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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2009 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  243/2009  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους 
αριθμός 28, συνέρχεται στην 15η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Καλαμάτας, μετά την από 5-6-2009 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 Διονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 255 απόφαση), 4)  Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση 
στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 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) Μπάκας Δημήτριος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 245 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης  (αποχώρηση στην υπ’  
αριθμ. 245 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 244 
απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 22) 
Πολίτης Δημήτριος, 23)  Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 255 απόφαση), 24) 
Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 255 απόφαση) και 
26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 245 απόφαση).   
 
Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιαννακούλας 
Γρηγόριος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην 
ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. 
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) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συμβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου  Καλαμάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου του Δήμου «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Καλαμάτας» . 
 
Με το με αριθμ. πρωτ. 866/10-6-2009 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  αποστέλλεται στο Δήμο η υπ’ αριθ. 
23/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, με την οποία 
αποφασίσθηκαν τα εξής: 
«Τροποποιεί την αριθ. 47/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
που αφορά στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 31/2008 απόφαση Δ.Σ., ως ακολούθως : Τροποποιείται ο ΟΕΥ ως προς το άρθρο 3 αυτού 
– Διάρθρωση Υπηρεσιών, παρ. Βα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, προστίθεται ο αριθ. 8 ως 
εξής: Η΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βέργας. Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, 
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον υφιστάμενο ΟΕΥ. Η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας 
και μισθοδοσίας του προσωπικού του νέου τμήματος, θα γίνεται κάθε χρόνο από την 
κληρονομιά Παναγιώτη Δραγώνα και θα συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό του Ν.Π.» 
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του νομικού προσώπου 
«Δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί Καλαμάτας» κ. Γεώργιος Κουρκουτάς, 
αναφέρει τα εξής: 

 
Κε Πρόεδρε, κατά την τελευταία απογραφή του 2001, ο πληθυσμός του 
τοπικού διαμερίσματος της Βέργας ήταν 2.140. Σήμερα μετά από μια 

συζήτηση με τον πρώην γραμματέα της Βέργας και σήμερα δημοτικό υπάλληλο του 
δημοτολογίου του Δήμου Καλαμάτας, ο πληθυσμός έχει φτάσει στις 2.500 και τα παιδιά ηλικίας 
από 2,5 μέχρι 4 ετών είναι περίπου τα 86. Κρίνοντας αυτές τις ανάγκες των παιδιών σήμερα 
και των εργαζομένων γονιών τους, η Δημοτική αρχή προχωρά στη λειτουργία παιδικού 
σταθμού στη Βέργα. Το κόστος λειτουργίας και η διαμόρφωση του κτηρίου για ένα τμήμα 
αποτελούμενο από 25 παιδιά και οράριο λειτουργίας από 8:00 μέχρι 2:00 του παιδικού 
σταθμού, θα φτάσει περίπου στις 180.000. 
 
Σήμερα εισηγούμαι την τροποποίηση της υπ’  αριθμ. 47/2003 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού 
Προσώπου που αφορά την ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’  αριθμ. 31/2008 απόφαση του Δ.Σ. ως ακολούθως: 
Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως προς το άρθρο 3 αυτού – Διάρθρωση 
Υπηρεσιών, παρ. Βα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, προστίθεται ο αριθ. 8 ως εξής: Η’ 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βέργας. Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, υπάρχουν 
κενές οργανικές θέσεις στον υφιστάμενο ΟΕΥ. 
Η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας του προσωπικού του νέου τμήματος θα 
γίνεται κάθε χρόνο από την κληρονομιά Παναγιώτη Δραγώνα ή από δημοτικό προϋπολογισμό ή 
από την αύξηση επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και θα συνυπολογίζεται στον 
προϋπολογισμό του Ν.Π. 
Αυτά ήθελα να πω κε Πρόεδρε. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 
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Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και μετά ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 
 

(Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Βέργας): 
Εγώ θα ήθελα να σημειώσω τα εξής. Η Βέργα απ’  ότι γνωρίζετε έχει όλες τις 

προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε άμεσα για τη δημιουργία παιδικού σταθμού. Οι 
προϋποθέσεις υπάρχουνε, ήδη έχουν καταγραφεί 86 παιδιά από 1,5 έως 4 ετών. Πέραν αυτού 
οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσουνε άμεσα, αν είναι δυνατόν και τη σεζόν τη μεθαυριανή να 
λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός. Στη συνέχεια εάν ξεκαθαριστεί η υπόθεση του ΔΡΑΓΩΝΑ, θα 
γίνει συγκρότημα παιδικού σταθμού στη Βέργα, κτήριο κλπ, κλπ. Προς το παρόν νομίζω ότι 
πρέπει να καλυφθούμε με κάποιο οίκημα που πρέπει να ενοικιαστεί. Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις; Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε δεν μπορεί να είναι κανένας αντίθετος με την ίδρυση και λειτουργία 
παιδικών σταθμών που επιτελούν έναν ρόλο ιδιαίτερα παιδαγωγικό και ευαίσθητο. 

Όμως νομίζω ότι εγείρονται βάσιμες επιφυλάξεις αναφορικά με τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης της λειτουργίας του παιδικού σταθμού διότι άκουσα κε εισηγητά που είπατε 
ότι το κόστος λειτουργίας του, προσδιορίζεται νομίζω σε ετήσια βάση, θα καλυφθεί είτε από 
την κληρονομιά ΔΡΑΓΩΝΑ είτε από δημοτικούς πόρους είτε από επιχορήγηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Θεωρείται εξαιρετικά επισφαλές και αβέβαιο το δεδομένο αυτής της 
χρηματοδότησης, θα ήθελα να παρακαλέσω εάν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία εξασφάλισης της 
λειτουργίας του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού, του κόστους, της αμοιβής των εργαζομένων 
προσώπων για να μην υπάρξουν προβλήματα που θα θέσουν όχι μόνο σε διακινδύνευση τη 
λειτουργία του αλλά θα αποτελέσουν και μία κακή πραγματικότητα. 

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Κοσμόπουλος. 

 
Διαβάζοντας κανείς το τι έγινε στο διοικητικό συμβούλιο των παιδικών 
σταθμών αντιλαμβάνεται ότι δεν ήταν ένα ήρεμο διοικητικό συμβούλιο. Και 

αντιλαμβάνεται επίσης ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν έμειναν χωρίς απάντηση. Θα 
προσπαθήσω κάποιες απ’  αυτές να τις ξαναθέσω. 
1ον) Έχουμε μπροστά μας, το γνωρίζουμε, να μας το φέρει κάποιος, έπρεπε να είναι στο 
φάκελο το κληροδότημα ΔΡΑΓΩΝΑ; Τι λέει το κληροδότημα ΔΡΑΓΩΝΑ, η κληρονομιά; Δεν θα 
έπρεπε λογικά να βρίσκεται στο φάκελο; Πως θα ψηφίσουμε κε Δήμαρχε; Έωλα επειδή κάποιος 
μας είπε ότι έτσι λέει; 
2ον) Τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν συσσωρευτεί σήμερα δεν λένε κάτι από μόνα τους. Ποια 
είναι η ετήσια εισδοχή χρημάτων; Αυτή είναι η ουσία του κληροδοτήματος ΔΡΑΓΩΝΑ. Δηλαδή 
ετησίως το κληροδότημα θα έχει 130.000 – 140.000 για να μπορεί να χρηματοδοτεί το 
συγκεκριμένο; Δεύτερη ερώτηση που χρειάζεται κι αυτό ανάλυση και επεξεργασία. 
3ον) Θα λειτουργήσει αυτό από τώρα; Δηλαδή στόχος είναι να λειτουργήσει από μεθαύριο; 
4ον) Γιατί ρώτησα εάν υπάρχει η διαθήκη του κληροδοτήματος; Διότι τέθηκε και φαίνεται από 
τη συζήτηση μέσα και φάνηκε ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απόψεις. Η άποψη η δική σας 
η οποία λέει ότι τα χρήματα θα μπαίνουν όλα στους παιδικούς σταθμούς και θα αναλώνονται 
στο σύνολο και η άποψη που, έτσι κατάλαβα, μπορεί να είναι και η ίδια, του κ. Πολίτη ο οποίος 
είπε τα χρήματα είναι μόνο για τη Βέργα και θα πληρώνονται μόνο οι εργαζόμενοι στη Βέργα.  
 
