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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  35/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  594/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 35η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 5-12-2008 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 Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,   
22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Ηλιόπουλος  
Ιωάννης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Σπίνος Γεώργιος.  
 
Στη 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) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 7)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  9) 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η 
αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου 
κα Αργυροπούλου Βασιλική και 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία.   
 
 
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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 19/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Φιλαρµονικής του 
∆ήµου Καλαµάτας  που αφορά στην  αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, 

του νοµικού προσώπου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
Καλαµάτας, κ. Κουδούνης Αργύριος, αφού αναφέρει  ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εν λόγω 
νοµικού προσώπου προχώρησε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 
2008, αυτού µε την υπ’ αριθµ. 19/2008 απόφασή του η οποία διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 523/18-11-2008 σχετικό έγγραφο του νοµικού προσώπου, 
συνεχίζει ενηµερώνοντας το Σώµα ότι γίνεται µεταφορά πιστώσεων από κάποιους κωδικούς 
που υπάρχει πλεόνασµα χρηµάτων προς ενίσχυση άλλων κωδικών για την κάλυψη των εξόδων 
που δαπανήθηκαν για την αναµόρφωση της Φιλαρµονικής.    
 
Η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέατρο το τέλειωσες κ. Πρόεδρε;  

 
Σχεδόν είµαστε έτοιµοι. Πιστεύω στις 20 του µήνα θα έχουµε βάλει και τα 
καθίσµατα και µπορούµε από τις 20 του µήνα να το έχουµε στη διάθεσή µας. 

Έχει γίνει πλήρης ανακαίνιση της αίθουσας. Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική καλύφθηκε µε 
πυρασφάλεια δεδοµένου ότι δεν υπήρχε πυρασφάλεια, όλο το κτίριο της ∆ηµοτικής 
Φιλαρµονικής. Η αίθουσα του θεάτρου ανακαινίσθηκε,  έχει αλλάξει τελείως, καθίσµατα έχουµε 
περίπου 200, έχει γίνει ένα ωραίο φουαγιέ µπροστά, έχει γίνει ένα µπαρ, έχει γίνει πάντως … 
Θα το δείτε στα εγκαίνια τα οποία θα κάνοµε, θα είστε βέβαια όλοι εκεί, και θα το χαρείτε. 
Βέβαια όλα αυτά µε τη βοήθεια του ∆ηµάρχου  που µου είπε προχώρα και άµα δεν έχεις 
χρήµατα θα σου δώσω, αλλά εκτός αυτού όµως εµείς ότι φτιάξαµε χρησιµοποιήσαµε χρήµατα 
ότι είχε ο προϋπολογισµός της Φιλαρµονικής.  
Να τονίσω ότι όλες οι αποφάσεις που έχουµε πάρει στη ∆ηµοτική Φιλαρµονική είναι οµόφωνες. 
Όλο το ∆.Σ. έχει βοηθήσει, όλο το ∆.Σ, όλες οι παρατάξεις, ναι, ναι, ναι.     
Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσµόπουλος.  

 
 Πριν νοµίζω δύο ∆ηµοτικά Συµβούλια είχαµε συζητήσει και είχαµε ψηφίσει 
τον Κανονισµό. Τον είχαµε ψηφίσει όλοι µας. Τον Κανονισµό Λειτουργίας, 

τον Εσωτερικό Κανονισµό της Φιλαρµονικής. Ετέθη στη συνέχεια ένα θέµα από το Σύλλογο 
των Εκτελεστών. Έγινε µια παράκληση να ενσωµατωθεί ή να διορθωθεί µε µια παρατήρηση, 
να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Η παράκληση αυτή φαίνεται ότι δεν έγινε δεκτή. Επειδή 
υποθέτω ότι οι περισσότεροι από τους συναδέλφους δεν γνωρίζουν το θέµα, θα ήθελα να 
διαβάσω, επειδή είναι και µικρής εκτάσεως, το κείµενο το οποίο έχουν καταθέσει οι εκτελεστές, 
ο Πρόεδρος και το Σωµατείο των Εκτελεστών της Φιλαρµονικής, γιατί νοµίζω ότι θα 
µπορούσαν να δοθούν σ΄ αυτό κάποιες απαντήσεις ή να αναληφθούν κάποιες δεσµεύσεις.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Κοσµόπουλε, εντάξει. 

