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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  322Α/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η  Ιουλίου 2010, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-07-2010 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’ αριθµ. 328 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 325 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 13) 
Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση Μνηµονίου Ενεργειών ¨Ξενοκράτης – Σεισµοί¨ . 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι η Καλαµάτα δυστυχώς πέρασε µία περιπέτεια µετά 
τους σεισµούς και βεβαίως σύµφωνα και µε το γενικό σχέδιο 

¨ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ¨ και την από 16/7/2009 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να συντάξει ένα µνηµόνιο γύρω από τις ενέργειες 
που πρέπει να κάνει σε περίπτωση που προκύψουν ενδεχοµένως σεισµοί ή και έκτακτα καιρικά 
φαινόµενα προκειµένου να προβεί στην προστασία της ζωής, της περιουσίας, της υγείας, των 
πολιτών στην περιφέρεια την οποία έχει ευθύνη.  
 
Επειδή έπρεπε να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο αποτελεσµατικής αντιµετωπίσεως των φαινοµένων, 
στο µνηµόνιο αυτό παρέχονται κάθε είδους πληροφορίες, έχουν καταγραφεί όλοι όσοι 
εµπλέκονται. Κατά συνέπεια είµαστε υποχρεωµένοι να το θέσουµε στην κρίση των 
συναδέλφων προκειµένου να ψηφισθεί και ω µη γένοιτο αν προβεί κάτι που απευχόµεθα όλοι, 
να είµαστε έτοιµοι ανά πάση στιγµή, να αντιµετωπίσουµε ότι θέλει προκύψει.  
 
Η κα Κουκούλη η οποία είναι και η υπεύθυνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας έχει στη 
διάθεσή σας αυτό το µνηµόνιο στο οποίο καταγράφονται τα πάντα. Εάν θέλετε κάποια 
λεπτοµέρεια και δεν µπορώ εγώ να την παράγξω διότι δεν το έχω διαβάσει και όλο να είµαστε 
και ειλικρινείς, είναι στη διάθεσή σας να σας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. 

 
Μια στιγµή. Η κα Κουκούλη είναι προϊσταµένη του Τµήµατος εδώ Πολιτικής 
Προστασίας. Να την χαιρετήσουµε για την παρουσία της. 

 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. 

 
Να µείνει να απαντήσει σε εξειδικευµένες ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε κα 
Κουκούλη. Εγώ θέλω να την επαινέσω δηµόσια διότι κάνει µία εργασία η κα 

Κουκούλη πολύ υπεύθυνη, είναι εκπαιδευµένη στα θέµατα πολιτικής προστασίας και ήταν 
προϊσταµένη στο σχετικό γραφείο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και πήρε µετάθεση στο 
∆ήµο Καλαµάτας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Καταρχάς θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι το σχέδιο ¨Ξενοκράτης¨ 
υπήρχε. ∆εν ξέρω εάν ξέρει ο κ. Αθανασόπουλος, όταν εγώ ήµουν 

Αντιδήµαρχος υπήρχε σχέδιο ¨Ξενοκράτης¨. Να το πείτε επικαιροποίηση. 
Και θέλω να ρωτήσω γιατί µέσα σ’ αυτό το σχέδιο δεν αναφέρονται τα διαµερίσµατα. Απ’ ότι 
διάβασα είναι µόνο η πόλη της Καλαµάτας. Τα διαµερίσµατα δεν συµπεριλαµβάνονται; Και αν 
όχι, γιατί; 

 
Η συζήτηση που γίνεται, γίνεται να καταγραφούν ενδεχόµενες 
παραλήψεις, θα ληφθούν υπόψη… 

 
ΚΟΥΚΟΥΛΗ: Σε ποιο σηµείο λέτε; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όλος ο σχεδιασµός που διάβασα µέσα, αναφέρεται στην πόλη της 
Καλαµάτας. Ο ∆ήµος Καλαµάτας όµως που πρέπει να έχει ένα τέτοιο 

σχέδιο, απαρτίζεται και από πολυπληθή διαµερίσµατα. ∆ηλαδή τι θα γίνει στη Βέργα, τι θα γίνει 
στο Ασπρόχωµα, τι θα γίνει στον Αντικάλαµο, στην Σπερχογεία; Εκεί δηλαδή δεν θάχουµε 
σχέδιο; ∆ηλαδή όπως λέµε εδώ πέρα θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό, κάτι αντίστοιχο υπήρχε 
πριν και πρέπει να υπάρχει και τώρα τι θα γίνει και στα χωριά, στα διαµερίσµατα. ∆ηλαδή εκεί 
πέρα τι γίνεται, αλαλούµ και τρέχουµε όλοι στην πόλη; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Κουκούλη. 

 
Η αντιµετώπιση σε περίπτωση σεισµού θα είναι παρόµοια µε αυτή της πόλης. 
∆ηλαδή οι χώροι συγκέντρωσης έχουν καθοριστεί για τα χωριά. 

 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ικαιουλάκος. 