Αυτά είναι διαδικαστικά θέματα που πριν προχωρήσουμε στην οποιαδήποτε ίδρυση στην οποία 
συμφωνούμε απόλυτα, πρέπει να λυθούν οπωσδήποτε. Και επίσης υπάρχει μια παράγραφος η 
οποία είναι έωλη και θα ήθελα μια διευκρίνιση σ’ αυτή. Ότι επαρκεί το προσωπικό, οι οργανικές 
θέσεις. Εγώ ξέρω ότι οι θέσεις δεν επαρκούν. Και ερωτώ. Εάν πούμε ότι θα ξεκινήσει από τον 
Σεπτέμβριο,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ερώτηση 1η) από πού θα προσληφθεί το προσωπικό; Εάν μετακινηθεί προσωπικό από τους 
άλλους παιδικούς σταθμούς, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. 
Ερώτηση 2η) άμα τη ψηφίσει, δηλαδή μόλις ψηφίσουμε την ίδρυση του συγκεκριμένου 
παιδικού σταθμού, αυτόματα τα 165.000 θα φύγουν από το κληροδότημα ΔΡΑΓΩΝΑ και θα 
μπουν στους κωδικούς των παιδικών σταθμών ή θα περιμένουν μέχρι το λειτουργήσει, μέχρι 
να απαιτηθούν κάποια έξοδα και από τότε σιγά – σιγά τμηματικά ανάλογα με τα έξοδα θα 
αρχίσουν να εκταμιεύονται;  
 
Όλα αυτά λοιπόν και από τον τρόπο που γίνεται η χειρισμός φαίνεται ότι γίνεται μια 
εσπευσμένη προσπάθεια για να κατευθυνθούν κάποια χρήματα στους παιδικούς σταθμούς αντί 
να τους υποστηρίξει ο Δήμος Καλαμάτας. Δυστυχώς αυτό εκλαμβάνει κανείς χωρίς να έχει τις 
απαντήσεις στα ερωτήματα στα οποία σας έθεσα. Παρακαλώ να απαντήσετε σ’  αυτά. 

 
Άλλη ερώτηση; Ο κ. Μπάκας. 

 
86 παιδιά είναι από 1,5 έως 4 ετών. Έχει γίνει κάποια πρόβλεψη για το 
προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί για το συγκεκριμένο παιδικό σταθμό, 

ποιες ειδικότητες; 
 
Λοιπόν για τη λειτουργία του σταθμού, για ένα τμήμα, για 25 παιδιά: 
Μισθοδοσία βρεφοκόμου, 1 άτομο, 1.600 € Χ 14 = 22.000 

Μισθοδοσία βοηθού βρεφοκόμου, 2 άτομα 
Μισθοδοσία μάγειρα, 1 μάγειρα και αν χρειαστούμε βοηθό θα παίρνουμε εάν υπάρχει 
πρόβλημα, εάν λείψει ο μάγειρας δηλαδή 
Μισθοδοσία διοικητικού προσωπικού, 1 άτομο. 
Τέσσερα (4) άτομα θέλουμε. Και τα άλλα έξοδα, ενοίκιο κλπ, περίπου. ..  

 
Όταν λέτε ότι έχετε κάνει μία έρευνα και αυτή τη στιγμή είναι 80 παιδιά, 
σαφώς και μία θέση βρεφοκόμου ή δύο βοηθοί δεν καλύπτουν την υπόθεση. 

Και βέβαια σου υπενθυμίζω ότι για τα παιδιά που είναι 4 ετών άλλο η βρεφοκόμος και άλλο η 
νηπιαγωγός, άλλη η ενασχόληση της μίας και άλλη η ενασχόληση της άλλης. Γιατί ναι μεν για 
τα παιδιά που είναι 2 ετών κάνει η βρεφοκόμος. . . 

 
Είναι η ίδια ειδικότητα. 

 
Δεν είναι η ίδια ειδικότητα, η μία δίνει αγωγή στα νήπια η νηπιαγωγός, η 
άλλη φροντίζει τα βρέφη. 

 
Δεν είναι νηπιαγωγείο. 

