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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  4/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  053/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 

αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 

αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 

την υπ΄ αριθ. 4/26-1-2007 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 Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 

Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 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, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) 

Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 

υπ’ αριθµ. 54 απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) 

Τσερώνης Κωνσταντίνος. 

 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αλευράς ∆ιονύσιος 
λόγω ασθενείας. 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, διότι δεν 
συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απόφαση µερικής τροποποίησης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης 
Νικόλαος, αναφέρει τα εξής: 
 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι 
 
Στην προηγούµενη δηµοτική περίοδο η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθµού, µετά από διεξοδικό 
διάλογο σε τρία διαφορετικά συνέδρια, το 2003, 2004 και το 2005, διεκδίκησε µια σειρά 
αρµοδιοτήτων οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 
Η απαίτηση των πολιτών για αποτελεσµατικότερη διοίκηση και διαχείριση των τοπικών 
υποθέσεων, µεταφέρει στη δηµοτική αρχή την υποχρέωση για τη δηµιουργία ενός διοικητικού 
σχήµατος, µε στόχο: 

• Την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς αυτόν. 
• Την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων 
• Τη µέριµνα και τη φροντίδα για τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων. 
• Τη συστηµατική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
• Την υλοποίηση των µεγάλων έργων και άλλων υποδοµών. 

 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 
 
Η λειτουργία ενός αυτοδιοικητικού οργανισµού, στηρίζεται τόσο στη λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων λήψης των αποφάσεων, όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή και τα ∆.Σ. των Νοµικών Προσώπων, όσο και στον αποτελεσµατικό τρόπο 
υλοποίησης των αποφάσεων αυτών. 
 
Απαιτείται εποµένως, 

• Η υποστήριξη της λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων, από ένα διοικητικό σύστηµα 
που θα αναλύει και θα επεξεργάζεται µε επιστηµονικά κριτήρια και όρους, θέµατα που 
θα αφορούν τις τοπικές υποθέσεις. 

• Η δηµιουργία ενός οργανισµού αξιόµαχου και ανανεωµένου, µε νέες διοικητικές 
µεθόδους και λειτουργίες. 

 
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και η σύσταση: 

• Θέσης Γενικού Γραµµατέα 
• Γραφείου Συµβούλων (6) Ειδικών Θέσεων 
• 2 νέων θέσεων δικηγόρων στον υπάρχοντα οργανισµό 

 
Με τη δηµιουργία των νέων αυτών θέσεων εκτιµάται ότι, η µεταφερόµενη τεχνογνωσία και οι 
νέες διοικητικές µέθοδοι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα της διοίκησης και θα συµβάλλουν 
στην εξοικονόµηση πόρων για το ∆ήµο. 
 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Μπασακίδης αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2281/30-1-2007 εισήγησή 
του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ : Απόφαση τροποποίησης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου 
Καλαµάτας 
 
Στο ΦΕΚ 1902Β/30-12-2005, δηµοσιεύθηκε ο Οργανισµός Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, ο οποίος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ρυθµίζει θέµατα προσωπικού του 
∆ήµου. 

Για την αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου και την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων όπως ορίζονται στις διατάξεις του Νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(Ν3463/2006), είναι αναγκαία η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Προτείνεται : 
 
Α. Η σύσταση θέσης µετακλητού Γενικού Γραµµατέα  
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 241 του Ν.1188/81, παρ.14 άρθρου 
14 του Ν.2130/93, παρ.1 άρθρου 58 του Ν.2218/94, παρ.44 άρθρου 8 του Ν.2307/95) 

Ο µετακλητός Γενικός Γραµµατέας προΐσταται αµέσως µετά το ∆ήµαρχο, των Υπηρεσιών και 
ασκεί την Γενική Εποπτεία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Είναι υπεύθυνος, στα πλαίσια των καθηκόντων του για κάθε εργασία που του αναθέτει ο 
∆ήµαρχος και ιδιαίτερα : 

• Έχει την εποπτεία του Γραφείου του ∆ηµάρχου. 

• Απαντά σε δηµοσιεύµατα του τύπου µε την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου και σε 
συνεργασία µε το Γραφείο Τύπου. 

• Έχει την ευθύνη του προσωπικού του ∆ήµου ως εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου και 
αναφέρεται στον ∆ήµαρχο. 

