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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  439/2008  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 04-09-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος 
Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9)  
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
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.  



Συνεδρίαση :23/2008                                 Πέµπτη 11 / 09 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  439/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Ορισµός επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης αποτελεσµάτων – παραλαβής 
υλικών του διαγωνισµού για την προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος  κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 20230/29-8-2008 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης – 
Ανάπτυξης Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«Θέµα: «Ορισµός επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης αποτελεσµάτων – παραλαβής υλικών 
του διαγωνισµού για την προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.» 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη: 

1) Την υπαρίθµου 354/2008 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια στολών της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

2) Το γεγονός ότι απ΄ την αρχή του έτους δεν έχει ορισθεί η αντίστοιχη επιτροπή, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), και 
συγκεκριµένα από το άρθρο 46 παρ. 1,2,3 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής για την διενέργεια – αξιολόγηση αποτελεσµάτων – 
παραλαβής, του διαγωνισµού για την προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας για το διάστηµα 2008-09, ως εξής: 
α) Γιαννοπούλου Κοκκωνία µε αναπληρωτή της τον Κισκήρα Νίκο. 
β) Ασηµάκος Νίκος µε αναπληρωτή του τον Καλογερόπουλο Αθανάσιο. 
γ) Παπαδόπουλος Ιωάννης µε αναπληρωτή του τον Χρυσανθακόπουλο Κων/νο, µε πρόεδρο 
την κα Γιαννοπούλου Κοκκωνία. 

 
Ο Εισηγητής-Τµηµατάρχης 

 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
α/α 

Αικατερίνη Χανδρινού 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Έχουµε επιτροπή αλλά επειδή το θέµα αυτό είναι ειδικό πρέπει να 
συγκροτήσουµε νέα επιτροπή. 
 Από ποιους αποτελείται η επιτροπή;  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: Από υπαλλήλους 
 Θα έλεγα στις επιτροπές αυτές ας συµµετέχει και κάποιο µέλος, άτυπα, να 
σχηµατίζει άποψη, γιατί πολλά µερικές φορές γίνονται. Άλλα µπορεί να 

προβλέπονται, άλλα µπορεί να κάνουν και δεν σηµαίνει ότι η απόφαση που παίρνουν πάντοτε 
είναι αυτή π ου πρέπει. Άλλο τύπο στολής µπορεί να προβλέπει ο νόµος άλλο µπορεί να 
θέλουν να πάρουν εκείνοι και επειδή θα είναι οµόφωνη η απόφαση δεν λέει τίποτα. Το 
ξέρουµε από τα µπουφάν, το ξέρουµε από πολλά πράγµατα. Το ξέρουµε από αποφάσεις που 
λαµβάνονταν παλαιότερα να παίρνουν σε µετρητά κάποια πράγµατα και να φαίνεται ότι ο 
∆ήµος δεν τους δίνει τίποτα. 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όπου προβλέπεται από το νόµο να µπαίνουν υπάλληλοι, θα µπαίνουν υπάλληλοι. 
Πρέπει να αποφεύγεται από όλους εµάς τους αιρετούς να συµµετέχουµε σε 

επιτροπές που από το νόµο µετέχουν υπάλληλοι. Πρέπει να τους αφήνουµε ελεύθερους να 
κρίνουν και να τηρούν το νόµο γιατί είναι υπεύθυνοι για την υπογραφή τους. Από κει και πέρα 
εµείς ως ελεγκτικός  µηχανισµός στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή έχουµε την πολιτική ευθύνη για 
την προώθηση κάποιων ζητηµάτων. Είναι θεωρώ και θέµα εµπιστοσύνης προς τους 
υπαλλήλους. ∆εν χρειάζονται τον πολιτικό επίτροπο οποίος δεν έχει κάποιο θεσµικό ρόλο, να 
παρακολουθεί τι κάνουνε και τι δεν κάνουνε. ∆εν µπορούµε να τους ελέγξουµε µέσα από τα 
θεσµικά όργανα, τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί να είµαστε εκεί. 
Μάλλον είναι επικίνδυνο και για µας να είµαστε.    
 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

Ορίζει µέλη της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης αποτελεσµάτων – παραλαβής 
υλικών του διαγωνισµού για την προµήθεια στολών  ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για το 
διάστηµα 2008-09,  τους παρακάτω δηµοτικούς υπαλλήλους: 
 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία µε αναπληρωτή της τον Κισκήρα Νίκο 

2. Ασηµάκο Νίκο  µε αναπληρωτή του τον Καλογερόπουλο Αθανάσιο και  

3. Παπαδόπουλο Ιωάννη  µε αναπληρωτή του τον Χρυσανθακόπουλο Κων/νο,  

µε πρόεδρο την κα Γιαννοπούλου Κοκκωνία.  
 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 18 Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


