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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  33/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  570/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 33η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 14-11-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 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) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  
22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και  2) Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λαδά 
κ. Βουτσής Γεώργιος και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, καθώς επίσης και η 
αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 20/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στην 2η αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2008, του νοµικού 
προσώπου . 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου 
Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης λέει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου, 
µε την υπ΄ αριθµ.  20/2008 απόφασή του, η οποία υποβλήθηκε στο ∆ήµο Καλαµάτας µε το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 363/11-11-2008  έγγραφο του Αθλητικού Φορέα, ενέκρινε  την 2η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού  και του τεχνικού προγράµµατος αυτού για το οικονοµικό 
έτος 2008.   
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος λέει ότι η παραπάνω απόφαση πρέπει να 
εγκριθεί και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Χρειάζεται µία τροποποίηση. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έδωσε στον Αθλητικό 
Φορέα 300.000 που είχε εγγράψει στον περσινό προϋπολογισµό. Στον 

φετινό προϋπολογισµό ενώ έγγραψε µόνο 300.000 και όχι 600.000, δηλαδή το σύνολο των 2, 
τέλος πάντων ξανά 300.000. Ούτε φέτος έχει δώσει τις 300.000. Και δεν φτάνει που δεν έχει 
δώσει αυτά τα οποία υποχρεούται, ξανά υποχρεώνει µε την τροποποίηση αυτή τον Αθλητικό 
Φορέα λόγο µιας εσωτερικής διαδικασίας η οποία υπάρχει για τη χρηµατοδότησή του, να 
επιστρέψει στο ∆ήµο 118.074 αφαιρώντας πόρους από δράσεις της καθηµερινότητας που 
έχουν σαν αποτέλεσµα την κατάρρευση τεχνικών υποδοµών. Θα περίµενε κανείς το λιγότερο 
τις 118.000 ευρώ να τις καλύψει ο ∆ήµος Καλαµάτας από τη δικιά του εσωτερική διαδικασία 
έναντι των 300.000 ευρώ τα οποία όφειλε να έχει δώσει. Τώρα εξηγείται αγαπητέ Γιάννη γιατί 
έχει µπει το 1/3 από το πανί και τα 2/3 πανί είναι. . . 

 
Κε Πρόεδρε αυτό δεν είναι νόµιµο. ∆εν πρέπει ο ∆ήµαρχος να µη δίνει 
την εισφορά του στον Αθλητικό Φορέα. Και όχι µόνο αυτό αλλά να 

παίρνει και πίσω. Εµείς είµαστε κατά. Αυτό είναι πρωτοφανές. Έλεος. Εντάξει, µπορεί να 
δεχτούµε ότι τα οικονοµικά σας κε Μπασακίδη δεν είναι και τόσο ανθηρά αλλά δεν κάνεις 
αυτό. Να. . . 

 
Λοιπόν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο ∆ήµος και τώρα και στα προηγούµενα 
χρόνια αδυνατούσε να παρέµβει για την ουσιαστική αναβάθµιση των αθλητικών 

υποδοµών. Ούτε τα 2.500.000 ευρώ διαθέτει για την αναβάθµιση του σταδίου, ούτε τις 
900.000 ευρώ για την αναβάθµιση του κολυµβητηρίου. Υπάρχει µία υπόσχεση για την τέντα.  
Εκείνο το οποίο έχω να σας πω, ότι πολλά από τα προβλήµατα αυτά θα ξεπεραστούν µε τη 
λειτουργία του παλαί ντε σπορ. Ένα. 

∆εύτερον ο Αθλητικός Φορέας έχει χρέη τα οποία έρχονται από το παρελθόν. 300.000 είναι 
χρέος προς τη ∆ΕΥΑΚ σχετικά µε το νερό. Θα δούµε αυτά τα χρέη προς αλλήλους γιατί 
υπάρχουν εδώ χρέη του ενός προς τον άλλον. Είναι µία επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο κ. 
Κλείδωνας, µετέχει ο κ. Γουρδέας, µετέχουν διάφοροι παράγοντες, θα κάνουµε έστω και σε 
πολιτικό επίπεδο διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαγραφή χρεών, ασφαλώς και ο πατέρας 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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∆ήµος θα αναλάβει κάποιες υποθέσεις που είναι αυτή τη στιγµή σε εκκρεµότητα. Μία είναι, οι 
300.000 ευρώ του Αθλητικού Φορέα προς τη ∆ΕΥΑΚ. Αυτά θα τα δούµε µέσα στο ∆εκέµβρη. 