• Συντονίζει και ελέγχει τις υπηρεσίες του ∆ήµου και ακόµη φροντίζει για την εφαρµογή του 
προγράµµατος της ∆ηµοτικής Αρχής και την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων (∆Σ, ∆Ε) 

• Χαρακτηρίζει την εισερχόµενη στο ∆ήµο αλληλογραφία κατά αρµοδιότητα των διαφόρων 
υπηρεσιών και ενηµερώνει αµέσως το ∆ήµαρχο για τα θέµατα που είναι επείγοντα ή 
παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον. 

• Συντάσσει τις εγκυκλίους του ∆ηµάρχου και τη γενική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου που 
δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Μελετά σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων, την οργάνωση στα πλαίσια 
του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου. 

• Μελετά τα γενικότερα θέµατα  του ∆ήµου, που δεν υπάγονται στις ειδικές αρµοδιότητες 
υπηρεσιακών µονάδων και δίνει στους προϊσταµένους αυτών τις κατευθυντήριες γραµµές 
για την τακτοποίησή τους. 

• Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για τις 
επιδιώξεις και τους στόχους των υπηρεσιών του ∆ήµου, µε σκοπό τη δραστηριοποίηση των 
πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων. 

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και υποβοηθεί το έργο τους. 

• Αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων τους, µε στόχο το 
συντονισµό στην παραγωγή έργου. 

 
 



Συνεδρίαση : 4/2007                                 Τετάρτη  31 / 1 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  053/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Β. Τη σύσταση Γραφείου Ειδικών Θέσεων 

Εξι θέσεων µετακλητών Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών Συµβούλων ή Επιστηµονικών 
Συνεργατών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.1416/84 όπως τροποποιήθηκε µε 
τις παρ.54,55 άρθρου 8 του Ν.2307/95. 

• Οι ειδικοί σύµβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστηµονικοί συνεργάτες ασκούν 
καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.   

• Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το 
συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου τον οποίο έχουν οριστεί να 
εξυπηρετήσουν.   

• Το συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το δήµαρχο, το δηµοτικό συµβούλιο και τη 
δηµαρχιακή επιτροπή ανάλογα µε τις αρµοδιότητές τους.   

• Ειδικά οι επιστηµονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, µέσα στον κύκλο των γνώσεών 
τους, σε εξειδικευµένα επιστηµονικά και τεχνικά θέµατα, που µπορεί να αναφέρονται στη 
διενέργεια ερευνών, εκπόνηση µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων, ή 
εισηγήσεων επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγµάτωση των 
σκοπών του ∆ήµου, παροχή επιστηµονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέµατα που 
απασχολούν τις οργανωτικές µονάδες του ∆ήµου, συστηµατική παρακολούθηση της 
επιστήµης και τεχνολογίας στον τοµέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου 
ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδοµένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους 
ανατίθεται από το ∆ήµαρχο.   

Τα ειδικότερα προσόντα των ειδικών συµβούλων θα προσδιοριστούν µε απόφαση του 
∆ηµάρχου.  

Το Γραφείο θα υπάγεται απ’ ευθείας στο ∆ήµαρχο. 
 
Γ. Την αύξηση των θέσεων του Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας 
Με την τροποποίηση του άρθρου 9 του ΟΕΥ «Οργανική Σύνθεση και ∆ιάρθρωση Προσωπικού» 
του Πινακα ΙΙΙ, µε αύξηση του αριθµού των θέσεων δικηγόρων µε σχέση εντολής από ένα (1) 
σε τρείς (3). 
 
Τα µέλη του Γραφείου θα φροντίζουν για : 

• Παροχή υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης προς τα αιρετά όργανα του ∆ήµου για την 
προώθηση των επιδιώξεων, στόχων, συµφερόντων του ∆ήµου. (µε παράσταση όταν 
είναι αναγκαίο στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής). 

• Παροχή υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα και 
στα άλλα ιδρύµατα του ∆ήµου, τα οποία στερούνται δικής τους νοµικής υποστήριξης, 
για οποιοδήποτε θέµα. 

• Νοµική επεξεργασία προγραµµατικών συµβάσεων του ∆ήµου, συµβολαίων, 
συµβάσεων εργασίας και έργου, διακηρύξεων δηµοπρασιών κ.λ.π. 

• Παραστάσεις σ΄ όλα τα ∆ικαστήρια για υποθέσεις του ∆ήµου. 

• Την ύπαρξη αναγκαίας υποδοµής ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις 
προηγούµενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόµων, διαταγµάτων, γνωµοδοτήσεων, 
αποφάσεων και νοµολογίας που αφορούν στα θέµατα που απασχολούν το ∆ήµο). 