 
Το ξέρω δεν είναι. Αλλά όταν μου λες μέχρι 4, στα παιδιά που είναι 4 ετών 
και πολύ φοβούμαι μήπως καμιά φορά σκάσει και καμιά βόμβα γιατί οι Τ.Ε. 

που υπηρετούν στους παιδικούς σταθμούς, βγάζουν σπυράκια όταν ακούνε για νηπιαγωγό που 
είναι Π.Ε. και μήπως σκάσει καμιά φορά καμιά βόμβα και αποδειχθεί ότι χρειάζεται Π.Ε. Δεν 
ξέρω εσύ δάσκαλε γιατί είσαι και σχετικός με το αντικείμενο, για δώσε μας εδώ τα φώτα σου 
προκειμένου να μη βρεθούμε προ αδιεξόδου ή προ εκπλήξεων, το ποιο σημαντικό απ’  όλα. 
Αλλά το προσωπικό τέλος πάντων για έναν παιδικό σταθμό που θα εξυπηρετεί πάνω από 70 – 
80 παιδιά, δεν φτάνει αυτό. 

 
Κα Τσακαλάκου; 

 
Κε Κουρκουτά αν θυμάμαι είναι περίπου 84 παιδιά από 1,5 έως. . . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 
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Από 2,5 
 
Γιατί εγώ άκουσα από 1,5. Από 1,5 θέλει βρεφικό τμήμα, θέλει το διπλό 
προσωπικό, έτσι; 
 
Από 2,5 πάνω στο παιδικό. 
 
Βρεφοκόμοι και νηπιαγωγοί θα είναι ένας; 
 
Θα είναι ένας και βοηθός. Δύο άτομα. 
 
Νομίζω ότι εκ του νόμου δεν καλύπτουν 84 παιδιά. 
 
Για 25 παιδιά μιλάμε κε Πρόεδρε. 
 

Παρακαλώ ησυχία. Κε Μπάκα Δημήτρη; 
 
Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο ναι ή όχι κε Κουρκουτά; Κε Πρόεδρε υπάρχει 
θεσμικό πλαίσιο ναι ή όχι;  

 
Θα σας απαντήσει ο Δήμαρχος. 

 
Βεβαίως υπάρχει. Αυτά λοιπόν εάν είναι ΤΕ ή ΠΕ που δικαίως κάποιος μπορεί 
να ανησυχεί, θα τα λύσει το Συμβούλιο, για το πώς θα είναι ο κανονισμός, για 

το πως θα είναι η λειτουργία; Εμείς την πολιτική απόφαση θα πάρουμε ότι αυτό πρέπει να 
λειτουργήσει γιατί το έχουν ανάγκη οι δημότες. Μέχρι εκεί. Από κει και πέρα όλα είναι θέματα 
καθαρά της υπηρεσίας και πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Τέλος. Δεν είναι συζητήσεις 
αυτές τώρα για μας. 

 
Θα απαντήσει ο Δήμαρχος. 
 
Εγώ να μου επιτρέψει ο Δημήτρης ο Μπάκας να συνεχίσω από εκεί που 
τελείωσε. Δηλαδή μιλάμε για ίδρυση και λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας η 

οποία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τον τρόπο που επιτάσσει ο νόμος. Επομένως να μην 
κάνουμε εδώ πέρα ανάλυση του νόμου εάν είναι έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα. Ότι λέει ο νόμος. 
Η απόφαση αυτή θα πάει σε ΦΕΚ, θα λάβει δημοσίευση και από κει και πέρα ότι προβλέπεται 
για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, θα γίνει. Μπορούμε βρεφικό; Ναι ή όχι. Μπορούμε 
παιδικό σταθμό για 80 παιδιά ή δεν μπορούμε ή θα πάμε στα 25 – 30 παιδιά; Το βέβαιο είναι 
και σ’  αυτό να συμφωνήσουμε όλοι γιατί είναι μια σημαντική στιγμή, ότι πρέπει να 
λειτουργήσουμε παιδικό σταθμό στη Βέργα με τα 86 παιδιά. Από κει και πέρα τα θέματα τα της 
λειτουργίας τα ορίζει ο νόμος. Ουσιαστικά θέματα για τα οικονομικά και τα οικοπεδικά να τα 
πούμε εδώ πέρα, αυτά τα οποία ρωτήσατε. 
 