 
¨Ανάµεσα στα άρθρα¨, λέει, ¨που ενεκρίθηκαν είναι και το άρθρο 2 που 
αναφέρεται στην πρόσληψη εποχιακού προσωπικού και µε ορισµένο αριθµό 

30 θέσεων µε αιτιολογία την πλήρωση παγίων αναγκών όπως εορταστικές εκδηλώσεις κ.λ.π. 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Από πρώτης απόψεως¨, λέει το Σωµατείο, ¨είναι µία αιτιολογηµένη σωστά απόφαση που όµως 
περιέχει κενά που χρήζουν διευκρινήσεις¨, τις διευκρινήσεις ζητήσανε οι άνθρωποι, ¨όπως η 
αµοιβή των προσλαµβανοµένων ατόµων, ο χρόνος διάρκειας και ο αριθµός τους. ¨Ο αριθµός 
τους¨ βέβαια κακώς το αναφέρουνε αφού είναι 30 οι θέσεις. ¨Με την ιδιαιτερότητα που 
κατέχει τη Φιλαρµονική και µάλιστα την ερασιτεχνική έως και ηµιεπαγγελµατική αµοιβή των 
µουσικών  που υπηρετεί σ΄ αυτήν, θα θέλαµε να αποσαφηνιστεί¨, λέει ο Σύλλογος, ¨το τίµηµα 
των προσλαµβανοµένων ατόµων όπως επίσης ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε αµοιβή πέραν 
τον κατά κλάδο χρόνο υπηρεσίας όργανο, δεν υπερβαίνει την αποζηµίωση των µουσικών της 
Φιλαρµονικής που ήδη υπηρετούν, διότι στην αντίθετη περίπτωση και πρόβληµα οικονοµικό 
δηµιουργεί στο ∆ήµο όµως και τη σταδιακή απογοήτευση των µουσικών της Φιλαρµονικής.¨ 

 
Να κάνω εγώ µία δήλωση η οποία να καταγραφεί στα πρακτικά, να πάει µαζί µε 
τον Οργανισµό επάνω.  

Καταβλήθηκε εδώ και µήνες µια προσπάθεια να έχουµε µία συναίνεση στο νέο Οργανισµό της 
Φιλαρµονικής. Νοµίζω ότι φτάσαµε σ΄ αυτή συναίνεση, πήγε και γύρισε αρκετές φορές ο 
Οργανισµός πίσω, συµφωνήσαµε σ΄ αυτό οποίο είναι αναγκαίο να µην έχουµε µόνιµο 
προσωπικό στη Φιλαρµονική. Θέλω λοιπόν να κάνω την εξής κατηγορηµατική δήλωση, η οποία 
Γραµµατέα να ενσωµατωθεί και να πάει στη Φιλαρµονική. Σε σχέση µε το κείµενο το οποίο 
διαβάσατε.  

Πρώτον, ότι οι προσλήψεις θα γίνουνε στον απολύτως αναγκαίο αριθµό και ποτέ δεν θα 
καλυφθεί ο αριθµός 30 και για το διάστηµα που είναι αναγκαίοι. ∆ιότι κάνουνε κάποιες 
εκδηλώσεις και πρέπει να πάµε εκτάκτως κάποιους οι οποίοι να υποστηρίζουνε τις εκδηλώσεις 
αυτές.  

∆εύτερον. Οι αµοιβές θα είναι αυτές των εθνικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας και σε 
καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις αµοιβές των µονίµων µουσικών της Φιλαρµονικής.  

Παρακαλώ πολύ να καταγραφεί, να ενσωµατωθεί και να πάει µαζί µε την τροποποίηση του 
προϋπολογισµού.  

Κύριε Πρόεδρε στο πρώτο ∆.Σ. να το περάσετε αυτό, να το πάρετε απόφαση και να είναι 
κανόνας.  

Εντάξει κ. Κοσµόπουλε;      
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σύµφωνοι. Οµόφωνα. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα 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 
 
Ι.  Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 19/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλαµάτας που αφορά στην αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού,  οικον. έτους 2008, του παραπάνω νοµικού προσώπου.  

 
 
ΙΙ.  Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλαµάτας 

τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της πρότασης του επικεφαλής της Α΄ 
ελάσσονος µειοψηφίας «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» κ. Κοσµόπουλου 
Βασιλείου και της δήλωσης του κ. ∆ηµάρχου Καλαµάτας, οι οποίες 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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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 

 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. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


