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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  603/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη 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. 29/05-10-2007 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 598 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση την υπ’ αριθ. 
598 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10)  Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση), 
19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 
απόφαση), 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση 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 και 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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 408/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας σχετικής µε τη δωρεάν παραχώρηση, στον Όµιλο Αντισφαίρισης Καλαµάτας, της 

χρήσης του συγκροτήµατος (τέσσερα γήπεδα τένις) στη ∆υτική Παραλία. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των συµβούλων βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. 18106/9-
8-2007 εισήγηση του τµήµατος δηµοτικής περιουσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε 
 
Παρακαλούµε να εντάξετε το παρακάτω θέµα για συζήτηση και λήψη απόφασης. 
 
Θέµα: ¨Τροποποίηση της 408/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου¨ 
 
Αφού λάβαµε υπόψη µας: 

1. Την 408/2006 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
2. 1113880/19-06-07 αίτηση του ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την τροποποίηση των παρακάτω όρων της 408/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

• του Ι-1 όρου, ως προς την διάρκεια της παραχώρησης για είκοσι (20) έτη. 
• του Ι-4 όρου ως εξής: Εκ των τεσσάρων γηπέδων τένις, το µονό γήπεδο θα 

χρησιµοποιείται για προγράµµατα του Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας. Το ίδιο 
γήπεδο θα τίθεται στη διάθεση του Οµίλου Αντισφαίρισης όταν υπάρχουν σηµαντικές 
διοργανώσεις Πανελλαδικής ή Παγκοσµίου εµβέλειας και συµµετοχής. 

 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 
Συνηµµένα: 
Σχέδιο Χρησιδανείου 
 
Ο Τµηµατάρχης Η ∆ιευθύντρια 

(υπογραφή) (υπογραφή) 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, αναφέρει τα εξής: 
 
Κάναµε προσπάθεια για υπογραφή του χρησιδανείου αλλά ο Σύλλογος δεν ανταποκρινόταν και 
δεν ερχόταν να υπογράψει. Αντί αυτού έστειλε επιστολή που ζητούσε παράταση 20 χρόνων 
και χρηµατικό ποσό 20.000,00 € για να κάνει κάποια έργα. 

Μετά από σκέψη και να για να µην απαξιωθούν αυτά τα γήπεδα προτείνουµε 20 χρόνια τα 
οποία θεωρούµε µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Η συντήρηση των γηπέδων στοιχίζει 4.500,00 €, τα εκµεταλλεύεται ο Όµιλος κι εµείς 
πληρώνουµε το ρεύµα. 

Ο χρόνος ερευνάται και συζητείται. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Επί του αιτουµένου ποσού υπάρχει πρόταση; 

 
∆εν το έχουµε θέσει ακόµη. 

 
Ποίος είναι ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης; 
 

Τα διαχειρίζεται ο Όµιλος εκτός από ένα γήπεδο. 
 

Το ένα γήπεδο καλύπτει τις ανάγκες των υπόλοιπων δηµοτών; 
 
Μέχρι τώρα δεν έχουν εκφρασθεί παράπονα. 

 
Εάν εκµεταλλεύεται περιουσία του ∆ήµου είναι σοβαρό ζήτηµα. 
 

Ο Όµιλος Αντισφαίρισης έχει µια παρουσία στα δρώµενα της πόλης. Η αύξηση του 
χρόνου είναι όρος επαχθής για το ∆ήµο γιατί δεσµεύεται περιουσία του για πολλά 

χρόνια. Χρόνος 5 ετών θα ήταν αρκετός και προς το συµφέρον του ∆ήµου. 
 

