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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  234/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαΐου 2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 14η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 25-5-2009 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 233 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 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 ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 232 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα  (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 233 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και 2) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία,  3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 
4) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, 5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας, κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς 
Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας. 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έναρξη αρδευτικής περιόδου 2009 και ορισµός υπευθύνων διαχείρισης αρδευτικών 
νερών. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Λαγανάκος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. 12358/26-5-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέµα: Έναρξη αρδευτικής περιόδου 2009 και ορισµός υπευθύνων διαχείρισης 
αρδευτικών νερών. 
 

Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1508/3/7 συνηµµένο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροφυλακής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου όσοι ∆ήµοι έχουν αρδευτικά νερά και διορίζουν υδρονοµείς πρέπει 
µε απόφαση των ∆ηµοτικών συµβουλίων να ορίσουν : 

α/ την έναρξη και την λήξη της αρδευτικής περιόδου  
β/ Τον ορισµό αρδευτικού οργάνου καθώς και τον τρόπο πληρωµής του  

Η ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών µε το 10334/23/4/2009 έγγραφο της κοινοποίησε στα Τοπικά 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα τα οποία διαθέτουν αρδευτικά δίκτυα το έγγραφο της Αγροφυλακής. 
Τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα προέβησαν σε προφορική συνεννόηση µε την υπηρεσία µας και 
υπέδειξαν τον πιο εφαρµόσιµο τρόπο λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων.  
Μετά από την προφορική συνεννόηση και σύµφωνα µε τον προγενέστερο τρόπο λειτουργίας 
των αρδευτικών δικτύων, δεδοµένο ότι θα υπάρχει νερό άρδευσης η υπηρεσία µας εισηγείται 
τα εξής: 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω : 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

α/ Την έναρξη της αρδευτικής περιόδου από 15/5/2009 µε λήξη έως την 15/11/2009 
(µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµο νερό) για τα τοπικά διαµερίσµατα  

  -  Σπερχογείας  

 - Ελαιοχωρίου οικισµός Περιβολάκια 

 - Καρβέλι, Λαδά, Αρτεµισία, Πηγές, Αλαγονία, Νέδουσα 
 
 β/ Τον ορισµό υδρονοµέων για την αρδευτική περίοδο 2009 για τα τοπικά  
διαµερίσµατα, Σπερχογείας και Ελαιοχωρίου οικισµός Περιβολάκια. 

β.α/ Τον τρόπο πληρωµής του υδρονοµέα µε το σύστηµα χρονοχρέωσης από τους 
ίδιους τους παραγωγούς που χρησιµοποιούν το δίκτυο άρδευσης. Η εποπτεία για την καλή 
λειτουργία του δικτύου θα γίνεται από τον πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου. 

γ/ Για τα τοπικά διαµερίσµατα Καρβέλι, Λαδά, Αρτεµισία, Πηγές, Αλαγονία και 
Νέδουσα η διαχείριση των νερών θα γίνεται µε την επίβλεψη των τοπικών συµβουλίων. 

 
                ΚΑΛΑΜΑΤΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 
     Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
      ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
         ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 
 

Συν.:α/ έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. 1508/3/7  ∆/νσης Αγροφυλακής 
      β/ έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. 10334/23/4/09 ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Ήθελα να σας ενηµερώσω ότι το έγγραφο που µας στείλατε 23/4 και αφορά τη 
διαχείριση του αρδευτικού δικτύου, δεν έχει έρθει ακόµη στα χέρια µας. ∆εν ξέρω 

που το στείλατε κι έτσι δεν έχουµε απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου. όµως επειδή είχα µια 
αγωνία για το πώς θα διαχειριστούµε αυτό το πράγµα, ήρθα σε επαφή µε τους κατοίκους και 
αυτό που εισηγείσθε πραγµατικά είναι αποδεκτό, γιατί δεν θέλουν υδρονοµέα. Όµως έχω µια 
απορία για το πώς θα αποκαθίστανται οι ζηµιές στο αρδευτικό δίκτυο, οι οποίες εκτιµώ ότι θα 
είναι πολλές, γιατί έχει γίνει ένα λάθος και η διάµετρος που έχει µπει σε πολλά σηµεία, όπως 
είναι από του Παπαδέα την πηγή προς τη δεξαµενή της άρδευσης είναι Φ40 ενώ είχαµε Φ63, 
έτσι η πίεση δηµιουργεί πολύ µεγάλο πρόβληµα και ακόµη και σήµερα που µιλάµε δεν έχει 
αποκατασταθεί η ζηµιά που έχει προκληθεί. Ποιος θα αποκαθιστά λοιπόν τις ζηµιές του 
αρδευτικού δικτύου; 