 
    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

      ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος. 
 
Στη συνέχεια  ο κ. ∆ήµαρχος διατυπώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.  και 
ζητά την έγκριση του Σώµατος. 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα οι θέσεις της µειοψηφίας εκφράζονται µε τις τοποθετήσεις των 
επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίες έχουν ως εξής: 

 
 (αλλαγή µαγνητοταινίας) ………. για την καλλίτερη εξυπηρέτηση σύµφωνα 
µε το δικό της σκεπτικό και την ενσωµάτωση σ΄ αυτόν θέσεων και στην 

προκειµένη περίπτωση βέβαια µε κατάργηση άλλων για να ανταποκριθεί στις νέες 
αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είναι η δηµοτική αστυνοµία, το διπλογραφικό 
σύστηµα και άλλες. Και µε µία βασική προϋπόθεση. Να µην επιφέρετε µεγάλη οικονοµική 
επιβάρυνση στο ∆ήµο. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, είχαµε ψηφίσει την προηγούµενη 
τροποποίηση του οργανισµού. Ας δούµε τώρα ποιες από αυτές τις παραπάνω προϋποθέσεις 
που για µας είναι βασικές, συντρέχουν τώρα. Σαφώς προφανέστατα δεν πρόκειται για 
αναδιάταξη προσωπικού. Επίσης σαφέστατα δεν πρόκειται για την ανταπόκριση σε νέες 
αρµοδιότητες του ∆ήµου. Το κόστος είναι δεδοµένο ότι θα είναι τουλάχιστον 150.000 € το 
χρόνο χωρίς να υπολογίζουµε σ΄ αυτό τους δύο έµµισθους δικηγόρους.  
 
Ειδικότερα, ο γενικός γραµµατέας θα προσθέσει ένα ακόµη γρανάζι στην γραφειοκρατία. Θα 
έχουµε αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων µε τους αντιδηµάρχους τους οποίους στην ουσία θα 
καταργήσει. Ας πάρουµε ένα παράδειγµα εσάς κ. Μπασακίδη που είστε υπεύθυνος για το 
προσωπικό του ∆ήµου. ∆ιαβάζω εδώ τις αρµοδιότητες τις οποίες οφείλει να έχει ο νέος γενικός 
γραµµατέας «έχει την ευθύνη του προσωπικού του ∆ήµου ως εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου.» 
Ποια είναι η δικιά σας ευθύνη και ποια είναι η ευθύνη του γραµµατέα; Εάν ο κ. ∆ήµαρχος δεν  
είναι πεπεισµένος για τις ικανότητες των αντιδηµάρχων, ας περιορίσει τους αντιδηµάρχους και 
µε τα χρήµατα τα οποία προκύπτουν απ΄ αυτό τον περιορισµό των θέσεων, τότε ας ορίσει τον 
νέο γενικό γραµµατέα. ∆εν θα είχαµε και εµείς καµία µα καµία αντίρρηση.  
 
Εµείς δεν πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας µπορεί να λειτουργήσει µε ειδικούς συµβούλους. 
Η παρουσία τους θα επιφέρει σύγχυση, αναστάτωση στις υπηρεσίες του ∆ήµου και σε 
συνδυασµό µε τον γενικό γραµµατέα θα οδηγήσει σε µεγάλο βαθµό στην κατάργηση της 
υπαλληλικής ιεραρχίας, στην κατάργηση των προϊσταµένων και των διευθυντών.  
Θα ήθελα να θέσω ένα απλό ερώτηµα. Πόσοι τέλος πάντων θα είναι υπεύθυνοι τελικά για κάθε 
έγγραφο που φεύγει από το ∆ήµο; Ο υπάλληλος που το συνέταξε, ο προϊστάµενος, ο 
διευθυντής, ο σύµβουλος, ο αντιδήµαρχος, ο γενικός γραµµατέας και αν χρειαστεί στο τέλος 
και ο κ. ∆ήµαρχος.  
 