Λοιπόν, και στη Βέργα και στα Λέικα πρέπει να πάμε. 
Λοιπόν για τη Βέργα. Εντάξει, υπάρχει και το αίτημα του τοπικού συμβουλίου, υπάρχει και το 
αίτημα του κόσμου. Πέρα από αυτά υπάρχει ουσιαστικό θέμα με τα 86 παιδιά. 
Κληροδότημα ΔΡΑΓΩΝΑ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία παρά τις προσπάθειες. 
Είναι δύσκολα τα κληροδοτήματα. Είμαστε στη διαδικασία της διανομής, δεν είναι 
ολοκληρωτικά δικό μας το κληροδότημα, το κληροδότημα έχει και συμμέτοχο. Είναι η 
οικογένεια που έχει την ιδιοκτησία κατά το ¼ και πρέπει να πάμε στη διαδικασία διανομής της 
συγκεκριμένης περιουσίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.  

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Τα χρήματα αυτά ενδεχομένως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ενδεχομένως. Πιθανότατα 
να μην μπορούμε. Η άποψη της Δημοτικής αρχής είναι να μην τα χρησιμοποιήσομε, να τα 
αφήσομε εκεί, είναι τώρα 166.000 ευρώ, να σχηματισθεί ένα κεφάλαιο για να κατασκευάσομε 
τον παιδικό σταθμό. Θα βρούμε χρήματα από αλλού. Και να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. 
Είναι 166.000 ευρώ να χτίσομε τον σταθμό. Έχω μία πρόταση 500.000 ευρώ για να 
κατασκευάσομε παιδικό σταθμό στη Βέργα. Λοιπόν δυστυχώς δεν έχομε οικόπεδο διότι δεν 
έχει προχωρήσει το σχέδιο ακόμα και δεν μπορούμε ή δεν πρέπει να χρησιμοποιήσομε και 
μέρος του άλσους των 16,50 στρεμμάτων διότι απαγορεύεται. Πρέπει λοιπόν αφού 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ να κινήσετε κε Πρόεδρε αμέσως τη διαδικασία για να νοικιάσετε κτήριο.  
 
Που θα βρούμε τα χρήματα αυτά; Τα χρήματα αυτά μπορούμε να τα βρούμε είτε ζητώντας 
επιπλέον χρηματοδότηση η οποία δίνεται, είμαστε μία πόλη που συνεχώς αυξάνεται και έχομε 
12.000 παιδιά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή από τον δημοτικό 
προϋπολογισμό. Είμαστε σε καλή κατάσταση και τα ξέρετε αυτό, ήδη έχομε ξεχρεώσει, 
ξεπληρώσει όλα τα χρέη μέχρι 31/12/2008 ή σχεδόν γιατί έχουμε δώσει και από το ’09 οπότε 
εάν τα ισοζυγιάσουμε, είμαστε σ’  αυτή την κατάσταση, μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να 
αναλάβει αυτή τη δαπάνη. Το προσωπικό; Ότι προβλέπει ο νόμος. Όλα θα γίνουν σύννομα και 
όσον αφορά τη σχέση εκπαιδευτικού προσωπικού και βρεφών ή παιδιών και ότι άλλο 
προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία. 
 
Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω, επειδή είναι σημαντικό θέμα και σημαντική στιγμή και για τη 
Βέργα, ζητώ την ομόφωνη στήριξη του Σώματος, είναι κάτι που τιμά όλους μας και όχι τη 
Δημοτική αρχή μόνο, εγώ σας βεβαιώνω ότι οτιδήποτε γίνει, νοίκιασμα κτηρίου, προσωπικό, 
χρήματα κλπ, θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και με τον έλεγχο των 
ελεγκτικών μηχανισμών. Απολύτως. 

 
Ευχαριστώ κε Δήμαρχε. 

