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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  187/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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, 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης 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.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της µε αυτεπιστασία εκτέλεσης έργων του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 10474/4-5-2009 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & 
Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο 
του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
                           «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 
     ΘΕΜΑ: Έγκριση της µε αυτεπιστασίας εκτέλεσης έργων της 
                  Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 
     ΣΧΕΤ.:  Πρακτικό Ε5 /2009, του Νοµαρχιακού Συµβουλίου  
                  ∆ηµοσίων  έργων Ν. Μεσσηνίας  που έγινε  στις 
                  10-4-2009. 
    
          Μετά την γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων Ν. Μεσσηνίας 
για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία των παρακάτω έργων από συνεργεία του ∆ήµου   
Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες. 
 
                                   ΠΙΝΑΚΑΣ     ΕΡΓΩΝ  
                                   ----------------------------  
Α/Α       Κ.Α.            ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                             ΠΟΣΟΥ       ΑΡΙΘΜΟΣ  
                                                                                                          ΜΕΛΕΤΗΣ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 1.   30.7331.05    ∆απάνες επισκευής και                  138.756,32€      32/09 
                             συντήρησης σχολικών κτιρίων.        µε Φ.Π.Α. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 2.   20.7325.07     Συντήρηση φωτεινών                      20.570.03€      14/09 
                              σηµατοδοτών πόλης.                        µε Φ.Π.Α.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 3.   20.7325.02    Κατασκευή µονίµου εορταστικού    86.223,85€      15/09 
                             φωτισµού πόλεως &∆ηµ. ∆ιαµ.         µε  Φ.Π.Α.      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 4.  30.7323.32     Τσιµεντοστρώσεις & µικρά             107.546,31€      28/09 
                             τεχνικά στην Καλαµάτα.                      Με Φ.Π.Α.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 5.  30.7323.27     ∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις          95.053,27€       1/09 
                             περιοχές επεκτάσεως σχεδίου             µε Φ.Π.Α.  
                             πόλης Καλαµάτας (2009). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 6.  30.7333.03     Συντήρηση & επισκευή                         99.172,24€        5/09 
                             Αγροτικής οδοποιϊας στα ∆.∆.              µε  Φ.Π.Α.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.  20.7335.01    Επισκευή & συντήρηση                         98.139,36€        13/09 
                            ∆ηµοτικού φωτισµού πόλεως                µε Φ.Π.Α. 
                            & ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 8.  20.7325.06   Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων           22.569,03€       16/09 
                           & ηλεκτρισµού δύο Κέντρων                   µε Φ.Π.Α. 
                           ΒΙΟΠΑ-∆ΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ κ.λ.π. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 9.  30.7323.22   ∆ιανοίξεις & συντήρηση Αγροτικών      43.061,22€       36/09 
                           οδών στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.            µε Φ.Π.Α. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. 30.7323.05   Τσιµεντοστρώσεις & κατασκευή            73.643,61€       37/09  
                           µικρών τεχνικών έργων στα ∆.∆.            µε Φ.Π.Α. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. 30.7333.01   Συντήρηση κυκλοφοριακής σήµανσης  143.076,67€     35/09       
                                                                                                µε Φ.Π.Α. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
12.  307332.02   Συντήρηση Κάστρου για κάλυψη              12.022.27€     39/09    
                           αναγκών εκδηλώσεων πολιτιστικού         µε Φ.Π.Α. 
                           καλοκαιριού. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 13. 30.7323.82  Κατεδαφίσεις πυροπλήκτων κτιρίων       12.056,49€     41/09 
                                                                                                  µε Φ.Π.Α. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  
                               ------------------------------  
      Σύµφωνα: 
α) µε τις εγκεκριµένες από την Τεχνική Υπηρεσία µελέτες των εν λόγω έργων, 
β) σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 α, 1γ, του Π.∆. 171/87, 
γ) το υπ’ αριθµ.  Ε5 πρακτικό του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων. 
     Την έγκριση εκτέλεσης µε αυτεπιστασία των παραπάνω έργων  της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   Τ.Υ.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣ. 

