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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  8/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  226/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 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. 7/23-2-2007 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) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) 
Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου 
Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος,  25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

(Από τη συνεδρίαση, µε την ολοκλήρωση της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι και των τριών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας που αρχικά 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, διαµαρτυρόµενοι διότι παρά την επισήµανσή τους ότι οι 
φάκελοι των υπ΄ αριθµ. 1, 2, 3, και 4 θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν ήταν έγκαιρα 
ενηµερωµένοι, δεν έγινε αποδεκτό αίτηµά τους  για αναβολή της συζήτησης των εν λόγω 
θεµάτων.) 

   

Σε συνέχεια της τοποθέτησης του κ. ∆ηµάρχου η οποία αναπτύχθηκε συνολικά για το 4ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης  µε τίτλο ¨Σύσταση επιτροπών: (i) τεχνικών θεµάτων και (ii) 
οικονοµικών θεµάτων και έχει ως ακολούθως: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι δεν κοµίζοµε γλαύκαν, φέρνοµε στο Σώµα πρόταση να 
εφαρµοσθεί το άρθρο 101 του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Αυτό το 

άρθρο  101 είναι εισήγηση της ΚΕ∆ΚΕ στην οποία ΚΕ∆ΚΕ η πλειοψηφία είναι δεδοµένη και δεν 
είναι φιλική προς τα δικά µας ιδεολογικά πιστεύω. Σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών 
πέρασε το συγκεκριµένο άρθρο, όπως και όλως ο Κώδικας. Τι κάνει; Ανοίγει παράθυρο 
συνεργασίας µε την κοινωνία. Περί αυτού πρόκειται. Εγώ απορώ γιατί ζητήθηκε να εξαιρεθεί 
από τη συζήτηση. Τι δηλαδή λέµε εµείς; Να εφαρµοσθεί το άρθρο 101.  Και εξειδικεύοµαι: 
Έχοµε ανάγκη από δύο (2) επιτροπές. Μία (1) επιτροπή τεχνική η οποία δεν θα υποκαταστήσει 
κανέναν, ούτε τον Αντιδήµαρχο ούτε την Τεχνική Υπηρεσία. Θα είναι εννέα (9) άνθρωποι, 
διαπαραταξιακή θα είναι η επιτροπή, θα µετέχουν όλοι, η οποία θα γνωµοδοτεί για διάφορα 
µεγάλα ζητήµατα. Καταξιωµένοι µηχανικοί. Ποια είναι τα µεγάλα ζητήµατα: Ας πούµε το Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο. Αποφάσεις σηµαντικότατες για τεχνικά ζητήµατα, για κυκλοφοριακά, για 
συγκοινωνιακά. Να συνέρχεται µία φορά το τρίµηνο να αποφασίζει για θέµατα που τη ρωτάµε, 
τη ρωτάει ο ∆ήµαρχος ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν θα ρωτάµε µόνο αυτή την επιτροπή, θα 
ρωτούµε και το Επιµελητήριο εδώ και τους Συλλόγους των µηχανικών. Να µην είµαστε εδώ 
µόνοι µας, να ακούµε τι λέει και η κοινωνία. Η πρότασή µας είναι να ανοιχθούµε στην 
κοινωνία, να ανοίξουµε τα παράθυρα, να τραβήξοµε τις κουρτίνες, να µπει φως, να µιλήσουν 
και οι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Και άλλη µία (1) επιτροπή επταµελή (7µελή) από οικονοµολόγους, να µας λένε τη γνώµη τους 
όταν τους ρωτάµε. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ερωτά ή ο ∆ήµαρχος: ¨Να πάρουµε δάνειο; Ποιά 
είναι η πιστωλυπτική ικανότητα;   Πώς να το χρησιµοποιήσουµε; Από πού; Τι λέτε;¨ Μία 
γνώµη να εκφραστεί.  
Περί αυτού πρόκειται και τίποτε άλλο.  
Λοιπόν σας παρακαλώ διαβάστε για τα πρακτικά τι θα κάνει αυτή η επιτροπή για να 
καταλάβετε αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι συνδηµότες ακριβώς το τι θέλοµε.  ∆ιαπαραταξιακή 
επιτροπή να λένε τη γνώµη στα θέµατα που τους ρωτάµε. Προσέξτε, και να µην έρχεται εδώ 
µόνο η γνώµη της πλειοψηφίας, να έρχονται εδώ όλες οι γνώµες. Η πλειοψηφία είπε αυτό, η 
µειοψηφία είπε το άλλο. Σκεφτείτε και αποφασίστε κύριοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εσείς 
έχετε από το νόµο την αποφασιστική δυνατότητα.  
∆ιαβάστε σας παρακαλώ.¨              
 
και αφού ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος, όσον αφορά στην Επιτροπή οικονοµικών 
θεµάτων,  για τα πρακτικά ανέφερε τα εξής:  

 
- Επιτροπή οικονοµικών θεµάτων: 
 

Η επιτροπή θα έχει έως επτά (7) µέλη. 
Θα συµµετέχουν σε αυτή οικονοµολόγοι.  

¨∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

¨ΣΠΙΝΟΣ:  
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Θα εκπροσωπούνται όλες οι δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας. 
Θα προεδρεύει ο εκάστοτε Αντιδήµαρχος επί των οικονοµικών. 
Θα συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά κάθε τρίµηνο. 
Θα γνωµοδοτεί για µείζονος σηµασίας ζητήµατα που τίθενται από το ∆ήµαρχο ή το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και αφορούν σε οικονοµικές επιλογές ή στην οικονοµική πορεία του ∆ήµου. 
Οι γνωµοδοτήσεις θα είναι έγγραφες, θα απευθύνονται στο ∆ήµαρχο ή στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και θα καταγράφονται σ’ αυτές όλες οι απόψεις.¨ 
 
 
 ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα µε την παρούσα απόφασή του να αποφανθεί επί του 4 (ii) 
θέµατος  ήτοι επί του θέµατος:  

Σύσταση Επιτροπής οικονοµικών θεµάτων. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τη σύσταση στο ∆ήµο Καλαµάτας  Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων 
σύµφωνα µε τα εξής: 
 
1. Η επιτροπή θα έχει έως επτά (7) µέλη. 
2. Θα συµµετέχουν σε αυτή οικονοµολόγοι.  
3. Θα εκπροσωπούνται όλες οι δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας. 
4. Θα προεδρεύει ο εκάστοτε Αντιδήµαρχος επί των οικονοµικών. 
5. Θα συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά κάθε τρίµηνο. 
6. Θα γνωµοδοτεί για µείζονος σηµασίας ζητήµατα που τίθενται από το ∆ήµαρχο ή 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αφορούν σε οικονοµικές επιλογές ή στην οικονοµική 
πορεία του ∆ήµου. 

7. Οι γνωµοδοτήσεις θα είναι έγγραφες, θα απευθύνονται στο ∆ήµαρχο ή στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα καταγράφονται σ’ αυτές όλες οι απόψεις.  

 
 
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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κουδούνης Αργύριος 
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 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος 

 13. Οικονοµάκου Μαρία  

 14. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 15. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  14 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