Εάν για κάποιες θέσεις απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα και είµαστε πεπεισµένοι ότι υπάρχουν 
θέσεις για τα οποία απαιτούνται ορισµένα ιδιαίτερα προσόντα, µαζί σας είµαστε να 
τροποποιήσουµε τον οργανισµό, να αφαιρέσουµε κάποιες θέσεις οι οποίες δεν απαιτούνται, να 
βάλουµε τις νέες θέσεις αυτές, να περιγράψουµε αυτά τα προσόντα τα οποία χρειαζόµαστε και 
να προχωρήσουµε άµεσα στην πλήρωση των συγκεκριµένων οργανικών θέσεων. Να 
στελεχώσουµε έτσι το ∆ήµο για τα επόµενα χρόνια ώστε να αποκτάται και η αντίστοιχη 
εµπειρία από τους υπαλλήλους. Και αν παρόλα αυτά χρειαστεί µιας εντελώς εξειδικευµένη 
γνώση, πράγµα που θα χρειαστεί ούτως ή άλλως και τώρα και θα υπάρχουν γνώσεις που δεν 
θα έχουν επ΄ ουδενί όποιοι σύµβουλοι και να ορίσετε, ε τότε να αναθέτουµε σε έναν ειδικό 
επιστήµονα τη συγκεκριµένη, µα τη συγκεκριµένη εργασία έναντι συγκεκριµένης αµοιβής. Έτσι  
αντιλαµβανόµαστε εµείς τη διοίκηση. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Παρατήρηση άλλη που θα ήθελα να κάνω τελειώνοντας γιατί αντιλαµβάνεστε την διαφορετική 
άποψη που έχουµε επάνω σ΄ αυτό το θέµα. Τα προσόντα των ειδικών συµβούλων στη 
σηµερινή εποχή δεν είναι δυνατόν και επιµένουµε, να προσδιορίζονται µόνο µε απόφαση του 
∆ηµάρχου. Πρέπει να καλύπτουν ένα ελάχιστο απαιτήσεων, όπως πτυχίο ανώτατης σχολής, 
ξένη γλώσσα, επάρκεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και στη συνέχεια προφανώς ο κ. ∆ήµαρχος 
µπορεί να θέσει και τη δικιά του πινελιά σε περίπτωση που επιµένετε.  
 
Όσον αφορά το γραφείο της νοµικής υπηρεσίας, συµφωνούµε για την ανάγκη αναβάθµισής 
του µε την πρόσληψη δύο ακόµη δικηγόρων. Θα ήθελα απλώς να σας θυµίσω, δεν ξέρω εάν 
έχετε κάνει τον αντίστοιχο έλεγχο, εάν οι θέσεις αυτές κρίνονται τακτικές. Αν οι θέσεις αυτές 
κρίνονται τακτικές και πιστεύω ότι µάλλον έτσι κρίνονται, τουλάχιστον αυτό µπόρεσα να 
καταλάβω εγώ διαβάζοντας, τότε θα πρέπει να σας θυµίσω ότι θα πρέπει να αφαιρέσετε δύο 
τακτικές θέσεις από τον οργανόγραµµα του ∆ήµου και αυτό θα πρέπει να γίνει µαζί µε την 
τροποποίηση, διότι για την προσθήκη νέας τακτικής θέσης θα πρέπει να ισχύει η σχέση «ο 
µέσος όρος τακτικών εσόδων τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 
διπλάσιο της δαπάνης των προβλεποµένων από τον οργανισµό οργανικών θέσεων στο σύνολό 
τους» άσχετα εάν είναι πληρωµένες οι θέσεις αυτές ή όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ελέγξετε 
αυτό το θεµατάκι και µαζί µε την τροποποίηση να υπάρξει και αυτή η διαδικασία.  
 
Επίσης στον τελευταίο οργανισµό δεν ψηφίσαµε κάτι, δεν συµπεριλάβαµε που είχαµε ψηφίσει, 
τους σχολικούς φύλακες. Πιθανά µε αυτή την αναµόρφωση τώρα, έστω και αν αυτοδίκαια 
αυτοί µπαίνουν µέσα, θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσον σ΄ αυτή την αναµόρφωση την οποία 
προτίθεστε να κάνετε, να συµπεριλάβουµε και τους σχολικούς φύλακες. 
 
Τελειώνοντας θέλαµε να πούµε τα εξής: Πιστεύουµε ότι δηµιουργείται γραφειοκρατικό τέρας. 
Κάνουµε έκκληση στον κ. ∆ήµαρχο να εµπιστευτεί τους υπαλλήλους του ∆ήµου, να τους 
αναβαθµίσει και να µην τους υποβαθµίσει, να τους αγκαλιάσει στην πραγµατικότητα και όχι 
στα λόγια και δεν θα έχει να χάσει. Έχουν την ικανότητα, την εµπειρία να πράξουν και να 
παράγξουν σπουδαίο έργο.  
 