 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ»   

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Κοσµόπουλος ο οποίος λέει τα εξής: 

 
Η εισήγηση αφορά µία µελέτη 927.000 €, έχει εγκριθεί βέβαια από το 
Τεχνικό Συµβούλιο, όταν στον προϋπολογισµό έχουν γραφτεί τα µισά, 

450.000 - 465.000, αλλά δεν µένω σ΄ αυτό. Όταν ο ∆ήµος  αναγκάζεται και προσλαµβάνει 
κόσµο για να µπορέσει να ανταποκριθεί, έστω µε µερική απασχόληση, για να µπορέσει να 
ανταποκριθεί σε κάποιες εργασίες, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί οµοειδείς εργασίες είναι 
σπασµένες δεξιά και αριστερά και δεν ενσωµατούνται  σε µια εργολαβία για να λυθεί το θέµα. 
Και λέω ενδεικτικά, για να µην λέµε αοριστίες, έχουµε ¨Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά  
στην Καλαµάτα¨ και ¨Τσιµεντοστρώσεις και κατασκευή µικρών τεχνικών έργων στα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα¨, αν τα αθροίσουµε αυτά είναι 180.000, και λέω γιατί να µην γίνει µία εργολαβία 
σ΄ αυτά; Αντίστοιχα, ¨∆ιανοίξεις  τµηµάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεως σχεδίου πόλης 
Καλαµάτας¨ (1), ¨Συντήρηση & επισκευή Αγροτικής οδοποιίας  (2), ¨∆ιανοίξεις & συντήρηση 
Αγροτικών οδών στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα¨, να µία οµάδα, γιατί αυτά πρέπει να γίνουν µέσα 
από τη διαδικασία η οποία προηγούµενα παρουσιάστηκε; ∆εν µπορώ να καταλάβω, τη στιγµή 
που σας λέω δεν έχουµε πάντα προσωπικό. Και δεν λέω, για τις ¨∆απάνες επισκευής και 
συντήρησης σχολικών κτιρίων¨ ναι, εκεί είναι µία διαδικασία που καλό θα είναι να τις κάνει ο 
∆ήµος µε αυτεπιστασία. Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ΒΙΟΠΑ, σαφώς να τις κάνει ο ∆ήµος 
µε αυτεπιστασία. 
ΛΕΥΚΟ εµείς. 

 
Οι υπόλοιπο ΝΑΙ;  
ΝΑΙ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Θέλω να πω  µία κουβέντα σ΄ αυτά.  ∆εν µπορεί να καταργηθεί ένα στοιχειώδης 
µηχανισµός του ∆ήµου ώστε να παρεµβαίνει έγκαιρα σε καταστάσεις που 

