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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  255/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Μαΐου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 13η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 02-05-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 251 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
252 απόφαση), 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, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 252 
απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 252 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.   
 
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) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 
7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.    
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση της υπ΄  αριθµ. 26/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Π.Α.Κ. που 
αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας και Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 
της ∆.Ε.Π.Α.Κ. κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 26/2008 απόφαση του 
∆.Σ. της ∆.Ε.Π.Α.Κ. µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός, οικον. έτους 2008, της 
επιχείρησης.  
 
Συνεχίζοντας ο κ. Ηλιόπουλος λέει ότι η παραπάνω απόφαση απεστάλη µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
68/30-4-2008 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 9734/2-5-08) έγγραφο της ∆.Ε.Π.Α.Κ.  για έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 270 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
παρ. 1 του άρθρου 282 του Π.∆. 410/95. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε, το 2007 από τις τρεις σχολές της ∆ΕΠΑΚ εισπράχθηκαν 
432.000 ευρώ και φέτος υπολογίζουν να εισπράξουν 545.000 ευρώ. Με το 

δεδοµένο ότι τα νέα δίδακτρα που ισχύουν θα ισχύσουν από το Σεπτέµβρη του 2008, δηλαδή 
για τους 4 µόνο µήνες, τότε γίνεται φανερό ότι η αύξηση δεν είναι της τάξης του 25% αλλά οι 
αυξήσεις φτάνουν στο 53%. Τούτο δείχνει την προχειρότητα και τη µονόπλευρη πολιτική που 
ασκεί η ∆ηµοτική αρχή και που θα έχει ως αποτέλεσµα την αισθητή µείωση της εγγραφής 
µαθητών στις σχολές της ∆ΕΠΑΚ ιδιαίτερα από τα λαϊκά στρώµατα και τούτο αποτελεί ένα 
µεγάλο πολιτικό ζήτηµα που έχει σχέση µε την εκπαίδευση της νεολαίας µας. 

 
Θα µείνω κι εγώ σ΄ αυτά που είπε ο κ. ∆ικαιουλάκος. Το 2007 ο 
προϋπολογισµός προέβλεπε µε χαµηλές αυξήσεις 450.000. Εισπράχθηκαν 

430.000. ∆εν κατορθώθηκε να καλυφθεί η µικρή αύξηση, η σχεδόν µηδενική που είχε µπει. 
Τώρα προτείνονται 545.000 από δίδακτρα. ∆ηλαδή για τους 4 επόµενους µήνες, έχει δίκιο ο κ. 
∆ικαιουλάκος, 53% αύξηση. Εάν είναι δυνατόν να υπάρξει κάτι τέτοιο! Ούτε 25, ούτε 53. Εάν 
αυτό είναι ένα πρώτο δείγµα πως αντιλαµβάνεται η ∆ηµοτική αρχή τη συγχώνευση και τι θα 
ακολουθήσει από δω και πέρα, µε συγχωρείτε αλλά µένω έκπληκτος. 
 
Θέλω να πω το εξής. Ότι πολλοί από τους γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους σε δράσεις της 
∆ΕΠΑΚ σε δύο και τρεις σχολές και σε µεγάλο ποσοστό. Αντιλαµβάνεστε ότι πλέον θα 
αδυνατούν εντελώς να ανταποκριθούν σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης προφανέστατα 
αντιλαµβάνεστε ότι το πρώτο το οποίο θα συµβεί θα διοχετεύσει µια σειρά από παιδιών έξω 
στην ελεύθερη αγορά. Και παράλληλα θα επιτρέψει στην ελεύθερη αγορά, εξακολουθώντας να 
είναι φτηνότερη από τη ∆ΕΠΑΚ, να αυξήσει κι αυτή τα δίδακτρά της. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε 
τι διελκυστήρα µπαίνουµε. 
 
