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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  330/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Απριλίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 15/20-04-2007 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) Αθανανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 338 απόφαση), 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 ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 338 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος 
και 2) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορούσε στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 2/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Α΄ ΚΑΠΗ του 
∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2007, του 

νοµικού προσώπου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του Α΄ ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
Καλαµάτας,  κ. Κουδούνης Αργύριος, λέει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εν λόγω νοµικού 
προσώπου µε την υπ΄ αριθµ.  2/2007 απόφασή του, ψήφισε  τον προϋπολογισµό εσόδων και 
εξόδων, οικον. έτους 2007, του νοµικού προσώπου.  Επί της απόφασης αυτής, η οποία 
συνοδεύεται µε την αντίστοιχη εισηγητική έκθεση και το έντυπο του προϋπολογισµού σε τρία 
αντίγραφα, συµπληρωµένα, και απεστάλη στο ∆ήµο µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 20/2007 (αριθµ. 
πρωτ. ∆ήµου 8250/12-4-2007) έγγραφο του νοµικού προσώπου, πρέπει να γνωµοδοτήσει 
σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006). 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κουδούνης καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Και εµείς θα ψηφίσουµε. Είναι αυτονόητο. Απλώς εκφράζουµε την ευχή ότι  
όπως τα περασµένα χρόνια το κονδύλι που λέει «αποζηµίωση έξοδα 

δηµοτικών συµβούλων» είχε µηδενική εκταµίευση, άσχετα αν τώρα γράφει 2.500 €, να 
παραµείνει σε µηδενική εκταµίευση, ένα αυτό και στα έξοδα «αδελφοποιήσεων» που είναι 
50.000 € τι περίπου υπάρχει;  

 
Κοιτάξτε, εάν πάµε στο εξωτερικό, ξέρετε είναι αυτές οι εκδροµούλες. Τώρα θα 
πάνε τα ΚΑΠΗ στη Νάουσα.   

 
Σχετικά µε τα περί αδελφοποιήσεων και τα 50.000 €. Έπηξε ο τόπος 
από αδελφοποιήσεις. Αδελφοποίηση σηµαίνει οικονοµικές, εµπορικές, 

πολιτιστικές σχέσεις. Αυτά πρέπει να είναι ώριµα πράγµατα και να έχουν µία συγκρότηση και 
µία πορεία.  

Κατανάλωση δηµοσίου χρήµατος. Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Χίλιες φορές να µπει ο κωδικός 
και να λέει «θέλουµε για την εκδροµή οικονοµική ενίσχυση» παρά να την βαπτίζουµε 
«αδελφοποίηση». Έχουµε τρελαθεί στις αδελφοποιήσεις δηλαδή. ∆εν είναι σοβαρά πράγµατα 
αυτά.  

 
Κύριε Μπάκα, προχθές µου ήρθε ένα γράµµα στο γραφείο. Μου λέει «είµαστε 
αδέρφια σας από το τάδε νησί». ∆ηλαδή τι εννοώ; Τι γίνεται; Αδελφοποιούµαστε 

και στη συνέχεια τα ξεχνάµε όλα. Πρόκειται περί κωµωδίας. Αν κάποτε γίνεται κάποια 
αδελφοποίηση πρέπει να γίνεται µε αιτιολόγηση, να έχει συνέχεια, να στηρίζεται σε κάποια 
δεδοµένα.  

Λοιπόν και εγώ για αυτό σας παρακαλώ, αγαπητοί φίλοι των νοµικών προσώπων του δηµοσίου 
δικαίου και των ΚΑΠΗ µας,  επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, ξέρω ότι είσαστε 
σώφρονες άνθρωποι και οι δύο, να τα δείτε µε εξαιρετική περίσκεψη, αυτό κάνετε και τα των 
αδελφοποιήσεων όπου είναι δηµόσιες σχέσεις περιορίστε τα.  Αυτό είναι το ένα. Θα το δούµε 
µαζί, µην ανησυχείτε.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το δεύτερο που θέλω να πω στον κ. Κοσµόπουλο είναι το εξής: Το πρόβληµα του ∆ήµου 
Καλαµάτας δεν είναι ούτε η αντιµισθία του Αντιδηµάρχου, ούτε τα 2.500 € σε ετήσια βάση 
των µελών του ∆.Σ. ∆εν είναι οτιδήποτε νόµιµα λαµβάνεται και εγώ θα ήµουνα ο τελευταίος, 
που θα έλεγα κάποιος ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του και µάλιστα σε ηµερήσια βάση να 
µην πάρει τον καφέ του. Μπορεί ο ∆ήµος Καλαµάτας να στηρίζει ασφαλώς τα στελέχη του. 
Άλλα είναι τα ζητήµατα, τα οποία συνδέονται µε τη δηµοτική περιουσία εκατοντάδων 
εκατοµµυρίων ευρώ του ∆ήµου Καλαµάτας και τη διαχείρισή της. Εκεί είναι το µεγάλο ζήτηµα 
και πρέπει εµείς να βρούµε τον τρόπο και να στήσουµε µία υπηρεσία, η οποία να διαχειρίζεται 
µε τον καλύτερο τρόπο τη δηµοτική περιουσία, ώστε να είµαστε καλύτεροι από το Κράτος, 
διότι αυτό συµβαίνει σε ολόκληρο το ελληνικό Κράτος και σε όλα τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, διότι αυτή η περιουσία, µας έχει διατεθεί από κάποιους και πρέπει να την 
προασπίσουµε.   

Αυτό είναι το οικονοµικό θέµα του ∆ήµου Καλαµάτας και όχι αν κάποιος σύµβουλος πάρει έναν 
καφέ ή κάποια παραστατικά. Αυτό νοµίζω δεν είναι σωστό. Εγώ τα έλεγα και την προεκλογική 
περίοδο αυτά, που κάποιες φορές έτσι το κάναµε και πρώτο θέµα το ζήτηµα, τα 500 € του 
συµβούλου.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθµ. 2/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
του Α΄ ΚΑΠΗ και τις διατάξεις των άρθρων 159, 234, 236 και 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 

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

 
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του δηµοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου  
«Α΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Καλαµάτας», οικονοµικού έτους 2007, όπως αυτός έχει ψηφισθεί 
µε την υπ΄ αριθµ. 2/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού αυτού 
προσώπου και ο οποίος, σε γενική ανακεφαλαίωση, παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 

Α. Ε Σ Ο ∆ Α   

ΤΑΚΤΙΚΑ 202.000,00 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ 78.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 50.590,76 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 330.590,76 € 

 

Β. Ε Ξ Ο ∆ Α  

ΕΞΟ∆Α  323.100,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.490,76 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν  330.590,76 € 

 
 
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 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 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. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 20. Οικονοµάκου Μαρία  

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 8 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