δηµιουργούνται στην πόλη. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνεται και νοµίζω ίσως αυτό να είναι 
η αφετηρία του προβληµατισµού του κ. Κοσµόπουλου, είναι ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουµε 
το µέτρο. Αυτό το οποίο συνέβη στον Ταϋγετο  χρόνια τώρα µε τις εκτεταµένες χωρίς λογική 
τσιµενοστρώσεις, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους ή διάφορα µικρορουσφετάκια και το 
ένα και το άλλο, όχι παρεµβαίνω και µιλάω ευθέως γι΄ αυτά, αυτά δεν πρόκειται να 
ξαναγίνουνε αγαπητοί συνάδελφοι. ∆εν λέγω ότι εµείς είµαστε οι σωστοί αλλά λέγω ότι 
έφτασε ο καιρός να ξεφύγουµε πλέον από αυτές τις λογικές, να αρχίζουµε να λειτουργούµε µε 
διαφορετικούς όρους. Γι΄ αυτό και συγκροτήθηκαν επιτροπές στις οποίες θα έχουνε πρόσβαση 
όλοι οι συνάδελφοι, να ξέρετε µε απόλυτη ακρίβεια τι γίνεται. Θα συνέρχονται κάθε δίµηνο 
τακτικά ή όποτε αυτό χρειάζεται έκτακτα, να αποφασίζουν για τα τσιµέντα, για τα ρείθρα, για 
διάφορα µικροέργα αυτεπιστασίας, τι ζητείται εν πάση περιπτώσει και αυτό να αξιολογείται και 
στη συνέχεια να παρεµβαίνουµε. ∆εν µπορεί ένας µεγάλος Οργανισµός όπως είµαστε εµείς, 
µέσα σε µία τεράστια έκταση, µε µία πόλη που έχει προβλήµατα, µε 13 ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα, να µην έχοµε ένα στοιχειώδη µηχανισµό άµεσης παρέµβασης για την 
αντιµετώπισή τους. Αλλά µην εκφράζετε καµία αµφιβολία, όλα αυτά θα γίνουν µε την τάξη 
που πρέπει και σύµφωνα µε τους κανόνες του ∆ηµοσίου Λογιστικού. Άλλωστε µπορείτε να 
έχετε πρόσβαση και στη συνεδρίαση της επιτροπής κάθε δίµηνο, τεχνικοί και Αντιδήµαρχοι θα 
είναι που θα παίρνουν τις αποφάσεις για όλα αυτά τα θέµατα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε.                       
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι ένοιωθα υποχρέωση να σας το πω αυτό.  
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, µε τη θετική ψήφο των συµβούλων της πλειοψηφίας και της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των συµβούλων της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 

Εγκρίνει την µε αυτεπιστασία εκτέλεση από το ∆ήµο Καλαµάτας των παρακάτω 
έργων του τεχνικού του προγράµµατος, έτους 2009, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 10474/4-5-2009 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης 
Έργων & Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτή: 

 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ 
(µε Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜ.   
ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. 30.7331.05 ∆απάνες επισκευής και  συντήρησης 
σχολικών κτιρίων 

138.756,32 € 32/09 

2. 20.7325.07     Συντήρηση φωτεινών    
σηµατοδοτών πόλης.                         

20.570,03 €      14/09 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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3. 20.7325.02    Κατασκευή µονίµου εορταστικού    
φωτισµού πόλεως & ∆ηµ. ∆ιαµ.          

86.223,85 €      15/09 

4. 30.7323.32     Τσιµεντοστρώσεις & µικρά τεχνικά 
στην Καλαµάτα.                      

107.546,31 €      28/09 

5. 30.7323.27     ∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις  
περιοχές επεκτάσεως σχεδίου  πόλης 
Καλαµάτας (2009). 

95.053,27 €       1/09 

6. 30.7333.03     Συντήρηση & επισκευή Αγροτικής 
οδοποιϊας στα ∆.∆.               

99.172,24 €        5/09 

7. 20.7335.01    Επισκευή & συντήρηση ∆ηµοτικού 
φωτισµού πόλεως & ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων. 

98.139,36 €        13/09 

8. 20.7325.06   Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων  & 
ηλεκτρισµού δύο Κέντρων  ΒΙΟΠΑ-
∆ΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ κ.λ.π. 

22.569,03 €       16/09 

9. 30.7323.22   ∆ιανοίξεις & συντήρηση Αγροτικών   
οδών στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.            

43.061,22 €       36/09 

10. 30.7323.05   Τσιµεντοστρώσεις & κατασκευή   
µικρών τεχνικών έργων στα ∆.∆.            

73.643,61 €       37/09 

11. 30.7333.01   Συντήρηση κυκλοφοριακής 
σήµανσης   

143.076,67 €     35/09      

12. 30.7332.02   Συντήρηση Κάστρου για κάλυψη  
αναγκών εκδηλώσεων πολιτιστικού 
καλοκαιριού. 

12.022,27 €      39/09    

13. 30.7323.82   Κατεδαφίσεις πυροπλήκτων κτιρίων       12.056,49 €     41/09 

 
 

 

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 
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 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. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


