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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  525/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 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) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 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’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
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 
µε τίτλο  

Έκδοση ψηφίσµατος υπέρ της καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων. 
 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα και κατόπιν υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29611/4-12-2009 σχετικού αιτήµατος του 
επικεφαλής του δηµοτικού συνδυασµού ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ κ. Τσερώνη, το οποίο έχει ως 
εξής:  
 
¨Κύριε Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  
 
Η Απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για µη πληρωµή των επιδοτήσεων, αν 
προηγουµένως δεν έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση, οδηγεί τους αγρότες σε οικονοµικά 
αδιέξοδα. Η αδυναµία να καλύψουν τις τρέχουσες οικονοµικές τους υποχρεώσεις, τους 
αναγκάζει να πουλούν τα προϊόντα τους σε χαµηλότερες τιµές. Υπολογίζεται ότι το συνολικό 
ποσόν από επιδοτήσεις των διαφόρων προϊόντων ξεπερνά τα 70.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
το έχουν ανάγκη οι αγρότες καθώς είχαν υπολογίσει ότι θα το εισπράξουν πριν από τα 
Χριστούγεννα. Φυσικά το έχει ανάγκη και η τοπική αγορά.  
Επειδή όπως είναι αυτονόητο δέχεται πλήγµα και ο αγροτικός πληθυσµός αλλά και η τοπική 
οικονοµία γενικότερα, από την Απόφαση της Υπουργού, παρακαλώ να φέρετε το θέµα σε 
συζήτηση προ Ηµερησίας ∆ιάταξης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ∆ευτέρας 07/12/2009. 
 

Ντίνος Τσερώνης 
∆ηµ. Σύµβουλος Καλαµάτας 

Επικεφαλής του Συνδυασµού 
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ»¨ 

        
 
Παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής: 
 

 
Θα πω δυο κουβέντες για το θέµα των επιδοτήσεων, το θέµα των ηµερών, θα 
µου επιτρέψετε να πω και ¨πιασάρικο¨ λίγο θέµα, µε ευθύτητα.  

Καταρχήν µίλησα σήµερα µε τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών, µε 
διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτηµα και µέχρι τις 15/12 θα έχουν πληρωθεί οι επιδοτήσεις ή 
τουλάχιστον το 70%. Όµως αυτό είναι η επιφάνεια. Ποιο είναι το βάθος του θέµατος, το 
βάθος του προβλήµατος, εάν θέλετε να ζητηθεί τώρα ή στο µέλλον; Το βάθος είναι ότι για 
πάνω από 10 χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν το θέµα των επιδοτήσεων µε 
πολιτικάντικο, κοµµαταρχίστικο και απαράδεκτο τρόπο. Γιατί δεν έγινα οι ψηφιοποιήσεις όλα 
αυτά τα χρόνια; Γιατί δεν υπάρχει µηχανοργάνωση; Γιατί παρουσιάζονται νοµοί να παίρνουνε 
τις πενταπλάσιες επιδοτήσεις απ΄ όσα δικαιούνται; Γιατί γίνονται όλα αυτά; Τώρα ξαφνικά; Θα 
΄ρχότανε το πρόβληµα. Πιέζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορθά να είναι ορθολογικός ο 
τρόπος της διαχείρισης των επιδοτήσεων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τι κάναµε τόσα χρόνια 
ως κυβερνήσεις ως πολιτεία; Εγώ θυµάµαι στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο κλείνανε ελαιοτριβεία 
και πιέζαµε να ανοίξουν, επειδή είναι το περίφηµο πανωγράψιµο. Όλα αυτά έρχεται κάποια 
στιγµή και τα πληρώνουµε. Ποιοι δεν βοηθήθηκαν από τις επιδοτήσεις. Οι αγρότες.   ∆εν έγινε 
αναδιάρθρωση της παραγωγής, επιδοτήσεις πήγανε στους αστούς, γιατρούς, δικηγόρους και 
δεν συµµαζεύεται. Ένα τεράστιο πρόβληµα, κλείναµε τα µάτια τόσο καιρό, αλλεπάλληλές 
κυβερνήσεις για πολιτικαντίστικους λόγους. Έπρεπε να έχει γίνει µηχανοργάνωση και η 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ψηφιοποίηση πολλά χρόνια τώρα και δυστυχώς δεν έγινε και δεν έγινε για τους λόγους τους 
οποίους σας είπα. Και ερχόµαστε λοιπόν σήµερα, στο και πέντε, γιατί σ΄ όλη αυτή την ιστορία 
δεν εµπλέκονται κυβερνήσεις, εµπλέκονται Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών εµπλέκονται 
Κεντρικές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, τοπικοί βουλευτές, τοπικοί παράγοντες … Σας 
λέω, δύο φορές, θυµάται ο Γιάννης ο Καµβυσίδης, είχαµε συζητήσει στο Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο να µην κλείσουν ελαιουργεία τα οποία πανώγραφαν. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
∆εν πρέπει να µπει µία τάξη σε όλη αυτή την ιστορία; ∆εν πρέπει τις επιδοτήσεις να τις 
παίρνουνε οι πραγµατικοί αγρότες διότι περί αυτού πρόκειται;  