 
Κε ∆ήµαρχε, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση. Τα περσινά 300.000 που δεν 
δώσατε καλύπτουν το χρέος της ∆ΕΥΑΚ. Τελείωσε. Μη. . . να δοθούν τα 

φετινά 300.000 εκ των οποίων τις 118.000 καλύψτε τες, τις 118.000 γι’  αυτό το έλλειµµα του 
∆ήµου. Και εκεί τελειώνει το θέµα. ∆ιαφορετικά, κοιτάξτε ποιες δράσεις, εγώ δεν σας είπα 
µεγαλόπνοα πράγµατα, σας είπα ποιες απλές καθηµερινές δράσεις στερείτε από τον Αθλητικό 
Φορέα. Τις απαριθµώ όπως είναι στην τροποποίηση γι’ αυτό και δεν θα την ψηφίσουµε 
άλλωστε. Έτσι; Απαριθµώ τις απλές.  
Μείωση: - Αθλητικός εξοπλισµός από 25.000 σε 15.000 
- Κατασκευή πλαστικού τάπητα Αντικαλάµου από 30.000 σε 0. 
- Κατασκευή παρκέ κλειστού γυµναστηρίου από 26.870 σε 0 
- Ανάπλαση αύλειου χώρου ∆ηµ. Σταδίου από 30.000 σε 0 
- Κατασκευή παιδικής χαράς και αθλητικού πάρκου στη µαρίνα από 10.000 σε 0 

Γι’  αυτές τις καθηµερινές σας λέω. Αφήστε λοιπόν τον Αθλητικό Φορέα να τις κάνει και 
συµψηφίστε τις 118.000 τις οποίες οφείλει προς το ∆ήµο τώρα µε τις 300.000 φετινές που 
κάνει να παίρνει από το ∆ήµο. 

 
Ακούστε, τις 500.000, γιατί καµιά φορά από τη µία µεριά δεν θέλουµε 
τιµαριθµική προσαρµογή, θα µου επιτρέψετε να το πω, από τη άλλη µεριά δεν 

θέλουµε το ένα, δεν θέλουµε το άλλο, απέναντι θέλουµε. ∆ηλαδή να δίνουµε τις αυξήσεις 
στους εργαζοµένους και να κάνουµε όλα τα έργα τα οποία σκεπτόµαστε εµείς. Οι οικονοµικές 
δυνατότητες είναι συγκεκριµένες. ∆εν µου λέτε; Τις 600.000 ευρώ για τον τάπητα στο γήπεδο 
της Σπερχογείας και για τον τάπητα στου Λουκαρέα ποιος θα τις δώσει; ∆εν θα τις δώσει ο 
∆ήµος; Αυτοί οι χώροι δεν θα εκχωρηθούν στον Αθλητικό Φορέα; Από πού θα δοθούν αυτά τα 
χρήµατα; Είναι προτιµότερο αυτό το οποίο λέτε εσείς ή αυτό το οποίο λέµε εµείς και είναι στη 
διαδικασία υλοποίησης η τοποθέτηση των πλαστικών; 

 
600.000. 
 

600.000. Από πού θα δοθούν αυτά; Τα χρήµατα. . .  
 
Να γίνουν και τα 2 ∆ήµαρχε! 
 

Είναι δεδοµένο. Και µε αυτά που θα κάνουµε τη δουλειά µας. 
 
