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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   056/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

14η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 55064/16-9-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4)  

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης και 7) 

Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Μωρακέας Σπυρίδωνας.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μωρακέα Σπυρίδωνα.   

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός οριογραμμών ρέματος, όπου θα κατασκευαστεί εσωποτάμια 
λιμνοδεξαμενή στην Τοπική Κοινότητα Πολιανής. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 55040/14-9-2011 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός οριογραμμών ρέματος, όπου θα κατασκευαστεί εσωποτάμια 
λιμνοδεξαμενή στην τ.κ. Πολιανής» 

 
 Σας αποστέλλουμε συνημμένη τη μελέτη, που αφορά στον καθορισμό των 
ορίων του ρέματος στη θέση Λιμπιές στη Πολιανή του Δήμου Καλαμάτας καθώς και 
την αρ. 3/2011 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολιανής. 

 Σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την οριοθέτηση του ρέματος, όπως αυτή 
καθορίστηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

 

Συνημμένα: 
1 σειρά μελέτης 
3/2011 απόφαση Κ.Σ. Πολιανής 
 
    Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
 
Συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση ήταν η μελέτη (τεχνική έκθεση και σχετικά 
σχέδια) καθώς και η υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Πολιανής της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται τα όρια κατασκευής της λιμνοδεξαμενής όπως αυτά 
έχουν καθοριστεί από τη μελέτη και το τοπογραφικό σχέδιο οριοθέτησης. 
 
 
 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. Πρόεδρος ο οποίος λέει τα εξής:  

 
Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ώριμο, διότι υπήρχε μία μελέτη από 
το Δήμο Θουρίας και έχει προχωρήσει και μάλιστα ο Αντιπεριφερειάρχης 

ο κ. Αλευράς με πήρε προχτές τηλέφωνο και μου είπε να πάρουμε γρήγορα απόφαση 
γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το έργο, να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, γι αυτό λοιπόν 
πρέπει να πάρουμε τη θετική απόφαση.  
Τι είναι αυτή η λιμνοδεξαμενή; Είναι μια δεξαμενή μέσα στο ποτάμι, ύψους τεσσάρων 
μέτρων, γίνεται ένας τοίχος αντιστήριξης, ας το πούμε έτσι, βαρύτητας που το λέμε, 
τέσσερα μέτρα ύψος περίπου και μήκους τριάντα ένα μέτρα περίπου. Υπάρχει μία 
κατάκλιση της ανάντι περιοχής του τοίχου όπου θα υπάρχει νερό για διάφορες 
καλλιέργειες και πυρόσβεση, στην Πολιανή σε μία περιοχή που είναι μακριά από τη 
θάλασσα και είναι σημαντική η πυρόσβεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Θα πρέπει λοιπόν με βάση την εισήγηση, την οποία μας έχει στείλει η υπηρεσία, να 
εγκρίνουμε την οριοθέτηση του ρέματος  η οποία έχει εγκριθεί και με την αριθμ. 
3/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής. 
Κύριοι συνάδελφοι αν θέλετε μπορείτε να δείτε και το σχετικό σχέδιο. Ουσιαστικά 
οριοθετούμε το ρέμα με αυτή τη μπλε γραμμή.  
Έχει εγκριθεί από την υπηρεσία, έχει θεωρηθεί, την έγκρινε και η Τοπική Κοινότητα και 
έρχεται σε εμάς να την εγκρίνουμε και εμείς σήμερα και αύριο θα πάει στο Δημοτικό 
μας Συμβούλιο για να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει, γιατί υπάρχει ζέση του θέματος 
από την Περιφέρεια να μπει στο ΕΣΠΑ και θα γίνει αυτό.           
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Τη μελέτη ο Δήμος την είχε αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία; 

 
Την είχε αναθέσει στον μελετητή Μακαρούνη Κων/νο ο οποίος είναι 
πολιτικός μηχανικός από εδώ. Δεν είχε την δυνατότητα καταλαβαίνετε ο 

Δήμος Θουρίας να κάνει τη μελέτη. 
 
ΦΩΝΗ: Περιβαλλοντολογική μελέτη  έχει; 
    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου είπε η Νατάσσα ότι έχει εγκριθεί και περιβαλλοντολογικά.  
 
 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω εισήγηση καθώς και την υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφαση του Συμβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας του Δήμου 
Καλαμάτας, μειοψηφούντων των κ.κ. Μωρακέα και Νιάρχου οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την οριοθέτηση 
του ρέματος, όπου θα κατασκευαστεί εσωποτάμια λιμνοδεξαμενή, στη θέση 
Λιμπιές της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής του Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτή 
καθορίστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας. 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  6. Καραγιάννης Ανδρέας  

  7. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