Πραγµατικά κρίνω την αύξηση αυτή παράλογη και αναποτελεσµατική. Στην αντίστοιχη 
συζήτηση στο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ ο κ. Αντιδήµαρχος, ο κ. Πρόεδρος εκεί, µας 
είπε τι; Ότι η έξοδος των παιδιών, η φυγή των παιδιών, θα αντικατασταθεί από την αύξηση 
των διδάκτρων. Το είπατε κε Ηλιόπουλε. ∆ηλαδή δεν µας ενδιαφέρει να έχουµε πολλά παιδιά, 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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µας ενδιαφέρει να έχουµε λίγα παιδιά τα οποία στη συνέχεια θα αναγκαστούµε να διώξουµε 
και καθηγητές για να έχουµε λίγους καθηγητές να τα εξυπηρετούµε. Τότε, µε αυτή τη λογική 
θα είναι βιώσιµη η επιχείρηση. Εάν υπάρχουν αυτές οι λογικές πραγµατικά εµείς λυπόµαστε 
πάρα πολύ, µένουνε έκπληκτοι µε την λογική η οποία αναπτύχθηκε και πιστεύουµε ότι 
πραγµατικά υποβαθµίζεται η ∆ΕΠΑΚ και θα το δούµε στο µέλλον συντοµότατα.  
 
Παράλληλα να θυµίσω από ένα δηµοσίευµα, να διαβάσω ένα δηµοσίευµα, κυρίως αφορά τον κ. 
∆ήµαρχο, «µε δυναµικές κινητοποιήσεις και δικαστικούς αγώνες θα διεκδικήσουµε – 8 ∆ήµοι 
της Θεσσαλονίκης – τα ποσά που τους οφείλει το Υπουργείο Πολιτισµού από προγραµµατικές 
συµβάσεις και τα ποσά ανέρχονται σε 4.000.000 ευρώ.» Αναφέρονται στη συνέχεια οι 
∆ήµαρχοι Αγίου Παύλου, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, Νεάπολης, Πολύχνης, Σταυρούπολης, 
Συκεών, Τριανδρίας. Ναι κε ∆ήµαρχε, και η αγωγή είναι µία διαδικασία. Γιατί στη συνέχεια η 
αγωγή από τη στιγµή που δεν φαίνεται ότι θα παίρνουµε χρήµατα από δω και πέρα και όλα θα 
µειώνονται, τουλάχιστον να διεκδικήσουµε αυτά τα οποία µας χρωστάνε.  
 
Και θα πρέπει να πούµε εδώ και να το ξέρουµε γιατί τα ισοπεδώνουµε όλα, πριν από το 2005 
είτε ειδικός λογαριασµός λεγόταν, είτε διαφορετικά λεγόταν, τα χρήµατα από όλες τις 
κυβερνήσεις έστω και µε καθυστέρηση έφταναν στη ∆ΕΠΑΚ. Από το 2005 και µετά άρχισε το 
πρόβληµα, σταµάτησε η ροή των χρηµάτων, σταµάτησε η αντίληψη ότι η ∆ΕΠΑΚ παράγει 
πραγµατικό έργο και ότι το εκπαιδευτικό έργο είναι εξίσου σηµαντικό µε αυτές τις δράσεις. Το 
πολιτιστικό έργο οφείλει να χρηµατοδοτείται και να ενισχύεται. ∆εν µπορεί να είναι 
ανταποδοτικό ένα πολιτιστικό έργο όπως δεν είναι ανταποδοτικές και οι συγκοινωνίες και µια 
σειρά από άλλες δράσεις στις οποίες η πολιτεία οφείλει να επεµβαίνει και να ενισχύει.  
 
Εµείς σαφέστατα επειδή είναι η πρώτη φορά που στο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ 
καταψηφίσαµε τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό και προφανέστατα το καταψηφίζουµε και 
τώρα. 
 

 
Την τελευταία φορά που ανέβηκα στο Υπουργείο Πολιτισµού κε Κοσµόπουλε, 
µου υπέδειξε ο γενικός γραµµατέας να κάνω αγωγή όταν σε µία φάση η 

κουβέντα είχε ενταθεί γιατί φαντάζοµαι να µου πιστώνετε ότι έχω κι εγώ την ίδια αγωνία µε 
τον απλήρωτο κόσµο. «Κάνε αγωγή – µου  λέει – κε ∆ήµαρχε όπως κάνανε οι συνάδελφοί 
σου». Να το δούµε; Στο µέλλον να το δούµε αν θέλετε. Αλλά κοιτάξτε, µε το ∆ΗΠΕΘΕΚ 
υπογράψαµε προγραµµατική 119.000 ευρώ, άλλοι πολύ λιγότερα. Θα σας αναφέρω 
παραδείγµατα ∆ηµάρχων που στα χρήµατα που πήραν, 80.000 ευρώ, δεν βάλαν αυτοί 250 
βάλαµε 80, αναγνωρίσθη τη ευαισθησία, εµείς µείναµε στα 265. Χαίροµαι που µε την συµβολή 
του κ. Παπαµικρούλη και άλλων συναδέλφων το ∆ΗΠΕΘΕΚ έχει µία πορεία σταθεροποιητική 
και ανοδική.  
 