600.000 ή 1.000.000. Εγώ λέω 1.000.000. Πρόκειται για 2 έργα. Μιλάµε για 
σύνολο δράσεων στην πόλη. Ο αθλητισµός δεν είναι µόνο το γήπεδο 

Λουκαρέα που ορθώς πρέπει να γίνει, ούτε το γήπεδο Σπερχογείας. Είναι δεκάδες µικρά γήπεδα 
που δίνουν τη δυνατότητα άθλησης στους συνδηµότες µας και στις οικογένειές τους και στα 
παιδιά τους. Όλα αυτά λοιπόν στο όνοµα ενός µεγαλεπήβολου έργου καταργούνται επί της 
ουσίας. Αυτή είναι η ένστασή µας, δεν λέµε ότι αυτό δεν πρέπει να λήξει, οικονοµικά να γίνει 
το ξεκαθάρισµα και από τη µεριά της ∆ΕΥΑΚ και από τη µεριά των οφειλών των Αθλητικού 
Φορέα προς το ∆ήµο. Αλλά τα χρήµατα τα οποία θα έπρεπε να έχει δώσει ο ∆ήµος να µείνουν 
στον Αθλητικό Φορέα γιατί τα έχει ανάγκη. Και αυτά τα έργα τα οποία κόβονται µε την 
τροποποίηση του προϋπολογισµού να ολοκληρωθούν µέσα σ’  αυτό το έτος. Είναι πολύ 
περισσότερες οι ανάγκες και το γνωρίζετε. Όταν µιλήσαµε εδώ στο Συµβούλιο την 
προηγούµενη φορά και µιλήσαµε για τον προϋπολογισµό για τον Αθλητικό Φορέα σας είπα ότι 
κατά κεφαλήν η χρηµατοδότηση από τη ∆ηµοτική αρχή είναι 0,75 λεπτά. Αυτά είναι τα 
χρήµατα τα οποία καταβάλει η ∆ηµοτική αρχή προς τους δηµότες, να το ακούσουνε, για τις 
αθλητικές δράσεις.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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Εάν η Πολιτεία και η Γενική Γραµµατεία µας οδηγεί γιατί το παλαί ποια έχει γίνει η κορωνίδα 
και η προµετωπίδα, το παλαί το βάλανε στο Σ∆ΙΤ, όταν θα φτάσουµε εκεί θα πληρώνουµε για 
να µπούµε µέσα, αυτή είναι η πραγµατικότητα, θα µιλάµε για δωρεάν παιδεία και θα 
πληρώνουµε γι’  αυτή, θα µιλάµε για δωρεάν αθλητισµό και θα πληρώνουµε και γι’  αυτόν, θα 
µιλάµε για δωρεάν και θα πληρώνουµε και γι’  αυτόν, αυτή θα είναι η πραγµατικότητα. Όταν 
τα δίνουµε λοιπόν µε Σ∆ΙΤ και δεν αναλαµβάνει η Πολιτεία τις ευθύνες για τη χρηµατοδότηση 
και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, γιατί δεν τα εντάσσει τουλάχιστον στον εθνικό 
σχεδιασµό; ∆εν κατάλαβα; Ποιο δικό µας κλειστό γυµναστήριο είναι ενταγµένο στον εθνικό 
σχεδιασµό κε ∆ήµαρχε; Μόνο το εθνικό στάδιο Καλαµάτας που χρηµατοδοτείται άµεσα και το 
κολυµβητήριο. Γιατί δεν µπαίνει λοιπόν το παλαί στο εθνικό σχεδιασµό να αναλάβει πλήρως το 
κόστος λειτουργίας η Πολιτεία όταν πρόκειται για ένα κλειστό που θα εξυπηρετεί µια πόλη 
80.000 κατοίκων που έχει µόνο 2; Έχει την τέντα η οποία καταρρέει και προσέξτε µε την τέντα 
τι θα πάθουµε. ∆εν θέλω να κινήσω τη διαδικασία, σας λέω ότι παράνοµα λειτουργεί. Όχι γιατί 
δεν είναι αδειοδοτηµένη, γιατί το πανί έχει ηµεροµηνία λήξης. Γιατί εάν κοπεί ένας σύνδεσµος, 
θα καταρρεύσει, θα πάει ντόµιµο. ∆εν είναι άποψη δική µου αυτή, είναι άποψη των τεχνικών 
που πήγαν και είδαν το πανί. ∆εν αντέχει άλλο και µπαίνουν χιλιάδες άτοµα µέσα. 