Εν πάση περιπτώσει έγινε µία υποχώρηση, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι η τελευταία. Τελεία 
και παύλα. Πρέπει αυτά τα ζητήµατα να τακτοποιηθούν διότι αυτά πρώτα απ΄ όλα 
εξυπηρετούν και συµφέρουν τους αγρότες. Καµία αντίρρηση εγώ δεν έχω, νοµίζω και η 
πλειοψηφία, να εκδοθεί το οποιοδήποτε ψήφισµα αλλά ας το δούµε στη σωστή του βάση και η 
υπάρχει η κατηγορηµατική διαβεβαίωση, σήµερα µίλησα και µε τον κ. Κοζοµπόλη, µέχρι τις 
15/12 θα έχουν δοθεί οι επιδοτήσεις όπως και τα προηγούµενα χρόνια, αλλά εµείς εδώ πρέπει 
να κάνοµε έκκληση, επιτέλους ολοκληρώστε όλοι εσείς που εµπλέκεστε τις ψηφιοποιήσεις να 
δούµε ποιοι είναι οι πραγµατικοί αγρότες  να στηριχτεί το αγροτικό εισόδηµα και ο 
πραγµατικός αγρότης. ∆ιαλύθηκαν τα χωριά, δεν υπάρχουν αγρότες πλέον και δεν υπάρχουν 
εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών διότι οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρόνια 
τώρα έγιναν αέρας κουρνιαχτός και δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα.    

Αν ησυχάζετε από αυτή τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 
ας µείνει το θέµα εκεί, εµείς δεν έχουµε καµία αντίρρηση  αν θέλετε να µιλήσουµε επί της 
ουσίας των επιδοτήσεων και να ρθει εδώ πέρα και ο Πρόεδρος της Ένωσης και όλοι οι 
εµπλεκόµενοι και να πούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τι πανηγύρι έχει γίνει δεκαετίες µε τα 
πανωγραψίµατα µε τις επιδοτήσεις και µε όλα αυτά, διότι µε τα χαϊδέµατα και µε την 
πολιτικαντίστικη  συµπεριφορά φτάσαµε ως εδώ. ∆εν ξέρω ο Σωτήρης που µε κοιτάει απέναντι 
τι επιδοτήσεις έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια.            

Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι διαλύσαµε την αγροτιά έτσι διαλύσαµε τα χωριά µας. Καµία 
αντίρρηση να τα κουβεντιάσουµε εδώ. Εγώ έχω συµµετάσχει σε συζητήσει 2-3 φορές µέχρι 
τώρα για το έγκληµα που έχει συντελεστεί µε τις επιδοτήσεις, διότι περί εγκλήµατος πρόκειται 
και το λέγω µε θάρρος αυτό. Για φέτος δεν υπάρχει πρόβληµα, από τις ανακοινώσεις και των 
κυβερνητικών παραγόντων και του Προέδρου της ΕΑΣ, καµία αντίρρηση όµως αν θέλετε να 
εκδοθεί ψήφισµα.  

 
Ωραία.  
Κύριε Τσερώνη.  
 
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, επίσηµη ανακοίνωση από την Υπουργό ότι 
θα δοθούν οι επιδοτήσεις δεν έχει υπάρξει. Οι µέχρι τώρα ανακοινώσεις και από 

τοπικούς βουλευτές, είναι κατά κάποιον τρόπο ασαφείς  και αντικρουόµενες. Θεωρώ ότι µπορεί 
να εκδοθεί το ψήφισµα, πρέπει να εκδοθεί το ψήφισµα και µε την προϋπόθεση που έθεσε ο κ. 
∆ήµαρχος, γι΄ αυτή τη χρονιά τουλάχιστον ας γίνουν οι πληρωµές των επιδοτήσεων χωρίς να 
έχουν ολοκληρωθεί οι ψηφιοποιήσεις αλλά από του χρόνου θα δίνονται µόνο εφόσον έχουν 
ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες. 