 
Μια ερώτηση. Εάν με το που δημοσιεύεται ενοικιάζεται ο χώρος. Θα 
σπαταλιστούν κάποια χρήματα. Δεν είναι προτιμότερο πριν ενοικιαστεί ο 

χώρος να γίνει προκήρυξη για τις θέσεις που απαιτούνται και στη συνέχεια να ενοικιασθεί ο 
χώρος; Τι νόημα έχει να υπάρχει ένας χώρος, διότι εάν μεταφέρουμε προσωπικό από τους 
άλλους παιδικούς σταθμούς είναι σίγουρο ότι θα υπολειτουργούν οι άλλοι παιδικοί σταθμοί. 
Ούτως ή άλλως υπάρχουν δυσκολίες στους άλλους παιδικούς σταθμούς. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι σας βεβαιώνω ότι δεν θα γίνει τίποτα παρά τω νόμω. Ότι 
δεν θα υπάρχει σχέση μαθητών, βρεφών, παιδιών με τους δασκάλους τους εκεί, 

σχέση η οποία θα ανατρέπει αυτά τα οποία ορίζονται από το νόμο. Και υπάρχουν σχετικές 
διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού. Τι άλλο να σας πω; Αν συμβεί οτιδήποτε 
αντίθετο, εδώ είμαστε να έρθετε να το πείτε. Το λέγω και καταγράφεται. 
Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. 

 
Μήπως έχουμε ξεφύγει πολύ κε Πρόεδρε. 
 
Έχουμε ξεφύγει, βεβαίως, γιατί θα πάρουμε καταρχήν απόφαση και από κει και 
πέρα ορίζει ο νόμος τα πάντα. 
 
Κε Πρόεδρε παίρνετε εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσετε για 
τον παιδικό σταθμό Λεϊκων. 
 
Από κει και πέρα θα ορίζουν τα ΦΕΚ, τα πάντα. Λοιπόν ομόφωνα στο καταρχήν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :15/2009                                 Πέμπτη 11/6/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  243/2009 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  7 

 
Μισό λεπτό. 

 
Ναι κε Αλευρά, ορίστε. 
 

Για να μην υπάρχει κανενός είδους παρανόηση. Άκουσα τώρα στην παρέμβαση του 
κ. Δημάρχου ότι το κόστος λειτουργίας του παιδικού σταθμού, του υπό ίδρυση 

παιδικού σταθμού θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους. Επομένως αυτή η διαζευκτική 
δυνατότητα που ο κ. Κουρκουτάς είπε «ή από τον ΔΡΑΓΩΝΑ ή από δημοτικούς πόρους ή από 
επιχορήγηση από των Εσωτερικών» προφανώς ανατρέπεται και ο Δήμος αναλαμβάνει την 
ευθύνη; Αντιλήφθηκα; 

 
Όχι. Είπαμε ΔΡΑΓΩΝΑΣ έξω. Ρητή δήλωση. 166.000 ευρώ να μείνουν εκεί για να 
κτίσουμε τον παιδικό σταθμό. Ή επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Εσωτερικών ή από δημοτικούς πόρους. 
Λοιπόν, να μην κάνουμε ένα έργο για να κάνουμε έναν παιδικό σταθμό. Αυτό είναι το θέμα. 

 
Όχι, όχι με συγχωρείτε. Όχι κε Δήμαρχε. Ασφαλώς τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι 
εξυπηρετεί κατά βάση μία κοινωνική αναγκαιότητα και ο υπό ίδρυση στη Βέργα και 

στα Λέικα και παντού. Αλλά πρέπει να μην διαπιστώνεται επισφάλεια στη λειτουργία του που 
αφορά την υπόστασή του αλλά και τους εργαζόμενους. Αυτά διασφαλίζονται; Να έχετε την 
συγκατάθεσή μας. 

 
Θέλω να πω μια κουβέντα. Και η Δημοτική αρχή στον ίδιο βαθμό που αγωνίζεται 
και ο κ. Αλευράς, έχει αγωνισθεί για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και 

την πληρωμή των μισθών όλων των εργαζομένων. Επομένως και στο δικό μας κριτήριο και 
αυτό το θέμα είναι πρωταρχικό κριτήριο για μας, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για τους 
εργαζόμενους και τις πληρωμές τους. Αλλοίμονο. Είναι διασφαλισμένα αυτά. Εκείνο εγώ το 
οποίο περίμενα είναι «γιατί μόνο ένας παιδικός σταθμός και όχι και 2 – 3 ακόμα;» Αυτό 
περίμενα. 