 
Θα σας πω κάτι γι’  αυτό. Έχετε άδικο και κάνετε λάθος στις προσθέσεις και 
αφαιρέσεις όταν το ενδιαφέρον της ∆ηµοτικής αρχής για τον αθλητισµό το 

βλέπετε µόνο µέσα από τον Αθλητικό Φορέα. Και εξηγούµαι. Να αθροίσετε τις 600.000 ευρώ 
για τα 2 γήπεδα και να αθροίσετε και ένα ποσό 450.000 ευρώ όπου έγινε αγώνας, είναι 
χρηµατοδότηση επιπλέον όπου το 50% του συγκεκριµένου ποσού, γύρω στις 250.000 ευρώ 
θα διατεθούν για κατασκευή µικρών αθλητικών έργων στα προαύλεια των δηµοτικών σχολείων 
και των γυµνασίων – λυκείων της πόλης που θα δοθούν στη νεολαία για αντικατάσταση 
ταπήτων οι οποίοι έχουν φθαρεί όπως είναι στο πάρκο και η κορωνίδα όλων αυτών θα είναι η 
αναβάθµιση του αθλητικού χώρου που βρίσκεται στο 2ο και στο 3ο γυµνάσιο της πόλεως 
Καλαµάτας. Όλα αυτά κάνουνε περί το 1.000.000 ευρώ, 2008 – 2009. ∆εν είναι µόνο αυτά 
λοιπόν που χειρίζεται ο Αθλητικός Φορέας να τα προσθέτετε, να τα αφαιρείτε και να διαιρείτε 
και να κάνετε 0,75, είναι και άλλα πράγµατα.  

Όσον αφορά τα Σ∆ΙΤ, τα είδαµε κε Μπάκα, είναι µία υπόθεση που την ξεκίνησε ο 
Κουτουµάνος το 1968 και υλοποιείται το 2008. Περάσανε από το 1968 µέχρι το 2008 
κυβερνήσεις διάφορες και µε τις απόψεις σε κάποιες φάσεις τις οποίες λέτε εσείς, αυτές τις 
απόψεις. Τίποτα δεν τελεσφόρησε λοιπόν. Το κέντρο το οποίο θα δηµιουργηθεί εκεί πέρα, για 
25 – 30 χρόνια δεν έχει επιλεγεί ακόµα ο ανάδοχος, θα καταβάλλεται ένα µηνιαίο µίσθωµα ή 
κάποιος φόρος από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, όχι από το ∆ήµο Καλαµάτας και ο 
∆ήµος Καλαµάτας θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του, την ευθύνη της φύλαξης και την 
ευθύνη του καθαρισµού. Τίποτε άλλο. Αφήστε και το 1.000.000 . 

 
Η ευθύνη της φύλαξης, της λειτουργίας, του καθαρισµού, όλα αυτά και ο 
άλλος θα έχει την ευθύνη της είσπραξης. 

 
Λοιπόν να πω και εγώ κάτι, είµαστε νοµίζω, µπορεί να µην γραφεί στον τύπο 
αυτό, µε την τέντα έχουµε πρόβληµα και έχετε δίκιο. ∆ηλαδή υπάρχει κίνδυνος 

να διαρραγεί το πανί. Να σας πω όµως και κάτι άλλο; Ότι δεν υπάρχει πανί στο εµπόριο το 
οποίο να είναι πυρίµαχο; Η τέντα από την αρχή είναι ένα λάθος. Από την αρχή. Και το κόστος 
της κατασκευής της δεν υπολείπεται πολύ από ένα κτήριο συµβατικής κατασκευής. ∆εν 
υπάρχουν στο εµπόριο, µπορείτε όµως να ρωτήσετε τη τεχνική υπηρεσία που βρίσκεται σε 
καθηµερινή συνεννόηση µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, δεν υπάρχει κε Μπάκα 
πυρίµαχο πανί για τέτοιους αθλητικούς χώρους. Είναι ένα ζήτηµα αυτό. Και ξέρετε τι θα 
κάνουµε; Θα βρούµε συµβατικό πανί, όχι πυρίµαχο, µε ότι αυτό συνεπάγεται. ∆ηλαδή δεν θα 
υπάρξει η νοµιµότητα που λέτε. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αφήστε µε να σας πω κάτι. Εγώ µιλάω για άλλο πράγµα ∆ήµαρχε. Εγώ µιλάω 
ότι έχει. .  . 

