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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  334/2007  

 

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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 8/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.∆.Ε.Κ. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  αναφέρεται στην 
υπ΄ αριθµ. 8/2007 απόφαση του ∆.Σ. της Α.∆.Ε.Κ. µε την οποία εγκρίθηκε η µηναία 
αποζηµίωση του Προέδρου της Α.∆.Ε.Κ. κ. Λαγανάκου Γεωργίου ύψους 1.000,00 €, µε 
αρµοδιότητες που ορίζονται σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 25027/84 (ΦΕΚ 244/10-4-
1984) και το καταστατικό της επιχείρησης. Επίσης µε την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η 
µηνιαία αποζηµίωση του Αντιπροέδρου της παραπάνω επιχείρησης κ. Κουρκουτά Γεωργίου 
ύψους 500,00 €, µε αρµοδιότητες την αναπλήρωση του Προέδρου και τη διαχείριση – 
λειτουργία του ∆υτικού – Ανατολικού Εµπορικού Κέντρου Καλαµάτας καθώς και της Λαϊκής 
Αγοράς ειδών ελαφρού εµπορίου.  

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος λέει ότι η παραπάνω απόφαση απεστάλη 
µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 179/2007 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 8515/17-4-2007) έγγραφο της 
Α.∆.Ε.Κ.  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 278 του 
Π.∆. 410/1995 και του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 25027/84 Υπουργικής Απόφασης. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Καταψηφίζουµε και τώρα και επειδή ο κ. ∆ήµαρχος δευτερολόγησε 
προηγουµένως, θα πω και εγώ τώρα δύο κουβέντες. Εµείς έχουµε µια 

συγκεκριµένη άποψη. ∆εν µπορώ να διανοηθώ πως ο Αντιπρόεδρος της ∆ΕΠΑΚ που χειρίζεται 
3.700.000 € δεν χρειάζεται αµοιβή, ενώ χρειάζεται αµοιβή ο Αντιπρόεδρος µιας επιχείρησης, ο 
οποίος χειρίζεται βία 500 µε 600 χιλιάδες €.  

Το θέµα είναι ότι δείχνουµε δείγµα γραφής ορισµένες φορές µε τη στάση µας και αυτό 
υπερβαίνει το ποσό.  

 
Εγώ την προηγούµενη τετραετία κ. Πρόεδρε, όταν είχαν έρθει προς 
συζήτηση και προς ψήφιση οι αποδοχές των Προέδρων των νοµικών 

προσώπων ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί¨ και ¨Αθλητικός Οργανισµός¨ όπως  ψήφισαν ναι οι 
της ∆ηµοτικής Αρχής τότε, η σηµερινή µειοψηφία, όχι όλοι, η µείζονα της µείζονας µειοψηφίας, 
γιατί είναι και άλλα µέλη, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά σ’ αυτή την αίθουσα. Μαζί λοιπόν 
µε τους συναδέλφους της µείζονος µειοψηφίας και εγώ τότε ψήφισα ΥΠΕΡ, να λαµβάνουν 
δηλαδή έξοδα παράστασης και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των δύο νοµικών προσώπων, 
δηλαδή ο Αθλητικός Οργανισµός και οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί.  

Με το σκεπτικό λοιπόν που ψήφισα ναι τότε ψηφίζω και ναι σήµερα, έτσι για να έχω µια 
αξιοπιστία και στο χθες και στο σήµερα, γιατί αν τυχόν πω όχι τώρα, θα είµαι αναξιόπιστος σε 
ότι έλεγα την προηγούµενη τετραετία και θα θεωρήσει ο κ. συνάδελφος απέναντι, ο κ. 
Λαγανάκος, ότι ενδεχοµένως έχω και προσωπικά µαζί του, ενώ εγώ δεν έχω προσωπικά µαζί 
του.  

Σε ότι αφορά τα έξοδα παράστασης τώρα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Α∆ΕΚ. 
Ένας πελάτης να του φύγει του κ. Λαγανάκου από το µαγαζί του είναι περισσότερα τα λεφτά.  

