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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  379/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 03η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 21η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-8-2009 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, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
379 απόφαση), 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’  
αριθµ. 379 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 379 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) 
Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 377 απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος 22) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 376 απόφαση) και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 376 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης και 4)  Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) 
Περρωτής Παναγιώτης, 5) Σπανός Αντώνιος, 6) Χειλάς Ευάγγελος και 7) Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Κούτρος Χρήστος.  
 
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 : 

Συγκρότηση επιτροπής για την καταγραφή και αποτίµηση ζηµιών από την προκληθείσα 
πυρκαγιά στην περιοχή ¨Λιθωµένο Φίδι¨ της διευρυµένης κοίτης του ποταµού Νέδοντα. 

 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 20203/24-8-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, που ήταν στο φάκελο του θέµατος έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ:  «Συγκρότηση Επιτροπής για την καταγραφή και αποτίµηση ζηµιών από την 

προκληθείσα πυρκαγιά στη περιοχή «Λιθωµένο Φίδι» της διευρυµένης 
κοίτης του ποταµού Νέδοντα.» 

       
           Στην Καλαµάτα, στη περιοχή «Λιθωµένο Φίδι», στη θέση «Νταµάρι Μπάκα», που 
βρίσκεται στη διευρυµένη κοίτη του ποταµού Νέδοντα, προκλήθηκε πυρκαγιά στις 03/8/2009 
ηµέρα ∆ευτέρα µε εστία εντός της χωµατερής, σύµφωνα µε το Απόσπασµα από το Βιβλίο 
Συµβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαµάτας. 

          Η φωτιά µε την βοήθεια των πνεόντων ανέµων επεκτάθηκε στην παρακείµενη θαµνώδη 
βλάστηση και µέσω αυτής στην γειτονική γεωργική έκταση µε καλλιέργεια ελιάς του Μπάκα 
Γεωργίου του Παναγιώτη. 

          Η πυρκαγιά εν τέλει κατασβέστηκε µε την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19817/18-8-2009 αίτησή του ο Γεώργιος Μπάκας του 
Παναγιώτη, ζητά αποζηµίωση για την ζηµιά που υπέστη η περιουσία του από την πυρκαγιά και 
επισυνάπτει απόσπασµα από το Βιβλίο Συµβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαµάτας 
καθώς και Τεχνική Έκθεση Αποκατάστασης Ζηµιών από ιδιωτικό γεωτεχνικό γραφείο.   

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η συγκρότηση µιας επιτροπής από υπαλλήλους του 
∆ήµου Καλαµάτας για την καταγραφή των ζηµιών και µόνο, ενώ η αποτίµηση θα γίνει βάση 
των τιµολογίων που χρησιµοποιεί για αποζηµίωση  η ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.ΠΟ. 

          Η επιτροπή θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά µέλη της ∆/νσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, λόγω συνάφειας του αντικειµένου.  

          Λαµβάνοντας υπ΄ όψη τα παραπάνω 
 

Εισηγούµαστε 
Την συγκρότηση της Εκτιµητικής Επιτροπής για την καταγραφή των ζηµιών και την 

αποτίµησή της, η οποία θα αποτελείται από τους: 
1. Λιοντήρη Γιάννη, ∆ιευθυντή Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.  
2. Χρυσανθακόπουλο Κώστα, Τεχνολόγο Γεωπόνο. 
3. Σταµατελοπούλου Αγγελική, ∆ασολόγο. 

         
                                           

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Σταµατελοπούλου Αγγελική 

∆ασολόγος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λιοντήρης Γιάννης 
MSc  Γεωπόνος» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 



Συνεδρίαση :21/2009                                 Πέµπτη 03/09/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  379/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

Θέλω να κάνω µια επισήµανση, διότι η Πυροσβεστική καθ’ οδόν για την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς βρήκε πόρτα κλειστή. Είπα στον κ. ∆ιοικητή να 

σπάσει την πόρτα η οποία παρανόµως έχει τοποθετηθεί εκεί και θα πρέπει να εξετασθεί, για 
αποφυγή στο µέλλον, διότι ενδεχοµένως η καθυστέρηση να είναι µέρος της ζηµιάς που 
υπέστησαν. 

 
Συνάδελφοι πρόκειται για πολύ σοβαρό θέµα. Για χρόνια στο συγκεκριµένο χώρο 
ρίχναµε σκουπίδια παράνοµα, περιοχή natura. Εκεί γινόταν και η µεταφόρτωση 

των σκουπιδιών άλλων ∆ήµων τα οποία τα πηγαίναµε στο Μαραθόλακα. Καίει συνεχώς εκεί το 
βιοαέριο, έχοµε υποχρέωση αποκατάστασης βάση συµφωνητικού, αλλά δεν µπορούµε να 
χρησιµοποιήσοµε κρατικά χρήµατα, ιδιαίτερα χρήµατα ευρωπαϊκά, για να αποκαταστήσοµε 
ιδιωτικούς χώρους.  Ήδη έχουν κατατεθεί αγωγές. Έθεσα το θέµα στον Περιφερειάρχη, για 
την εξεύρεση χρηµάτων, να πάµε να αποκαταστήσοµε και αυτή την χωµατερή η οποία µολύνει 
και ρυπαίνει το περιβάλλον και βεβαίως η ευθύνη είναι του ∆ήµου Καλαµάτας, διότι για µια 
σειρά χρόνων άφηνε τα σκουπίδια εκεί. Έχει δηµιουργηθεί µία τούµπα ολόκληρη, ένας τύµβος, 
ο οποίος µας δίνει αυτά τα αποτελέσµατα. Και ξέρετε τι θα γίνει τώρα;  Θέλει συγκρότηση 
επιτροπής. Η επιτροπή θα ρίξει ευθύνες στο ∆ήµο Καλαµάτας που έχει βάλει τα σκουπίδια στο 
συγκεκριµένο χώρο και θα κληθούµε από την οικογένεια η οποία έχει ένα µέρος του χώρου, 
διεκδικεί …. 
 
ΦΩΝΗ:  … (δεν ακούγεται) 

 
∆εν ξέρω. Είµαστε στα δικαστήρια πάντως και το πραγµατικό γεγονός είναι ότι 
έχοµε µία τούµπα, ένα τύµβο, από σκουπίδια µέτρων. Είναι ένα από τα αγκάθια 

τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσοµε στο µέλλον και δεν υπάρχει τρόπος χρηµατοδότησης για 
την αποκατάσταση αυτής της χωµατερής, εάν δεν ανοίξοµε την ιστορία να φορτώνοµε 
φορτηγά και να µεταφέροµε σκουπίδια, ουέ και που καήκαµε. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης 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 τη συγκρότηση της εκτιµητικής επιτροπής για την καταγραφή και 
αποτίµηση ζηµιών από την προκληθείσα πυρκαγιά στην περιοχή ¨Λιθωµένο Φίδι¨ 
της διευρυµένης κοίτης του ποταµού Νέδοντα, αποτελούµενη από τους παρακάτω 
δηµοτικούς υπαλλήλους:  

1. Λιοντήρη Ιωάννη, ∆ιευθυντή Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

2. Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο, Τεχνολόγο Γεωπόνο και  

3. Σταµατελοπούλου Αγγελική, ∆ασολόγο.  

 
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  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 10. Λαγανάκος Γεώργιος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος  

 17. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 Σεπτεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