 
∆εν θέλω να καταγραφούν αυτά. Έχει λήξει. Είναι έτσι κε Μπάκα. 

 
Παρακάτω σας λέω, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. . . (δεν 
ακούγεται τι λέει). 

 
Λοιπόν, µιλήστε µε τον κ. Τζαµουράνη. 
 

 
Συγνώµη, γιατί να µη το συνεχίσουµε αυτό; Εγώ για πρώτη φορά το ακούω, 
δηλαδή να γίνουµε συνένοχοι όλοι αν συµβεί οτιδήποτε; Αυτό που καταγγέλλει είναι 

σοβαρό. Εγώ το ακούω για πρώτη φορά. ∆ηλαδή τι, «κλείνω το µικρόφωνο και λέω»; Και ο 
∆ήµαρχος «το ξέρω αλλά δεν βρίσκω πυρίµαχο»; 

 
∆εν βρίσκει η τεχνική υπηρεσία που έχει έρθει σε επαφή µε όλο τον κόσµο σου 
είπε ο ∆ήµαρχος. 

 
Ωραία, να ρωτήσουµε ποιος µπορεί να κάνει κάτι γι’  αυτό; 
 
Κε Ράλλη στην πολυκατοικία που µένετε εσείς ξέρετε ότι είναι σωστά 
κατασκευασµένη; 
 
Μην πηγαίνουµε σ’  αυτό. 
Έχει πει κάτι ο κ. Μπάκας και ο κ. Πρόεδρος λέει κάτι άσχετο. Εγώ αυτό ρωτάω. 

Άσχετο είναι. Εγώ δεν ρωτάω για το σπίτι µου ή το γραφείο µου, εγώ ρωτάω αυτό το πράγµα. 
 
Ρωτήστε εάν έχουν άδεια οι αθλητικοί χώροι. 

 
∆εν υπάρχει κανένας. Τα έχουµε βάλει σε σειρά όµως και τα παλεύουµε. 
Προσπαθούµε να αποκτήσουµε. 
 
Είναι γνωστό και το επαναλαµβάνουµε για άλλη µια φορά για να γίνει 
περισσότερο κατανοητό. Όταν η Πολιτεία παρεχώρησε στο ∆ήµο Καλαµάτας 

το πρώην εθνικό στάδιο και το πρώην εθνικό κολυµβητήριο, αυτή η παραχώρηση συνοδεύτηκε 
και από µια προγραµµατική σύµβαση όπου η Πολιτεία σε ετήσια βάση βάζει 800.000 ευρώ και 
ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να βάζει . .  . 530.000; Έγιναν 530.000. Μειώθηκαν;  

 
Καταρρέουν χρόνο µε το χρόνο. 

 
Σας διαβεβαιώνω λοιπόν. . . Υπάρχουν εδώ δύο ζητήµατα καταρχήν.  
Τα 530.000 φτάνουν και περισσεύουν αν πρόκειται µ’  αυτά τα χρήµατα να 

καλύψουµε τα λειτουργικά έξοδα του πρώην εθνικού σταδίου, νυν δηµοτικό στάδιο και του 
πρώην εθνικού κολυµβητηρίου, νυν δηµοτικό κολυµβητήριο και τους υπαλλήλους που ήρθανε 
από τα νοµικά πρόσωπα στο δηµοτικό νοµικό πρόσωπο και το κόστος λειτουργίας και τα 
πάντα.  