 
Εξεπλάγην από το αίτηµα του Οµίλου και από το ότι δεν υπεγράφη η 
σύµβαση. Είναι προσβλητική για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η στάση του 

Οµίλου. Ουσιαστικά πρόκειται για εκβιασµό. 
Σήµερα µπορεί να έχουµε άξιο Πρόεδρο. Τι θα γίνει στο µέλλον σε κάθε αλλαγή και στην 
περίπτωση που ο Όµιλος δεν πάει καλά; Εάν αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο και επιτραπεί και 
άλλος όµιλος τότε τι θα κάνει ο ∆ήµος; 
Εάν στα 5 χρόνια είµαστε ευχαριστηµένοι εδώ είµαστε για να ανανεώσουµε το χρόνο 
παραχώρησης. 
Ας τα πάρει και να τα εκµεταλλεύεται ο Αθλητικός Φορέας. 
 

 
Να περιορίσουµε το χρόνο στην 5ετία. ∆εν έχουµε δικαίωµα να δεσµεύσουµε 
περιουσία του ∆ήµου. 

 
 
Εάν ο Όµιλος επιθυµεί να κάνει κάποιες παρεµβάσεις θέλει αυτό να γίνει µε 
προοπτική 20ετίας. Θα έχει όφελος η τοπική κοινωνία. Όσα και αν πληρώνει 

κάποιος συνδροµή είναι πολύ λίγα µπροστά σ’ αυτά που ξοδεύονται. Συµφωνώ για την 20ετία 
που να συνοδεύεται µε τις απαραίτητες παρεµβάσεις. Μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα ο 
Όµιλος όµως παραµένει και προσφέρει πολλά. Είναι ανακούφιση για το ∆ήµο Καλαµάτας εάν 
πληρώνονται τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. 

 
Χαίροµαι για το σκεπτικισµό των παρατάξεων. Τα γήπεδα είναι φτιαγµένα µε 
χρήµατα των Καλαµατιανών και πρέπει να χρησιµοποιούνται απ’ αυτούς και από 

τον Όµιλο. Ευκαιρία  να αναπτυχθεί ο µαζικός αθλητισµός και στο τένις. Όσον αφορά στη 
συντήρηση να διεκδικήσουµε χρήµατα από το κράτος. 

 
Η απόφαση για την παραχώρηση είχε ληφθεί, µειοψηφούντος του κ. ∆ιασάκου, 
από το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση του κ. 

Πουλόπουλου. Θεωρώ ορθή και την εισήγηση και την απόφαση. 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το κόστος συντήρησης ανέρχεται περί τις 60.000,00 € και εάν υπολογίσουµε και τα 
απαιτούµενα έργα τότε ανεβαίνει πολύ ψηλά. ∆εν υπεγράφη η σύµβαση και αναγκαζόµαστε να 
πληρώνουµε τα έξοδα. Το µείζον δεν είναι ο χρόνος παραχώρησης αλλά το γιατί και που 
παραχωρείται. Παραχωρείται στην πόλη και στους δεκάδες των πολιτών. 
 
Ισχυρίζονται και έτσι είναι, ότι δεν µπορούν να κάνουν επενδύσεις εάν δεν υπάρχει κάποιος 
χρονικός ορίζοντας. Να δοθούν για µα 10ετία µε όρους που θα διασφαλίζουν το ∆ήµο 
Καλαµάτας, αφού προσδιορισθούν και οι παρεµβάσεις που πρόκειται να γίνουν. Να 
προχωρήσουµε σε συνεργασία µε έναν Όµιλο που έχει προσφέρει πολλά. ∆εν έχουµε τη 
δύναµη να βελτιώσουµε τις υποδοµές σε αυτή τη φάση. Νοµίζω ότι πρέπει να παραχωρηθούν 
για δέκα χρόνια αλλά στο χρησιδάνειο να προσδιορίζεται επακριβώς η βελτίωση των υποδοµών 
που θα κάνει ο Όµιλος χωρίς καµία συµµετοχή του  ∆ήµου. 
 

 
Γιατί ο ∆ήµος να είναι εύπιστος απέναντι στον Όµιλο και όχι το αντίθετο; 
Μένω έκπληκτος. 

 
 
Άλλη µια προσθήκη. Προτείνεται να παραχωρηθούν για 10 χρόνια και στην 5ετία 
να γίνει επανεκτίµηση εάν τηρήθηκαν οι όροι. 