 
 Κατά βάση συµφωνώ µε το δικαίωµα του κάθε δηµάρχου να επιλέγει 
εξειδικευµένους συνεργάτες, θεωρώ όµως ότι θα έπρεπε να περιγραφούν κάπως 

τα τυπικά τους προσόντα ποιο αναλυτικά. Όπως επίσης οι τοµείς δραστηριότητάς τους.  
 
Θέλω να εκφράσω έναν προβληµατισµό κατά πόσο θα είναι έγκυρη µια απόφαση η οποία δεν 
θα αναφέρει συγχρόνως και τις αµοιβές τους. 
 

 
 Φέρατε µια τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. η οποία δεν θα περάσει γιατί είναι 
πρόχειρη. Οι µέχρι τώρα τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο ∆ήµο 

Καλαµάτας είχαν πάντα έναν άλλο άξονα, τους εργαζόµενους. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι χωρίς 
τους εργαζόµενους, χωρίς τη θέση του συλλόγου των εργαζοµένων, δεν µπορεί να 
προχωρήσει ο ∆ήµος. Αυτό εσείς δεν το έχετε λάβει υπόψη σας. Το θέµα εάν αυτό είναι 
σύννοµο ή όχι κε ∆ήµαρχε δεν είπε κανένας από τους παραβρισκόµενους τουλάχιστον ότι δεν 
έχετε δικαίωµα να εφαρµόσετε το νόµο. Από κει και πέρα ο ∆ήµαρχος δύναται να προσλάβει 
και γενικό γραµµατέα και ειδικούς συµβούλους, είναι αναφαίρετο δικαίωµά σας. Από κει και 
πέρα όµως µη µου πείτε ότι οι µέχρι τώρα επιλογές σας είναι σε επίπεδο ειδικών συµβούλων. 
Για όνοµα του Θεού! Γιατί όπως οι ίδιοι λέτε στο θέµα που έχετε καταθέσει για εξειδικευµένες 
γνώσεις κτλ. Από κει και πέρα η δεύτερη ειδική σύµβουλος που σήµερα µας ανακοινώσατε 
λύνει το θέµα της ∆ΕΠΑΚ, ας µου επιτρέψετε ότι δεν το λύνει, αλλού είναι η λύση.  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 



Συνεδρίαση : 4/2007                                 Τετάρτη  31 / 1 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  053/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

Τώρα στο θέµα των ειδικών συµβούλων. Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση να προσλάβει ο 
∆ήµαρχος και ειδικό γραµµατέα και ειδικό σύµβουλο. Εµείς µένουµε στο εξής: Οι ειδικοί 
σύµβουλοι πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις. Αν εσείς έχετε αδυναµία σαν πλειοψηφία να 
συντάξετε προϋπολογισµό και τεχνικό πρόγραµµα, είναι δικό σας πρόβληµα και αυτά τα οποία 
λέγατε ότι είσαστε έτοιµοι και µε τεχνικό πρόγραµµα και µε προϋπολογισµό, κε Πρόεδρε 
θυµηθείτε το θα έρθει και ο Μάρτης και θα έχετε προϋπολογισµό. Άρα λοιπόν η πρόσληψη του 
ενός σαν ειδικό σύµβουλο παράτυπα κε ∆ήµαρχε, γιατί κάνατε την προκήρυξη χωρίς να έχει 
λυθεί το θέµα του οργανισµού. ∆εν είχε λυθεί το θέµα, δεν είχαν προκηρυχθεί θέσεις, δεν είχε 
γίνει τροποποίηση. Από κει και πέρα εµείς θα µείνουµε στα δύο αυτά. 1) ότι δεν έχετε ακόµα 
αποφασίσει κατά πόσον θα επιβαρύνετε το ∆ήµο, συνεχίζετε µε σπατάλες οι οποίες είναι δίχως 
αιτιολογηµένη έκθεση και από κει και πέρα πιστεύουµε ότι η ∆ηµοτική αρχή πορεύεται στραβά 
και δεν είναι στραβός ο γιαλός. Στραβά αρµενίζετε εσείς. Γι΄ αυτό κύριοι της πλειοψηφίας το 
∆ηµοτικό χρήµα πρέπει να χρησιµοποιείται µε µεγάλη – µεγάλη κουτσαβίτικη νοοτροπία. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος κλείνοντας την συζήτηση του εν λόγω 
θέµατος λέει τα εξής: 

