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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  160/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Απριλίου 2009, ηµέρα Μεγάλη ∆ευτέρα  και ώρα 6:00 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 11η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-4-2009 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 159 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 
απόφαση), 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 159 απόφαση 
και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ 
αριθµ. 157 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση  
στην υπ’ αριθµ. 169 απόφαση), 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 απόφαση), 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 
24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης 2) Ράλλης Γεώργιος  και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λεϊκων, κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ανάκληση της υπ΄ αριθµ. 656/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας ως προς 
τον καθορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος  MARFIN για την πληρωµή της µισθοδοσίας των 

υπαλλήλων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 
8524/9-4-09 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

¨ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Της Ηλιοπούλου Γεωργίας διευθύντριας ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας  
 
 

- Με την 656/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας αποφασίστηκε 
οµόφωνα ο καθορισµός της MARFIN για την πληρωµή της µισθοδοσίας των 
υπαλλήλων, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 23919/2007 εισήγηση της τριµελούς 
επιτροπής η οποία είχε οριστεί µε την 391/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
για την αξιολόγηση των προσφορών των πιστωτικών ιδρυµάτων που αφορούσαν το 
παραπάνω θέµα. 

- Στην σύµβαση η οποία προσκοµίστηκε για υπογραφή από την παραπάνω τράπεζα 
περιλήφθηκε ένας όρος ο οποίος δεν αναφερόταν ούτε στην προκήρυξη ούτε στην 
προσφορά της τράπεζας. Ο όρος αυτός αναφέρει ότι : « ….Ως έλλειψη διαθεσίµων 
κεφαλαίων θα θεωρείται και ο περιορισµός της εξουσίας διάθεσης του λογαριασµού, 
λόγω επιβολής αναγκαστικών µέτρων σε βάρος του ∆ΗΜΟΥ (π.χ. κατάσχεσης) εκ 
µέρους τρίτων. 

- Το ∆. Σ. εργαζοµένων ΟΤΑ Νοµού Μεσσηνίας σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του σε µία 
εκ των οποίων  παρευρίσκονταν και οι δύο διευθυντές των τοπικών καταστηµάτων 
οµόφωνα είχε αποφασίσει ότι για να υπογραφεί η σύµβαση θα έπρεπε να διαγραφεί ο 
παραπάνω όρος διότι τα χρήµατα που αφορούν µισθοδοσία προσωπικού δεν 
κατάσχονται όπως είχαν δεχτεί και οι παραπάνω διευθυντές. Για τα παραπάνω είχα 
ενηµερωθεί τόσο εγώ όσο και ο κ. ∆ήµαρχος από τον πρόεδρο του συλλόγου και άλλα 
µέλη του συµβουλίου.   

- Σε συνάντηση που έγινε παρουσία του κ. ∆ηµάρχου µε εκπροσώπους της Τράπεζας, 
του προέδρου του συλλόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων και της  διευθύντριας ∆ιοίκησης 
Οικονοµίας  του ∆ήµου Καλαµάτας, ο πρόεδρος του συλλόγου διαφώνησε µε την 
ύπαρξη του παραπάνω όρου και ζήτησε την διαγραφή του από την παραπάνω 
σύµβαση, µε το σκεπτικό ότι τα χρήµατα των εργαζοµένων δεν κατάσχονται. Οι 
εκπρόσωποι της τράπεζας δεν δέχτηκαν την διαγραφή του παραπάνω όρου. 

 
 

Ύστερα από τα παραπάνω  
 

Εισηγούµεθα 
 

- Να ανακληθεί η 656/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας ως προς τον 
καθορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος MARFIN για τη πληρωµή της µισθοδοσίας των 
υπαλλήλων. 
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- Να ξεκινήσει νέα διαδικασία επιλογής πιστωτικού ιδρύµατος για την πληρωµή της 
µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ∆ήµου.  

             
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ. 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ¨ 

                                       
 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 
 

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

Ανακαλεί την υπ΄ αριθµ. 656/2007 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας ως προς τον καθορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος MARFIN 
για την πληρωµή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ∆ήµου Καλαµάτας και 
εγκρίνει την έναρξη νέας διαδικασίας επιλογής πιστωτικού ιδρύµατος για την 
πληρωµή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε  
αριθµ. πρωτ. 8524/9-4-09 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του 
∆ήµου Καλαµάτας, που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή.      
 

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. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 
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 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 22  Απριλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