 
 
∆εν µπορούµε να παραχωρήσουµε χωρίς σύµβαση και χωρίς σαφείς 
όρους. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένοι όροι και όχι γενικότητες. 

Πρέπει να έρθει λεπτοµερής σύµβαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που να φαίνεται ποιες 
επενδύσεις θα γίνουν. 
 

 
Στην σύµβαση που υπάρχει στο φάκελο δεν φαίνεται καµία επένδυση. 
 

 
Με αυτή τη σύµβαση είχε παραχωρηθεί από το προηγούµενο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Λέµε τώρα, να προσδιορισθούν. 

 
 
Ο Όµιλος δεν είναι κερδοσκοπικό σωµατείο. Έχουµε βοηθήσει πολλούς 
συλλόγους. Για να κάνει επενδύσεις πρέπει να έχει ευχέρεια χρόνου. 

 
 
Θα µπορούσε να µπει όρος, εφόσον τηρηθούν οι δεσµεύσεις  στην 5ετία να 
γίνεται ανανέωση. 

 
 
Το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο παραχώρησε τα γήπεδα για 5 
χρόνια σε έναν Όµιλο που όντως προσφέρει πολλά. Τα 20 χρόνια κλειστά 

είναι πολλά και µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα. Πρέπει να υπερασπισθούµε τα 
συµφέροντα του ∆ήµου. 
 

 
Στην ουσία, που είναι η εκχώρηση, επιβεβαιώνουµε την προηγούµενη απόφαση.  
Προτείνονται τα 10 χρόνια και στην 5ετία να γίνει επανεκτίµηση. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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∆εν είναι δυνατό να το ψηφίσουµε γιατί ο ίδιος ο Όµιλος στην επιστολή του 
αρνείται την λιγότερο από 20 χρόνια παραχώρηση. Κατά συνέπεια δεν έχει 

νόηµα η λήψη απόφασης σύµφωνα µε την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου. 
 

 
Η παράταξή µας τιµά και αναγνωρίζει την προσφορά του Οµίλου. Αυτό είναι 
προφανές όπως είναι προφανές ότι η βούληση και του επόµενου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου θα είναι σ’ αυτή την κατεύθυνση. Η ένστασή µας συνίσταται στην µε φειδώ 
χορήγηση του χρόνου παραχώρησης δηµοτικού χώρου.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τις διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 810 – 821 του Αστικού Κώδικα, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 408/2006 προηγούµενης απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας σχετικής µε τη δωρεάν παραχώρηση, στον 
Όµιλο Αντισφαίρισης Καλαµάτας, της χρήσης του συγκροτήµατος (τέσσερα γήπεδα 
τένις) στη ∆υτική Παραλία, ως προς τις παραγράφους Ι-1 και Ι-4 του 
αποφασιστικού µέρους αυτής, οι οποίες διαµορφώνονται ως εξής : 
 

Ι-1. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια, αρχής 
γενοµένης από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης χρησιδανείου, µε 
επανεκτίµηση του θέµατος στην πενταετία. 

 
Ι-4. Εκ των τεσσάρων γηπέδων τένις, το µονό γήπεδο θα χρησιµοποιείται για 

προγράµµατα του Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας. Το ίδιο γήπεδο 
θα τίθεται στη διάθεση του Οµίλου Αντισφαίρισης όταν υπάρχουν 
σηµαντικές διοργανώσεις Πανελλαδικής ή Παγκοσµίου εµβέλειας και 
συµµετοχής. 

 
 
Β. Εγκρίνει τη συµπλήρωση της υπ΄ αριθµ. 408/2006 προηγούµενης απόφασης µε 
την προσθήκη παραγράφου στην οποία θα φαίνονται οι επενδύσεις που θα 
πραγµατοποιήσει ο Όµιλος αντισφαίρισης Καλαµάτας στα συγκεκριµένα γήπεδα. 
 
Γ. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για τις παραπέρα 
νόµιµες ενέργειες. 
 
∆. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθµ. 408/2006 προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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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. 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 Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 26 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


