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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  36/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  728/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 4η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα 7:00 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. 36/28-11-2007 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, 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 
(προσέλευση στην υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 728 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 731 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης και 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων παραβρίσκεται 
µόνο ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος.  
 
 
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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσήλθε 
στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας για επιχορήγησή του από το ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αφού αναφέρεται 
στη Χριστουγεννιάτικη εορτή που είθισται να διοργανώνεται κάθε χρόνο για τα παιδιά των 
εργαζοµένων µε τη συµµετοχή και του ∆ήµου, ενηµερώνει το Σώµα επί του µε αριθµ. πρωτ. 
27665/27-11-2007 αιτήµατος του Σωµατείου των Εργαζοµένων για επιχορήγησή του από το 
∆ήµο µε το ποσό των 16.000 € προκειµένου να διοργανώσει για φέτος  την εορτή αυτή, το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής. 
 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο.Τ.Α ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                 Καλαµάτα 26/11/2007 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 441 

 
ΠΡΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
κ. ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 
Κύριε ∆ήµαρχε,  
 
µε το έγγραφό µας θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη 
χρονιά το Σωµατείο Εργαζοµένων προτίθεται να διοργανώσει τις µέρες των εορτών γιορτή για 
τα παιδιά των εργαζοµένων του ∆ήµου Καλαµάτας, τα παιδιά των εργαζοµένων στα Νοµικά 
Πρόσωπα του ∆ήµου και τα παιδιά των εργαζοµένων στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. 

Η γιορτή αυτή γίνεται πάντα σε συνεργασία µε το ∆ήµο Καλαµάτας και έχει σαν αποτέλεσµα 
την σύσφιξη των σχέσεων των ∆ηµοτικών Υπαλλήλων, την γνωριµία µεταξύ µας, την 
ευχαρίστηση των παιδιών και την επίδειξη του ∆ήµου προς αυτά του κοινωνικού του 
προσώπου. 

Στη γιορτή µας πάντα µετέχει ο ∆ήµος Καλαµάτας και επειδή τα έξοδα είναι πάρα πολλά, 
µοιράζονται κάρτες οι οποίες αντιστοιχούν σε δώρα αξίας κάθε  κάρτας 25 ευρώ. 

Επίσης πάντα προσφέρονται γιορτινά  προγράµµατα και θεάµατα στα παιδιά αλλά και στους 
µεγάλους. 

Τα παιδιά των εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας, στα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου και στις 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ανέρχονται σε 450 περίπου. 

Η ηµεροµηνία που προτιθέµεθα να διοργανώσουµε την γιορτινή µας εκδήλωση είναι η 21η 
∆εκεµβρίου 2007 ηµέρα Παρασκευή. 

Επειδή ο ∆ήµος Καλαµάτας ήταν πάντα αρωγός σε αυτή την προσπάθεια παρακαλούµε όπως 
θέσετε το αίτηµά µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επιχορήγηση του Σωµατείου Εργαζοµένων 
Ο.Τ.Α Νοµού Μεσσηνίας µε το ποσό των 16.000,00 ευρώ για την πραγµατοποίηση της 
παραπάνω εκδήλωσης.  
 
       Ο                                                              Η 
   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                             ΚΑΓΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
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Στο σηµείο αυτό ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Σύµφωνα µε τον κώδικα υπάρχει πλαφόν στο ποσό που χρεώνεται στους 
Κ.Α. 6734 & 6735 του προϋπολογισµού για επιχορήγηση πολιτιστικών και 

αθλητικών συλλόγων και σωµατείων, που ανέρχεται στο 1,5 % των τακτικών εσόδων. Στον 
προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί 210.000,00 €. Έχετε ελέγξει εάν έχουµε υπερβεί το ποσό 
αυτό; Γιατί και εάν δεν το έχουµε υπερβεί, πιστεύω ότι το έχουµε πλησιάσει και  φοβούµαι 
µήπως µε την παρούσα επιχορήγηση το ξεπεράσουµε.   Πέρσι το σωµατείο επιχορηγήθηκε µε 
το ποσό των 13.000,00 €. Θεωρούµε µεγάλη την αναπροσαρµογή. 

 
∆εν έχει καλυφθεί το όριο που αναφέρετε. 

 
Τα οικονοµικά του ∆ήµου, όπως παραλήφθηκαν, είναι πολύ ανθηρά, γι’ 
αυτό ο ∆ήµος χαρίζει από την αρχή του έτους περί τις 200.000,00 € σε 

συλλόγους. Πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος κάνει µια πολιτική και όχι συνετή χρήση των χρηµάτων 
όπως γινόταν στο παρελθόν, που φθάνουν στα όρια της σπατάλης. Να περιορισθεί στο 
περσινό η επιχορήγηση προς το σωµατείο. 

 
Σε προηγούµενη συνεδρίαση τέθηκε θέµα όσον αφορά στις  επιχορηγήσεις 
που κάνει δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα ο ∆ήµος. Σήµερα µας έρχεται ένα 

άλλο θέµα για 16.000,00 €. Είναι πρόκληση για την τοπική κοινωνία. Οι εργαζόµενοι του 
∆ήµου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θα πάρουν το µισθό τους και το δώρο τους. 
Υπάρχουν συµπολίτες µας που όχι µόνο δώρο δεν θα πάρουν αλλά ούτε µισθό και κάποια 
παιδάκια που δεν θα γευτούν τη χαρά ενός δώρου. Είναι πρόκληση λοιπόν γιατί κάποιοι θα 
κάνουν ευτυχισµένα και κάποιοι δυστυχισµένα Χριστούγεννα. Μέσα στο πόνο στη θλίψη και 
στην εγκατάλειψη. Να δώσει ο ∆ήµος 1.000,00 € για τη διευκόλυνση της γιορτής του 
σωµατείου, όχι όµως 16.000,000 €. 

 
Εµµένουµε η επιχορήγηση να είναι ίδια µε την περσινή. 
 

Με τη λογική της περιστολής όσο το δυνατόν των επιχορηγήσεων, θεωρούµε ότι 
το ίδιο ποσό µε το περσινό ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες της γιορτής. Πρέπει 

αυτή η παροχή να ενσωµατώνει και το χαρακτηριστικό και το στοιχείο της συναίσθησης και 
της φειδούς. 

 
Ύστερα από τις τοποθετήσεις που έγιναν και επειδή οι ευαισθησίες  δεν είναι 
µόνο µονόπλευρες αλλά αµφίπλευρες, συµφωνούµε η επιχορήγηση να είναι 

13.000,00 €, δηλαδή στο ύψος της περσινής επιχορήγησης. 
 
 
Στο σηµείο αυτό προσέρχονται στη συνεδρίαση ο κ. ∆ήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 
Λαγανάκος και Τσερώνης. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 
3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο ∆ηµοτικό προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2007 τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό 
των 23.376.572,49 €, η δε εγγεγραµµένη στους αρµόδιους κωδικούς αριθµούς εξόδων 
00.6731, 00.6734 και 00.6735 που αφορά επιχορήγηση σε Ν.Π.∆.∆. κλπ, αθλητικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους συνολικού ποσού 250.000,00 € δεν υπερβαίνει το 1,5% του 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:   
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παραπάνω προϋπολογισθέντος ποσού, µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Ι. Εγκρίνει τη χρηµατική επιχορήγηση µε δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €) 

του Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, που είναι η πρωτοβάθµια 
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας, για την 
διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εορτής για τα παιδιά των εργαζοµένων.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €) σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6735 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007 για 
την πραγµατοποίηση του στόχου του θέµατος. 

 

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 
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17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος  

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


