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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  272/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η Μαΐου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 14η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 09-05-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση), 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 277 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 277 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση) και 26) 
Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 21/2008  απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά 
στην τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆.Ε.Υ.Α.Κ. αναφερόµενος στην υπ΄ αριθµ. 21/2008  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 
της, η οποία απεστάλη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έλεγχο, σύµφωνα  µε τις διατάξεις των Ν. 
1069/1980 και 2307/1995, µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1748/263/11-4-2008 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
8285/14-4-08) της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., λέει τα εξής: 
 

 
Χρειαζόταν η τροποποίηση γιατί από τη σύσταση της επιχείρησης ίσχυε αυτός ο 
ΟΕΥ. 

Κάναµε µια µικρή τροποποίηση γιατί µερικές ειδικότητες δεν χρειάζονται, όπως είναι οι 
σχεδιαστές, οι ηλεκτρολόγοι που έχουν φύγει και πρέπει να προβλέψουµε εάν χρειασθεί να 
πάρουµε και οι καταµετρητές που πρέπει να γίνουν και διανοµείς. 
Θα ακολουθήσει σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς η εκπόνηση µελέτης για έναν 
καινούργιο ολοκληρωµένο ΟΕΥ. 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Γουρδέα, εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
 Θα το ψηφίσουµε αλλά αφού θα αναθέσουµε την µελέτη για την σύνταξη 
ενός νέου ΟΕΥ γιατί χρειάζεται αυτή η τροποποίηση; 

 
 Η µελέτη για τον ολοκληρωµένο ΟΕΥ µπορεί να χρειασθεί αρκετούς µήνες. Εν 
τω µεταξύ πρέπει να αλλάξουµε κάποια πράγµατα. Ένα απ’ αυτά είναι οι 

καταµετρητές που πρέπει να γίνουν και διανοµείς λογαριασµών. Έτσι κερδίζουµε περίπου 
20.000 και πλέον το χρόνο µόνο από το ταχυδροµείο. Επίσης οι ηλεκτρολόγοι, που έχουν 
φύγει, πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
γιατί δεν προβλέπονται πλέον απλοί ηλεκτρολόγοι. Ακόµη ο χηµικός φεύγει τέλος του χρόνου. 
Πρέπει λοιπόν να τα προβλέψουµε όλα αυτά. 

 
Επειδή στον φάκελο της µειοψηφίας και επί της απόφασης του ∆Σ της 
∆ΕΥΑΚ για το συγκεκριµένο θέµα υπήρχαν κάποιες χειρόγραφες σηµειώσεις, 

διευκρινίζουµε ότι ψηφίζουµε αυτό που αποφασίσθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆ΕΥΑΚ.  Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη τροποποίησης έστω για µικρό χρονικό διάστηµα και 
πράγµατι έχετε δίκιο για τα χρήµατα που ξοδεύει η ∆ΕΥΑΚ για τη διανοµή των λογαριασµών. 

 
Εµείς αυτή την τροποποίηση δεν θα την ψηφίσουµε αλλά ούτε θα 
προσπαθήσουµε να την κατεδαφίσουµε. Εκφράσαµε ενστάσεις κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ γιατί κάποιοι εργαζόµενοι 
µένουν έξω. Εποµένως υποχρεωθήκαµε να ψηφίσουµε λευκό κάτι που θα κάνουµε και σήµερα. 

 
 Στον ΟΕΥ προβλέπεται µικροβιολόγος; 
 

 Προβλέποµε µία θέση χηµικού ή βιολόγου. Ο βιολόγος κάνει και τις δύο 
αναλύσεις και βαρέων µετάλλων και µικροβιολογικές, όπως και ο χηµικός. 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 21/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆.Ε.Υ.Α.Κ., καθώς επίσης και τις διατάξεις των Ν. 1069/1980 και 2307/1995, µεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντων των 
συµβούλων της δηµοτικής παράταξης  ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 21/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) µε θέµα 
«Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.». 
 
 

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 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 



Συνεδρίαση :14/2008                                 Τετάρτη 14 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  272/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