 
Ανοίγουμε νέο κύκλο μέσα από τις απαντήσεις που δοθήκανε. Χίλια συγνώμη 
κύριοι συνάδελφοι. Την αναγκαιότητα ύπαρξης παιδικών σταθμών έχω την 

αίσθηση ότι δεν την αμφισβητεί κανένας συνάδελφος, κανένας συνδημότης μας. Υπάρχει 
τεράστια ανάγκη και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό που αμφισβητούμε και λέμε είναι το 
εξής. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινωνία να βάλει πάλι το χέρι στη τσέπη. 
Υπάρχει ένα ολόκληρο Υπουργείο Παιδείας, Πρόνοιας κλπ. Αυτοί πρέπει να αναλάβουν το 
κόστος λειτουργίας των βρεφικών, των παιδικών, της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι η μεταφορά αρμοδιοτήτων 
χωρίς πόρους. Εδώ θα με βρείτε αντίθετο. Την αναγκαιότητα ύπαρξης σταθμών βεβαίως και 
συμφωνώ μαζί σας και επαυξάνω να γίνουν περισσότεροι και άλλοι 10 αλλά όχι να βάλουμε 
εμείς το χέρι στη τσέπη. Που είναι η περιβόητη αύξηση των δαπανών για την παιδεία και όλα 
τα υπόλοιπα; 

 
Κύριε συνάδελφε ποτέ η αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα δεν είχε πάρει τόσα 
χρήματα. Οι ΚΑΠ και η ΣΑΤΑ φέτος είναι αυξημένοι κατά 37% και ήδη άρχισε η 

επιστροφή στην αυτοδιοίκηση των παρακρατημένων χρημάτων εδώ και 15 χρόνια. Έχει τη 
δυνατότητα η αυτοδιοίκηση πλέον να εκφράσει και να υλοποιήσει πολιτικές. Δεν ξέρω εάν 
θυμόσαστε πολλές δημοτικές περιόδους όπου να έχουνε εξοφληθεί τα πάντα, όλα, πέντε μήνες 
πριν. Εάν δεν ρωτήσετε τον εργολαβικό κόσμο, αυτός που στηρίζει αυτόν τον κόσμο είναι ο 
Δήμος Καλαμάτας με τη φερεγγυότητά του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το λέγω μετά λόγου 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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γνώσεως. Δευτέρα ή Τρίτη θα γίνει κατανομή στις υπηρεσίες 1.300.000 ευρώ. Επομένως 
μπορούμε να στηρίξουμε και εκπαιδευτικές πολιτικές. 

 
Κε Μπάκα Γιάννη. 

 
Συμφωνώ με την ανάγκη δημιουργίας παιδικού σταθμού στη Βέργα. 
Άλλωστε και εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος της περιοχής. Πλην όμως εκφράζω 

μία επιφύλαξη για το αν μπορεί η ειδικότητα της βρεφοκόμου να κρατήσει. . . 
 
Γιάννη το ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος. Πάμε με το νόμο. Εκεί ότι λέει ο νόμος. 

 
Αφήστε με σας παρακαλώ παιδιά! Εκφράζω μια επιφύλαξη! Δικαίωμά μου 
είναι. . . 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Και δεν είμαι εκτός θέματος κε Γουρδέα! 
 

Μην κάνετε διάλογο. Όχι διάλογο! 
 
Εσείς ξέρετε τι συζητάμε; Για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας. 
 

Μην κάνετε διάλογο! 
 
Δικαίωμά μου είναι να. . .  Επιτέλους! 
 

Μην κάνετε διάλογο! 
 
Σας ενοχλεί τόσο πολύ επειδή έχουμε κάποιες επιφυλάξεις; 
 

Μην κάνετε διάλογο! 
 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ! 
 

Μην κάνετε διάλογο! 
 
Λες και όλοι μιλάτε εντός θέματος.  
 

Μην κάνετε διάλογο! 
 
Εκφράζω κύριοι μια επιφύλαξη. Δεν είναι δικαίωμά μου να την εκφράσω; 
 

Ποιο ήρεμα! 
Συγνώμη, μη το τραβάτε βρε παιδιά! Σταματήστε! Ολοκλήρωσε κε Μπάκα, 

σύντομα όμως. Εντός του θέματος. 
 
Πρόεδρε να τον ανακαλέσεις στην τάξη. 
 