 
Εµένα µε ενοχλεί αυτό το ζήτηµα. Κανένας δεν υπηρετεί την Αυτοδιοίκηση ούτε 
να πλουτίσει, ούτε να έχει µια πιο άνετη ζωή και βεβαίως κανένας δεν λέει να 

παρανοµήσει. Όταν όµως έχουµε ένα στέλεχος και το έχουµε στηµένο µία ολόκληρη ηµέρα σε 
µία επιχείρηση από το πρωί µέχρι το βράδυ να χειρίζεται εξαιρετικά δύσκολα ζητήµατα που 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση : 15/2007                                 Τετάρτη  25 / 4 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  334/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

έχουν σχέση µε ισολογισµούς, µε επαγγελµατίες, µε λαϊκές αγορές. Το να του λέµε όχι αυτό 
που ο νόµος δίνει τη δυνατότητα, αλλά πολύ λιγότερο, τον καφέ σου ουσιαστικά δεν πρέπει να 
αποτελεί ζήτηµα για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ποιο είναι το ζήτηµα; Ο Αντιπρόεδρος των 500 € 
να κάνει τη δουλειά του σωστά, να ελέγχει το χώρο, να διαφυλάσσει τη δηµοτική περιουσία 
αξίας δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό είναι το θέµα µας, εάν κάνει τη δουλειά του, δεν 
είναι το θέµα των 500 €.  

Βεβαίως είναι ένα ζήτηµα πιασάδικο, όταν απευθύνεσαι σε µία κοινωνία που έχει οικονοµικά 
προβλήµατα, που έχει ανεργία, εύκολα περνάς στην αντίληψη και είναι αντίληψη απαξίωσης µ’ 
αυτούς που ασχολούνται για τα κοινά. Το κάνει για τα 500 ή για τα 100 €; ∆εν πρόκειται περί 
αυτού. Ο ∆ήµος Καλαµάτας µπορεί να δώσει  αυτά τα χρήµατα που είναι λιγότερα από όσα  
δίνει τη δυνατότητα ο νόµος, αλλά να γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνεται και αυτό είναι το 
ζήτηµα.  

Έχουµε άλλα παιδία στα οποία µπορούµε να αντιπαρατεθούµε. Ας το αφήσουµε το 
συγκεκριµένο ζήτηµα.  

 
Κύριε Πρόεδρε, για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις, εµείς κατά 
πόσον πρέπει να πάρει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος µιας 

δηµοτικής επιχείρησης κάποια αµοιβή, το µοναδικό στοιχείο που κρίνουµε είναι, τι 
προϋπολογισµό έχει να υλοποιήσει και της Α∆ΕΚ κ. ∆ήµαρχε ο προϋπολογισµός της είναι πάρα 
πολύ φτωχός.  

 
Ήταν απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Απλά µε το νόµο το ξαναφέραµε το 
θέµα εδώ γιατί θέλει και επικύρωση.           

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 278 του Π.∆. 410/1995 
και του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 25027/84 Υπουργικής Απόφασης, µειοψηφούντων των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας συµβούλων των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 8/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καλαµάτας (Α.∆.Ε.Κ.), που αφορά στην 
καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αυτής, και συγκεκριµένα ορίζει µηνιαία αποζηµίωση: 

1. στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  επιχείρησης, ύψους 1.000,00 €  
και µε αρµοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 25027/84 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 244/10-4-1984) και στο καταστατικό της 
επιχείρησης. 

2.  στον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  επιχείρησης, ύψους 500,00 
€ και µε αρµοδιότητες, την αναπλήρωση του Προέδρου και τη διαχείριση – 
λειτουργία του ∆υτικού – Ανατολικού Εµπορικού Κέντρου Καλαµάτας καθώς και 
της Λαϊκής Αγοράς ειδών ελαφρού εµπορίου. 

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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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 

 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, 9 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