 
Συνάδελφοι δύο κουβέντες, κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας. Τα είπαµε 
όλα. Ο προϋπολογισµός θα έρθει στην ώρα του σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

νόµου. Για τη νέα ∆ηµοτική αρχή ο νόµος προβλέπει τη δυνατότητα να έρθει µέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου. Έχω βεβαιώσει το Σώµα µέχρι 10 – 12 Φεβρουαρίου θα έρθει το τεχνικό 
πρόγραµµα, το δουλεύουµε, θα έρθει µαζί µε την τροποποίηση του ΘΗΣΕΑ και βεβαίως ο 
προϋπολογισµός θα έρθει πριν από το όριο το οποίο βάζει ο νόµος. Να είστε ήσυχοι γι΄ αυτό. 
Την επόµενη Τετάρτη θα συζητήσουµε για τις αυξήσεις των τελών.  
 
Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι µε τους υπαλλήλους η σχέση της νέας ∆ηµοτικής 
αρχής είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχει συνεννόηση. Εγώ είµαι ευχαριστηµένος, έχουµε κάθε 
εβδοµάδα µια σύσκεψη των πολιτικών και των υπηρεσιακών στελεχών ώστε να έχουµε κοινό 
βηµατισµό, ότι ζητώ εδώ από τους δηµοτικούς υπαλλήλους ανάλογα µε τα µέσα τα οποία 
διαθέτουν οι άνθρωποι µου τα δίνουν, δεν έχω κανένα παράπονο. Αυτό είναι ρητή δήλωση 
προς το Σώµα για να µην ειπωθεί οτιδήποτε άλλο.  
 
Το τρίτο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 40 
θέµατα στην ηµερήσια διάταξη δεν είναι ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εξαντλούµαστε στο πρώτο και 
στο δεύτερο και τα άλλα άντε να τα κλείνουµε. Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια θα είναι ∆ηµοτικά 
Συµβούλια, είµαστε ένας µεγάλος ∆ήµος, όχι µόνο τα τρία είναι λίγα, θα διαπιστώσετε στην 
πορεία ότι πρέπει να γίνονται και παραπάνω από ένα την εβδοµάδα. Το γενικό πολεοδοµικό 
σχέδιο θα το περάσουµε σε ένα ή δύο συµβούλια – λέω µεγάλα ζητήµατα. Εδώ θα 
κουβεντιάσουµε τα πάντα. Και ζητήµατα αισθητικής και ζητήµατα κηποτεχνίας και ζητήµατα 
οριοθετήσεων, θα τα συζητήσουµε όλα. Και µερικές φορές ίσως να είναι άτυπα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια, να καλούνται εδώ εξειδικευµένοι επιστήµονες να µας δώσουν τα φώτα τους. Σε 
επόµενη συνεδρίαση θα έρθει ως θέµα να συγκροτήσουµε τα σώµατα αυτά τα οποία 
προβλέπονται από τον νέο κώδικα, από το νόµο. 
 
Για τις αποζηµιώσεις, µη βάζετε τέτοια ζητήµατα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το θεσµικό 
όργανο εδώ είναι το σπουδαιότερο θεσµικό όργανο του ∆ήµου. Αν χρειαστεί να συνεδριάζει, 
θα συνεδριάζει συνέχεια. Τρεις φορές βεβαίως προβλέπει ο νόµος ως αµοιβή, εγώ δεν το 
θεωρώ και αυτό σωστό, αλλά είναι µίζερο πράγµατι τέτοια ζητήµατα να κουβεντιάζονται σ΄ 
αυτή την αίθουσα. Όσες φορές χρειαστεί θα συνεδριάζουµε. Και οι τέσσερις συνεδριάσεις που 
έχουν γίνει µέχρι τώρα ήσαν αναγκαίες για τα θέµατα τα οποία συζητήσαµε. ∆εν περισσεύει 
καµία. Και στην αρχή της θητείας µας µέχρι το Πάσχα οι συνεδριάσεις κύριε Πρόεδρε πρέπει να 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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είναι συνεχόµενες και για την ποιότητα των αποφάσεων και για να ανταποκρινόµαστε στις 
αυξηµένες απαιτήσεις. Συµβούλιο µε 40 θέµατα δεν είναι συµβούλιο. Τα φέρνουµε για να µην 
τα συζητάµε. ∆εν θα το κάνουµε εµείς ποτέ. Θέλουµε συζήτηση για όλα τα θέµατα και να 
έχετε ενηµέρωση για όλα τα θέµατα. 
 
Κλείνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, να δώσω έµφαση ότι σπατάλη δεν είναι τα 60 ευρώ του 
δηµοτικού συµβούλου. ∆εν είναι σπατάλη. Αυτό µπορεί να είναι κάτι άλλο. ∆εν το λέω, γιατί 
δεν θέλω έτσι να γίνει το κλίµα κακό. Ξέρετε τι είναι σπατάλη; Να µην νοιαζόµαστε για την 
περιουσία του ∆ήµου. Σπατάλη είναι να αφήνουµε µια δηµοτική περιουσία εκατοντάδων 
εκατοµµυρίων ευρώ και να µην την νοιαζόµαστε. Ένας αντιδήµαρχος που θα πάρει 1.300 ευρώ 
το µήνα εάν δουλέψει, µπορεί να φέρει στο ∆ήµο πολλαπλάσια, και αυτό πρέπει να κάνει, γι΄ 
αυτό εγώ έχω αντιδηµάρχους αποκλειστικής απασχόλησης. Ξέρετε τι είναι σπατάλη; Να µην 
ελέγχουµε τις προµήθειες. Αυτό είναι σπατάλη. Εγώ αυτή τη στιγµή δεν µπορώ να σας πω ποιο 
είναι το ύψος των ανεξόφλητων προµηθειών. Ένα από τα µεγάλα ζητήµατα µετά τον 
προϋπολογισµό είναι να κουβεντιάσουµε για τις προµήθειες, πως θα αγοράζουµε και µε ποιες 
διαδικασίες θα αγοράζουµε. Αυτό είναι σπατάλη. Αν και εφόσον σπατάλη είναι οι ανεξόφλητες 
υποχρεώσεις αν δεν νοιαστούµε να πάρουµε τα χρήµατα τα οποία µας χρωστούν. Εµείς έχουµε 
το θάρρος, θα στείλουµε µερικές χιλιάδες ειδοποιήσεις προς αυτούς που οφείλουν προς το 
∆ήµο για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτά είναι τα ζητήµατα τα οικονοµικά, όχι αν 
θα πάρει 60 ευρώ σε µια συνεδρίαση ο δηµοτικός σύµβουλος, άρα να µην συνεδριάζουµε, να 
βάζουµε 100 – 100 τα θέµατα για να πάρει 60 ευρώ λιγότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 1188/81, του άρθρου 14 του Ν. 
2190/93, του άρθρου 58 του Ν. 2218/94 και του άρθρου 8 του Ν. 2307/95 καθώς και την 
ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

Ι. Εγκρίνει: 

1. τη σύσταση θέσης µετακλητού Γενικού Γραµµατέα, 

2.  τη σύσταση Γραφείου Ειδικών Θέσεων (6 θέσεων µετακλητών Ειδικών 
Συνεργατών ή Ειδικών Συµβούλων ή Επιστηµονικών Συνεργατών),  

3. την αύξηση του αριθµού των θέσεων δικηγόρων µε σχέση εντολής από ένα (1) 
σε τρεις (3). 

 

ΙΙ. Την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας 
βάσει των παραπάνω, ως προς τα εξής σηµεία :  

Α. Στο άρθρο 1 «Συγκρότηση υπηρεσιών» προστίθεται : 
 

1. Γραφείο Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα 
2. Γραφείο Ειδικών Θέσεων 

 

Β. Στο άρθρο 3 «Περιγραφή αρµοδιοτήτων» προστίθεται : 

1. Αρµοδιότητες µετακλητού Γενικού Γραµµατέα: 
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Ο µετακλητός Γενικός Γραµµατέας προΐσταται αµέσως µετά το ∆ήµαρχο, των 
Υπηρεσιών και ασκεί την Γενική Εποπτεία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
Είναι υπεύθυνος, στα πλαίσια των καθηκόντων του για κάθε εργασία που του 
αναθέτει ο ∆ήµαρχος και ιδιαίτερα : 
• Έχει την εποπτεία του Γραφείου του ∆ηµάρχου. 
• Απαντά σε δηµοσιεύµατα του τύπου µε την εξουσιοδότηση του 

∆ηµάρχου και σε συνεργασία µε το Γραφείο Τύπου. 
• Έχει την ευθύνη του προσωπικού του ∆ήµου ως εκπρόσωπος του 

∆ηµάρχου και αναφέρεται στον ∆ήµαρχο. 
• Συντονίζει και ελέγχει τις υπηρεσίες του ∆ήµου και ακόµη φροντίζει για 

την εφαρµογή του προγράµµατος της ∆ηµοτικής Αρχής και την 
υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (∆Σ, ∆Ε) 

• Χαρακτηρίζει την εισερχόµενη στο ∆ήµο αλληλογραφία κατά 
αρµοδιότητα των διαφόρων υπηρεσιών και ενηµερώνει αµέσως το 
∆ήµαρχο για τα θέµατα που είναι επείγοντα ή παρουσιάζουν ειδικότερο 
ενδιαφέρον. 