(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 
Κε Γουρδέα σε παρακαλώ! 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Είναι τόσα χρόνια δημοτικός σύμβουλος ο κ. Γουρδέας και ακόμα δεν 
γνωρίζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Κε Μπάκα κάντε μου τη χάρη να συνεχίσετε. Εντάξει. 

 
Να μην με διακόπτει. 
 

Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος. . . 
 
Εκφράζω μία επιφύλαξη. Δικαίωμά μου είναι να την εκφράσω. Θα μου 
κλείσετε το στόμα; Δεν ανήκουμε στην ίδια παράταξη σε τελική ανάλυση, 

είμαστε άλλη παράταξη. . . 
 
Όχι, δεν κλείνω σε κανέναν το στόμα. 

 
. . . πήγαμε με δικό μας σακί στο μύλο τις τελευταίες εκλογές. Σας παρακαλώ 
πολύ! 

 
Συνεχίστε! 

 
Δεν θέλω να συνεχίσω! 
 

Κε Δικαιουλάκο θέλετε κάτι; 
 
Απλώς επειδή συζητάμε για τους παιδικούς σταθμούς και όπως είπα και στο 
Δήμαρχο, στα πλαίσια της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των παιδικών 

σταθμών, θα ήθελα να προτείνω του χρόνου να κάνουμε ένα παιδικό φεστιβάλ μαζί με άλλους 
Δήμους. Το βάζω σαν πρόταση να το δει ο κ. Δήμαρχος, να το έχει υπόψη του. 

 
Θα το έχει υπόψη του ο κ. Δήμαρχος. Κε Νταγιόπουλε; 

 
Πιστεύω ότι όλοι συμφωνάμε για την ίδρυση παιδικού ή παιδικών σταθμών. 
Η επιφύλαξή μας και να γίνει σημείωση σ’  αυτό το πράγμα, είναι η 

διαφοροποίηση ως προς την ανάληψη των δαπανών από τον συγκεκριμένο φορέα που οφείλει 
να την αναλάβει. Ναι στους παιδικούς σταθμούς και ναι σε εκείνον που πρέπει να αναλάβει τα 
έξοδα. Απλό. 

 
Λοιπόν συμφωνάμε στην ίδρυση του παιδικού σταθμού; 

 
Συμφωνούμε απόλυτα ύστερα από τις δεσμεύσεις του κ. Δημάρχου για τον 
τρόπο λειτουργίας. 

 
Κάτι άλλο κε Αλευρά; 
 

Μία κουβέντα μόνο. Η δική μας επιφύλαξη αναφορικά με τη σταθερή ροή 
χρηματοδότησης φαίνεται να διασκεδάζεται. Άλλωστε σταθμίζοντας τα έννομα 

αγαθά, θεωρούμε υπέρτερο αγαθό την ίδρυση και τη λειτουργία παιδικού σταθμού από την 
όποια επιφύλαξη υπάρχει σχετικά. 

 
Συμφωνάμε ομόφωνα; Κε Τσερώνη ομόφωνα; 
 
Ναι.  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων  234, 236 και 240 του 
Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
 

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

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 23/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,  με την 
οποία   τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου 
(ΦΕΚ 2242/τ. Β΄/31-10-2008) ως προς το άρθρο 3 αυτού ¨Διάρθρωση 
Υπηρεσιών¨, παρ. Βα ¨Τμήματα Προσχολικής Αγωγής¨ με την προσθήκη περ. Η΄ 
¨Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βέργας¨, τροποποιώντας το τελευταίο εδάφιο του 
αποφασιστικού μέρους αυτής που αναφέρεται στην κάλυψη των δαπανών ως εξής: 
Η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας του προσωπικού του νέου 
τμήματος, θα γίνεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή από 
Δημοτικούς πόρους. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΓΑΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Χειλάς Ευάγγελος 

 2. Αλευράς Διονύσιος   

 3. Γουρδέας Ανδρέας   

 4. Δικαιουλάκος Βασίλειος   

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 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 Δημήτριος   

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος   
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 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 19. Οικονομάκου Μαρία  

 20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης    

 21. Πολίτης Δημήτριος  

 22. Ράλλης Γεώργιος   

 23. Σπίνος Γεώργιος   

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 25. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 17 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