Το δεύτερο θέµα. Έχει να κάνει µε τη συµµετοχή του ∆ήµου κατά 300.000 ευρώ. Να είµαστε 
δίκαιοι, εγώ θέλω να είµαι δίκαιος. Ο ∆ήµος σε ετήσια βάση διαθέτει 300.000 ευρώ για 
παρεµβάσεις σε αθλητικούς χώρους µέσα από τον προϋπολογισµό του και το τεχνικό 
πρόγραµµα, ναι όντως γίνεται έµµεσα και οικονοµικώς και πολιτικός συµψηφισµός. Εάν γίνεται 
όµως όντως έτσι τα πράγµατα.  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΡΑΛΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Το κρίσιµο όµως σηµείο που υπερβαίνει τα δύο σηµεία που προανέφερα είναι µέσω των 
συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα θα κατασκευασθεί ένα αθλητικό κέντρο, το παλαί 
ντε σπορ που θα έχει µέσα και άλλα πράγµατα. Θα έχει το κολυµβητήριο αν δεν κάνω λάθος.   
Ευτυχώς θα γλυτώσει η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, γιατί πρόθεση του κ. ∆ηµάρχου ήταν να 
κατεδαφίσει το προηγούµενο κολυµβητήριο και να γίνει πλατεία. Πάντως να σας πω και κάτι κε 
∆ήµαρχε και λάβετέ το υπόψη και εσείς συνάδελφοι των µειοψηφιών. Είναι ανθυγιεινό το 
κλειστό κολυµβητήριο γιατί . . .  το χλώριο. Το ξέρετε αυτό. Ενώ το ανοιχτό κολυµβητήριο 
προσφέρει περισσότερες καλλίτερες συνθήκες υγιεινής, διαµονής και άθλησης των µικρών 
παιδιών γιατί κυρίως µικρά παιδιά πάνε εκεί. Το ξέρετε αυτό το πράγµα. Και ευτυχώς που τότε 
το ανοικτό κολυµβητήριο δεν έγινε, το ’89, κλειστό κολυµβητήριο γιατί εκτός από τα 
προβλήµατα που θα δηµιουργούσε, βεβαίως το προστάτευσε ο κ. Αθανασόπουλος τότε, το 
θυµάµαι καλώς, εκτός από τα προβλήµατα που θα δηµιουργούσε, τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα που θα δηµιουργούσε στις γειτονιές γύρω. Τα θυµόµαστε, τα βιώσαµε, τα ζήσαµε 
και βέβαια έκανε µετά 2 χρόνια να ξαναφτιαχθεί και τότε µπήκαν εκείνες οι τέντες που λέµε να 
αλλάξεις που είναι καµιά δεκαριά ετών, πρόσεξε µη φτάσουν στην ηλικία σου Γιάννη. 

 
Συγνώµη για να καταλάβω, ήσουν υπέρ που είναι ανοιχτό το 
κολυµβητήριο; 

 
Είµαι υπέρ. Και οι κλιµατολογικές συνθήκες ευνοούν να έχουµε ένα ανοιχτό 
κολυµβητήριο και όχι κλειστό. ∆εν είµαστε µία ορεινή περιοχή όπου για 

πολλούς µήνες το χρόνο έχουµε θερµοκρασίες κοντά στο 0. 

Αυτό όµως που µε προβληµατίζει εµένα και πολλούς άλλους και συναδέλφους και από τη 
µειοψηφία και από την πλειοψηφία και το έχουµε συζητήσει το θέµα, είναι µήπως το παλαί ντε 
σπορ όταν κατασκευασθεί µέσα από τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, η Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού κόψει αυτά τα 530.000 που δίνει τώρα και τα διοχετεύει σε µηνιαία 
βάση και σε ετήσια βάση για να αποπληρώνει αυτό το έργο προς τους ιδιώτες; Αυτός είναι 
ένας µεγάλος προβληµατισµός, γιατί αν θα φτάσουµε σ’ αυτή τη λύση, καλλίτερα κε ∆ήµαρχε 
να µην προχωρήσει το παλαί ντε σπορ γιατί δεν είναι µόνο το κόστος κατασκευής και πως 
αυτό θα πληρωθεί αλλά είναι και ένα τεράστιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας και αυτά 
σας τα θέτουµε υπόψη. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 159, 161, 234, 236 και 240 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων των  δηµοτικών 
παρατάξεων “ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ” & “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ”  οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου  των παρόντων συµβούλων της δηµοτικής 
παράταξης “ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ”, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 20/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στην 2η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2008, του 
παραπάνω νοµικού προσώπου.  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 



Συνεδρίαση :33/2008                                 Πέµπτη 20/ 11 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  570/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 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 ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος  

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 1 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