• Συντάσσει τις εγκυκλίους του ∆ηµάρχου και τη γενική αλληλογραφία 
του ∆ηµάρχου που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα των άλλων 
υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Μελετά σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων, την 
οργάνωση στα πλαίσια του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. για την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου. 

• Μελετά τα γενικότερα θέµατα  του ∆ήµου, που δεν υπάγονται στις 
ειδικές αρµοδιότητες υπηρεσιακών µονάδων και δίνει στους 
προϊσταµένους αυτών τις κατευθυντήριες γραµµές για την τακτοποίησή 
τους. 

• Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των 
πολιτών για τις επιδιώξεις και τους στόχους των υπηρεσιών του ∆ήµου, 
µε σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των 
τοπικών συµφερόντων. 

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και υποβοηθεί το έργο τους. 
• Αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 

τους, µε στόχο το συντονισµό στην παραγωγή έργου. 
 

2. Αρµοδιότητες γραφείου Ειδικών Θέσεων : 

 
• Οι ειδικοί σύµβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστηµονικοί 

συνεργάτες ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές 
αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.   

• Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή 
προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου τον 
οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν.   

• Το συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το δήµαρχο, το 
δηµοτικό συµβούλιο και τη δηµαρχιακή επιτροπή ανάλογα µε τις 
αρµοδιότητές τους.   

• Ειδικά οι επιστηµονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, µέσα στον 
κύκλο των γνώσεών τους, σε εξειδικευµένα επιστηµονικά και τεχνικά 
θέµατα, που µπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση 
µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων, ή εισηγήσεων 
επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την 
πραγµάτωση των σκοπών του ∆ήµου, παροχή επιστηµονικής ή 
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τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέµατα που απασχολούν τις 
οργανωτικές µονάδες του ∆ήµου, συστηµατική παρακολούθηση της 
επιστήµης και τεχνολογίας στον τοµέα της δραστηριότητάς τους, 
τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδοµένων ή σε 
κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από το ∆ήµαρχο.   

 

Γ.  Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας παραµένουν ως 
έχουν και όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3 περ. ΣΤ΄ του Ο.Ε.Υ. 

 

∆. Στο άρθρο 9 «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», ο πίνακας 
ΙΙΙ διαµορφώνεται ως παρακάτω, ενώ προστίθεται πίνακας IV & V: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI : Προσωπικό Ειδικών θέσεων µε σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ( άρθρου 
245 Ν.1188/1981, άρθρο 11 του Ν. 1649/86, άρθρο 18 του Ν.1689/89). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ 

- - ∆ικηγόροι µε σχέση εντολής 3 

    

  ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα (άρθρου 12 και του άρθρου 241 του 

Ν.1188/81, παρ.14 άρθρου 14 του Ν.2130/93, παρ.1 άρθρου 58 του 
Ν.2218/94, παρ.44 άρθρου 8 του Ν.2307/95). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ 

- - Μετακλητός Γενικός Γραµµατέας 1 

    

  ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ V : Προσωπικό Ειδικών θέσεων (θέσεων µετακλητών Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών 

Συµβούλων ή Επιστηµονικών Συνεργατών, του άρθρου 67 του Ν.1416/84 όπως 
τροποποιήθηκε µε τις παρ.54,55 άρθρου 8 του Ν.2307/95). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ 

- - Προσωπικό ειδικών θέσεων 6 

    

  ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθµ. 556/2005 προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, η οποία είχε εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. πρωτ.  
20581/22-12-2005 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(ΦΕΚ 1902/τ. Β΄/ 30-12-2005). 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
  3. Γουρδέας Ανδρέας 
  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  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 ∆ηµήτριος 
  16. Μπάκας Ιωάννης 
  17. Μπασακίδης Νικόλαος 
  18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  19. Οικονοµάκου Μαρία  
  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  21. Πολίτης ∆ηµήτριος 
  22. Ράλλης Γεώργιος 
  23. Σπίνος Γεώργιος 
  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,   6 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