 
Ήθελα να ρωτήσω εάν είναι σε ψηφιακή µορφή αυτό το σχέδιο. Όπως 
γνωρίζω πολύ καλά, ο ∆ήµος Κορίνθου έχει κάνει µια πάρα πολύ αξιόλογη 

δουλειά και … (δεν ακούγεται τι λέει). 
Επίσης θέλω να ρωτήσω στους χώρους που θα µπούνε οι σκηνές, εάν υπάρχουν πινακίδες έτσι 
ώστε πραγµατικά να γνωρίζουν οι δηµότες που ακριβώς θα πάνε. Εάν υπάρχει δηλαδή 
σήµανση σε διάφορους χώρους. 
Επίσης ήθελα να κάνω κε Πρόεδρε και µία πρόταση. Εάν γίνεται τον Σεπτέµβριο, στα πλαίσια 
του εορτασµού για τους σεισµούς του ’86 που είθισται να κάνουµε, να γίνει στην πόλη µας ένα 
ελληνοτουρκικό συνέδριο µε αξιόλογους σεισµολόγους όπου εκεί θα υπάρχει και µία ενότητα 
µε θέµα «Πολιτισµός και σεισµοί» ή «Πολιτισµός και φυσικές καταστροφές». Εγώ κα Κουκούλη 
διατίθεµαι να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση και µέσω της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας η οποία µπορεί να βοηθήσει αλλά και µέσω του ΟΑΣΠ έτσι ώστε 
πραγµατικά οι δύο λαοί να έρθουν σε επαφή µέσα απ’ αυτή την επιστηµονική προσέγγιση, 
δηλαδή µέσα από ένα ελληνοτουρκικό συνέδριο στην πόλη της Καλαµάτας. 
Αυτά σε πρώτη φάση. 

 
Θα το θέσουµε υπόψη του ∆ηµάρχου Βασίλη αυτό. 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; Όχι. Οµόφωνα;  

 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι µε τις παρατηρήσεις αυτές που είπε για τα διαµερίσµατα. Έτσι κα Κουκούλη; 

 
Να απαντήσω στον κ. ∆ικαιουλάκο. Υπάρχει σε ψηφιακή µορφή το σχέδιο, και 
µάλιστα σκεφτόµαστε ορισµένα κοµµάτια του να αναρτηθούν στο site του 

∆ήµου, κυρίως αυτά που αφορούν τους τόπους που θα συγκεντρωθούν οι πολίτες τις πρώτες 
ώρες ενός σεισµού. Και πάνω σ’ αυτό έχουµε δουλέψει και για τη σήµανση αυτών των χώρων. 
Όχι των χώρων καταυλισµού που θα στηθούν οι σκηνές, αλλά των χώρων αυτών που θα 
κατευθυνθεί ο πληθυσµός κατά τις πρώτες ώρες µετά τον σεισµό, αµέσως µετά από σεισµό.  
Όσο για το συνέδριο, είναι πολύ αξιόλογη πρόταση. 

 
Θα το θυµηθείτε να το πείτε και εσείς στον ∆ήµαρχο και εγώ για το συνέδριο. 
Έτσι; 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΥΚΟΥΛΗ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΛΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΚΟΥΚΟΥΛΗ: Ναι. 
 
Μια παράκληση. Μιας και έγινε θέµα και κουβαλώντας και την εµπειρία την 
οποία υπάρχει. Στους χώρους των καταυλισµών εάν χρειαστούν να µπουν 

σε χώρους έξω από δρόµους οι οποίοι υπάρχουν ή από χώρους που υπάρχουν τώρα, να 
αποτιµηθούν αδιάνοικτα σηµεία του σχεδίου πόλης ώστε οι κατασκευαζόµενες υποδοµές να 
παραµείνουν ως υποδοµές της πόλης και µε τη διάνοιξη των οδών και παράλληλα εκείνη τη 
στιγµή να επιτευχθεί µε την επίταξη και η αποζηµίωση στη συνέχεια των διανοιγοµένων 
δρόµων. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει)… πρέπει να επιδοθεί απόφαση Πρωθυπουργού. Μίσθωση 
γίνεται τώρα. 

 
Εντάξει, µε µίσθωση, δεν πειράζει. Ας το ελέγξουµε κι αυτό τέλος πάντων, 
είναι µια δεύτερη σκέψη. Προφανώς προηγούνται οι χώροι που έχει ο 

∆ήµος στη διάθεσή του. Εάν χρειαστεί επιπλέον χώρος, θεωρώ ότι η εµπειρία του παρελθόντος 
δυστυχώς έχει αποδείξει αυτό και προκειµένου να µισθώσουµε χώρους µέσα σε οικόπεδα, είναι 
προτιµότερο να µισθωθούν οι χώροι οι οποίοι είναι σε σηµεία διάνοιξης των δρόµων. 

 
Χαίροµαι γιατί διαβάσατε την τοποθέτησή µου …(δεν ακούγεται τι λέει)...  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν κα Κουκούλη µε τις παρατηρήσεις που ακούσατε. 
 
 
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 το Μνηµόνιο Ενεργειών ¨Ξενοκράτης – Σεισµοί¨, όπως αυτό συντάχθηκε 
από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Καλαµάτας, συµπληρωµένο µε   
παρατηρήσεις δηµοτικών συµβούλων οι οποίες αναλυτικά καταχωρούνται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΛΗ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Ιουλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


