6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης, 3) Σπανός Αντώνιος και 4) Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική και 2)  
Βρυώνης Φώτιος.  
 
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Συµµετοχή του  ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα ¨ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ¨. 
 
Εισηγούµενος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κουρκουτάς Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 7143/30-3-2009 εισήγηση της ∆ιευθύντριας Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου 
Καλαµάτας κας Αθανασίας Ιντζέ, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

Για την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας  στο 
Πρόγραµµα   « Γαλάζιες Σηµαίες » 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας µετά την κατάργηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής 

Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ), είναι υπεύθυνος  για  την υλοποίηση του προγράµµατος 

¨ΓΑΛΑΖΙΕΣ  ΣΗΜΑΙΕΣ¨. 

Το πρόγραµµα που  στην χώρα µας το χειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης, βραβεύει, κάθε χρόνο, τις ακτές, που εκπληρώνουν αυστηρά κριτήρια σχετικά µε την 

καθαριότητα θάλασσας και ακτής, την καλή οργάνωση και ασφάλεια, καθώς και την προστασία 

εν γένει του παράκτιου περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, τα κριτήρια για την απονοµή «Γαλάζιας Σηµαίας» είναι τα εξής: 

Καθαριότητα θάλασσας και ακτής 
-Ποιότητα νερών κολύµβησης, που να επιβεβαιώνεται µε δειγµατοληπτικές µετρήσεις  

-Μη απόρριψη βιοµηχανικών λυµάτων στην ακτή  

-Επεξεργασία αστικών λυµάτων, όπως απαιτεί η σχετική οδηγία της Ε.Ε.  

-Επαρκείς κάδοι απορριµµάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήµατα  

-Περιοδικός καθαρισµός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.  

       Οργάνωση ακτής και ασφάλεια επισκεπτών 
-Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύµβησης  

-Άµεση ενηµέρωση αν τα νερά έχουν καταστεί ανασφαλή για τους λουόµενους  

-Σχέδια για την αντιµετώπιση κάποιου ατυχήµατος ρύπανσης, µε άµεση ενηµέρωση του κοινού  

-Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, µε ελεγχόµενο σύστηµα αποχέτευσης  

-Εκπαιδευµένοι ναυαγοσώστες ή άµεση πρόσβαση σε τηλέφωνο, σωστικά εφόδια και Α’ βοήθειες  

-Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

-Απαγόρευση της οδήγησης οχηµάτων και µοτοποδηλάτων στην ακτή  

      Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική εκπαίδευση 
-Έντυπες πληροφορίες και αναρτηµένες οδηγίες συµπεριφοράς για την ακτή  

-∆ραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει υποβάλει αιτήσεις  για τις  παραλίες της  Ανάστασης και Μ. 

Μαντίνειας. 

Οι οικονοµικές υποχρεώσεις του ∆ήµου προς την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης  είναι: 
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- Η ετήσια συνδροµή για κάθε ακτή είναι  225  €, συνεπώς 450 € (τετρακόσια πενήντα ευρώ) για 

τις δύο ακτές,  η οποία  θα πρέπει να αποσταλεί στην εταιρία το συντοµότερο, για την προώθηση 

των αιτήσεων στη ∆ιεθνή Επιτροπή Κρίσεων. 

 

Κατόπιν τούτων εισηγούµεθα, την συµµετοχή του ∆ήµου στο πρόγραµµα ¨Γαλάζιες Σηµαίες¨ για 

το έτος 2009, για τις  παραλίες της  Ανάστασης και Μ. Μαντίνειας και την καταβολή του 

ποσού των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €), ως συνδροµή, στην εταιρεία Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης η οποία διαχειρίζεται το πρόγραµµα στην χώρα µας.  

Η  παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 

, του οικείου προϋπολογισµού του έτους 2009.   

 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ» 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

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

Ι. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ 
ΣΗΜΑΙΕΣ» για το έτος 2009, για τις παραλίες της Ανάστασης και Μ. Μαντίνειας 
και την καταβολή του ποσού των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €), ως 
συνδροµή στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» η οποία 
διαχειρίζεται το πρόγραµµα στη χώρα µας.  

ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω πίστωσης σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6495 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2009.  

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 
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 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσερώνης Κων/νος 
 

              Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 29 Απριλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