 
Το δέχτηκε ο κ. ∆ήµαρχος το ψήφισµα και η πλειοψηφία. Το φτιάχνετε το 
διαβάζουµε…, κατά τα γνωστά.  

 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Έχει καλώς. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Θα έρθει εδώ πέρα το ψήφισµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   



Συνεδρίαση :31/2009                                 ∆ευτέρα 07/12/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  525/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 
Ναι, θα το διαβάσουµε εδώ και θα πούµε αν συµφωνούµε ή όχι.  
Θέλετε να συµπληρώσετε κάτι;  

 
Ο κ. ∆ήµαρχος έβαλε κάποια ζητήµατα. Πρώτο ζήτηµα, ψηφιοποιήσεις κ.λ.π.  
Εδώ οι ιδιοκτήτες ελαιοδέντρων κ.λ.π. έχουνε κατ΄ επανάληψη υποβάλλει τα 

σχετικά χαρτιά που τους έχουνε ζητήσει. Κατ΄ επανάληψη. Έχουνε σταθεί στις ουρές … Τα 
ξεχάσαµε αυτά τα πράγµατα;  

 
Καταλήξαµε  στο ψήφισµα κ. Μπάκα.  
Κύριε Μπάκα, καταλήξαµε στο ψήφισµα, σαν έρθει τακτικό θέµα θα τα πούµε 

όλα. 
 
Θέλω να πω, να συµπληρώσω και θα πάω και σε ένα πολύ βασικότερο,  
θέλω να πω ότι ο κοσµάκης έχει τρέξει έχει υποβάλει τα χαρτιά του, εάν 

τώρα κάποιοι άλλοι δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους  είναι άλλη υπόθεση.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι όλοι, όχι όλοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι όµως το Σώµα πήρε απόφαση, καταλήξαµε σε ψήφισµα… 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Το δεύτερο το ποιο σηµαντικό … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θέλετε να ρθει τακτικό θέµα µπορείτε.  
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: … δεν πιστεύω να συµπεριληφθεί µες στο ψήφισµα, … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχει φτιάξει ο κ. Τσερώνης. 

 
… το να δίνονται επιδοτήσεις µόνο στους κατ΄ επάγγελµα αγρότες γιατί 
αυτό αλλάζει τα δεδοµένα. Οι επιδοτήσεις δίνονται σε όσους είναι ιδιοκτήτες 

… 
 
Μην το πλατειάσουµε, κατέληξε το Σώµα. Εάν θέλετε τακτικό θέµα φέρτε το να 
το κουβεντιάσουµε.  
 
Θέλετε να συµπληρώσετε κάτι; Αφού καταλήξαµε.  
Κύριε Αλευρά, ορίστε. 

 
Κύριε Πρόεδρε είναι τεράστιο το θέµα που ετέθη και που δηµιούργησε τη 
συζήτηση αυτή. Το θέµα είναι το εξής: ασφαλώς να εκφράσουµε την άποψή µας, 

πρώτα και κύρια ‘ότι δεν πρέπει να αδικούνται οι πραγµατικά δικαιούχοι των επιδοτήσεων. 
Είναι µια πραγµατικότητα στην οποία όλοι θα συµπέσουµε. ∆εύτερον,. Το γεγονός την 
ανάγκης για  µία ορθολογικοποίηση των πραγµάτων γενικά στην Ελλάδα, επίσης είναι µία 
αδήριτη ανάγκη που στον παρόντα χρόνο αναδεικνύεται. Το θέµα είναι, ας υπάρξει ένα σχέδιο 
να εκφράσουµε την αλληλεγγύη µας αλλά µην µε την αλλεπάλληλη έκδοση ψηφισµάτων 
σχετικοποιούµε τις αιχµές αυτών των ζητηµάτων που πραγµατικά είναι υπαρκτές. Έτσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
 
ΑΛΕΥΡΑΣ: Ας έρθει ένα σχέδιο και θα το δούµε.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το φτιάξουνε και θα το διαβάσουµε. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει, κατ’ αρχήν, την έκδοση ψηφίσµατος µε το οποίο θα ζητείται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προβεί στην καταβολή των αγροτικών 
επιδοτήσεων. 
 
Το σχετικό ψήφισµα, αφού συνταχθεί, θα  κατατεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
έγκριση. 
 
 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 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 Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  17 Μαρτίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