  
Απ’ ότι γνωρίζω αυτή τη στιγµή γίνεται επισκευή όλων των ζηµιών του 
αρδευτικού δικτύου. 

 
Σύµφωνα µε το νέο οργανισµό κα Βασιλάκη, η ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών όπου 
προϊστάµενος είναι ο κ. Λιοντήρης, έχει την ευθύνη του αρδευτικού δικτύου, 

δηλαδή και την ευθύνη της κατανοµής του νερού και την ευθύνη της συντήρησης και εκεί θα 
απευθύνεστε για οποιοδήποτε πρόβληµα. 

 
κ. ∆ήµαρχε επιτρέψτε µου. Επισηµαίνω ότι θα πρέπει να υπάρχει άµεση 
παρέµβαση  γιατί όταν µιλάµε ότι παθαίνει ζηµιά το αρδευτικό δίκτυο δεν έχοµε 

εισροή στη δεξαµενή της άρδευσης και δεν ….. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι προτείνετε; Για το άµεσο. 
 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Προτείνω η υπηρεσία να είναι άµεσα αποτελεσµατική. 

 
Σας είπα ποια υπηρεσία και στη σύσκεψη που θα κάνοµε την εβδοµάδα αυτή να 
το θέσετε ως θέµα. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα; Οµόφωνα. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τέθηκε θέµα  ότι το Τοπικό Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει. Πως οµόφωνα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πήρε τηλέφωνο η κα Βασιλάκη όπως είπε. 

 
Σας είπα ότι ακόµη και σήµερα το έγγραφο που αφορά τη διαχείριση του 
αρδευτικού δικτύου δεν έχει έρθει στα χέρια µας. ∆εν έχω απόφαση όµως έχω 

από προσωπική επαφή την βεβαιότητα ότι η εισήγηση να µην µπει υδρονοµέας είναι αποδεκτή 
από τους κατοίκους. Μόνο θέλω να φροντίσετε πως θα αποκαθίστανται οι ζηµιές. 
 
 
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 

Εγκρίνει: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ:  

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΑΚΗ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΑΚΗ:  
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I. την έναρξη της αρδευτικής περιόδου από 15/5/2009 µε λήξη έως την 

15/11/2009 (µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµο νερό) για τα τοπικά 
διαµερίσµατα Σπερχογείας, Ελαιοχωρίου οικισµός Περιβολάκια, Καρβελίου, 
Λαδά, Αρτεµισίας, Πηγών, Αλαγονίας και Νέδουσας. 

 
II. τον ορισµό υδρονοµέων για την αρδευτική περίοδο 2009 για τα τοπικά  

διαµερίσµατα, Σπερχογείας και Ελαιοχωρίου οικισµός Περιβολάκια, η δε 
πληρωµή του υδρονοµέα θα γίνεται µε το σύστηµα της χρονοχρέωσης από 
τους ίδιους τους παραγωγούς που χρησιµοποιούν το δίκτυο άρδευσης. Η 
εποπτεία για την καλή λειτουργία του δικτύου θα γίνεται από τον πρόεδρο του 
κάθε τοπικού συµβουλίου. 

 
III. η διαχείριση των νερών για τα τοπικά διαµερίσµατα Καρβελίου, Λαδά, 

Αρτεµισίας, Πηγών, Αλαγονίας και Νέδουσας θα γίνεται µε την επίβλεψη των 
τοπικών  συµβουλίων. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

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

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

 3. Γουρδέας Ανδρέας 3. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 5. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 6. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 12. Λαγανάκος Γεώργιος    

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  
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 15. Μπασακίδης Νικόλαος   

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης    

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος   

 21. Τσερώνης Κων/νος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  4 Ιουνίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