Προβληµατίζοµαι λοιπόν όταν έχω το ανοιχτό το µέτωπο της ∆ΕΠΑΚ και έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία αξιολόγησης όπου θα πάω να πολεµήσω γι΄ αυτή, όταν έχω το Φεστιβάλ Χορού µε 
το 480.000 ευρώ συν τη διαδικασία των χορηγιών που τώρα κανονίζεται κεντρικά, όταν έχω 
το µέγαρο τεχνών, δεν είναι µόνο για το χορό το µεγαλύτερο έργο το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη στην περιφερειακή Ελλάδα για το οποίο έχω τις αγωνίες µου, τις έχετε και εσείς όσον 
αφορά τη ολοκλήρωση, λέτε να πάω σε µία σύγκρουση κάθετη; Είσαστε βέβαιοι ότι το 
αποτέλεσµα. . . Και τι έβγαλαν οι άλλοι ∆ήµαρχοι; Μου το είπαν οι ίδιοι στο Υπουργείο «κάνε 
και εσύ µια αγωγή αν έχεις αγωνία γι΄ αυτό, µπες στη σειρά κι εσύ». Και τι δεν τους είπα, θα 
έρθουµε κάτω από το Υπουργείο. «Κάθε µέρα – λέει – έχουµε µαύρες σηµαίες κάτω από το 
Υπουργείο, ελάτε και εσείς». ∆εν είναι τα πράγµατα εύκολα αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω τα 
ξέρετε. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Μια κουβέντα µόνο. Στη φαρέτρα τέλος πάντων κε ∆ήµαρχε για την 
αξιολόγηση η οποία θα γίνει, θα µπορείτε να επικαλεστείτε και την 

παρουσία τουλάχιστον του Ω∆ΕΙΟΥ όπως αυτή έγινε εχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
είχε µία εξαιρετική παρουσία, τουλάχιστον 14 έλληνες ευρωβουλευτές και ένας βουλευτής από 
το κοινοβούλιο ήταν παρόντες, τουλάχιστον 50 ευρωβουλευτές άλλων χωρών σε ένα 
αµφιθέατρο 150 θέσεων. 

 
Συνάδελφοι να συγχαρώ κι εγώ το Ω∆ΕΙΟ και να εκφράσω τη λύπη µου. Ξέρετε 
πως χρηµατοδοτήσαµε το Ω∆ΕΙΟ, πως υποστηρίξαµε οικονοµικά ως ∆ήµος το 

Ω∆ΕΙΟ για να πάει στις Βρυξέλες; Θέλετε να τα µάθετε για να καταγραφούν στα πρακτικά; Σε 
λίγο θα τα συναποφασίσουµε. Είναι τώρα δουλειές αυτές; Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Να 
δίνει ο Νοµάρχης 50.000 ευρώ και να µην έχουµε τον µηχανισµό και την ικανότητα να τα 
εισπράξουµε ή να βρούµε τρόπους; Λοιπόν χρήµατα για τον πολιτισµό υπάρχουν, το ξέρετε 
αυτό. Αύριο ανεβαίνω στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
καλοκαιριού. Πάω στις οριζόντιες δράσεις του ΘΗΣΕΑ. Μη νοµίζετε ότι έχουν κλείσει οι 
κάνουλες και από το Υπουργείο Εσωτερικών γι΄ αυτά τα θέµατα ή από άλλες χορηγίες. Το 
θέµα είναι να φτιάξουµε ένα µηχανισµό να µπορεί να τα εσοδεύει αυτά, να τα εισπράττει. Και 
µηχανισµός σηµαίνει υπηρεσία, σηµαίνει δοµή υπηρεσίας. Άµα δεν ασχολιόµαστε µε όλα αυτά. 
. . Λοιπόν πήγαν στις Βρυξέλες, ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι, δεινοπάθησαν για να βρούνε τα 
χρήµατα να πάνε στις Βρυξέλες. Και κάνουµε διάφορα κόλπα για να φτιάξουµε το ποσό για να 
πάνε εκεί πέρα. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τους παρόντες συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και από τον κ. Μπάκα Ιωάν., κατά πλειοψηφία,  
 

ΑΠ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 26/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) µε την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων της επιχείρησης για το έτος 
2008 και ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 4.503.000,00 €. 
 

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 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 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. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  20  Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 


