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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  276/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 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) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
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) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) 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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση εκ νέου του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου   
«Συντήρηση & επισκευή ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου & ∆ηµαρχείου Καλαµάτας», µετά 

την αναγραφή σ΄ αυτό της ορθής ηµεροµηνίας παραλαβής του έργου. 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 13252/3-6-2009 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας που ήταν στο φάκελο του θέµατος για την 
ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” 
 
ΘΕΜΑ: ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  
 
Σας γνωρίζουµε ότι στην ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του προαναφερόµενου έργου, εκ 
παραδροµής ενεγράφη 1/5/2009 αντί του ορθού 15/5/2009 παρακαλούµε για τη διόρθωση του 
εγγράφου του πρωτοκόλλου αποστέλλοντάς σας, το πρωτότυπο έγγραφο της οριστικής 
παραλαβής µε την ορθή ηµεροµηνία.  
 

Καλαµάτα 02/06/2009 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κοιν/ση: Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
Συνηµµένα: Πρωτ. Προσ. & οριστ. Παραλαβής» 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 
Υπάρχει µια απόφαση προηγουµένως κ. Πρόεδρε η οποία στα πρακτικά 
αναφέρει κάποια πράγµατα. Κι αυτό το λέω περισσότερο για το συνάδελφο 

τον κ. Σπίνο να απαλειφθεί, εάν είναι δυνατόν να βρεθεί τρόπος να εξαφανισθεί αυτή η 
απόφαση, και όχι να επαναληφθεί εκ νέου γιατί στα πρακτικά, δεν τιµά κανέναν η φράση που 
είπε ο κ. Σπίνος ¨κατ’ αρχήν εγώ δεν έκανα απεργία την Πρωτοµαγιά¨, που σηµαίνει ότι όλα 
όσα είπαµε τώρα, ότι είναι λάθος το έγγραφο, ο κ. Σπίνος το επιβεβαιώνει σωστό, γιατί αφού 
λέει ότι ¨κατ’ αρχήν εγώ δεν έκανα απεργία την Πρωτοµαγιά¨ σηµαίνει ότι πράγµατι εκείνη την 
ηµέρα συνέταξε το πρωτόκολλο. Άρα εξαφανίστε την απόφαση γιατί δεν τιµά και τον κ. Σπίνο 
και εµένα και κανένα να τα βλέπουν αυτά. 

 
Ακυρώνεται η απόφαση, απαλείφεται η φράση … 
 

Συγνώµη, δεν θα µιλήσω για τον εαυτό µου. Εγώ να πω κ. Νταγιόπουλε ότι 
πραγµατικά οι µηχανικοί που υπέγραψαν το συγκεκριµένο χαρτί και ο κ. Βούρτσος 

και ο κ. Πατσαρίνος µε τη δήλωσή σας πραγµατικά στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ. Γιατί ένα 
καθαρά λάθος αβλεψίας εκείνη τη στιγµή, τυπογραφικό θα µπορούσα να πω, έγινε θέµα τώρα 
στις εφηµερίδες και ιδιαίτερα για κάποιους ανθρώπους και κάποιους µηχανικούς που τιµούν το 
µεροκάµατό τους και τιµούν και την απεργία της Πρωτοµαγιάς, τα συγκεκριµένα άτοµα και τα 
ξέρετε πολύ καλά και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ευανάγνωση και δεν πρέπει να παίζονται 
παιχνίδια, να µου επιτρέψετε την έκφραση και να βρίσκουµε αφορµή ότι την Πρωτοµαγιά …...  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Το τυπογραφικό λάθος το δικαιολόγησε πλήρως. 

 
Όχι δεν το δικαιολόγησε, καθόλου. Απεναντίας µε κάνει να αγανακτώ αυτή 
τη στιγµή. ∆ηλαδή αγανακτήσανε γιατί τους προστάτευσα; 

 
Στεναχωρήθηκαν. 

 
Γιατί τους προστάτευσα; Γιατί µετά από ένα µήνα κ. Σπίνο θα είχαν 
ξεχαστεί  τα πάντα και θα είχε µείνει αυτό το χαρτί, το οποίο χαρτί λέει 

εσείς βεβαιώνετε ότι δουλέψατε την Πρωτοµαγιά. Εάν λοιπόν έχουν µυαλό οι µηχανικοί καλό 
είναι να µου πουν ένα ευχαριστώ που απαλείφω αυτή τη φράση και αναγνωρίζω ότι πράγµατι 
… 

 
Μα και ο κ. Σπίνος είπε για λάθος. 

 
Κ. Πρόεδρε υπάρχουν υπογραφές. 
 

Να γίνουν οι διορθώσεις. Με τις παρατηρήσεις του κ. Νταγιόπουλου οµόφωνα. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   
 
Εγκρίνει εκ νέου το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου   
«Συντήρηση & επισκευή ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου & ∆ηµαρχείου 
Καλαµάτας», δεδοµένου ότι εκ παραδροµής ανεγράφη ως ηµεροµηνία παραλαβής 
του εν λόγω έργου η 1-5-2009 αντί της ορθής 15-5-2009.  
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


