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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  145/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α  Απριλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 27-3-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. στην 143 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 145 απόφαση) 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 137 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 130 απόφαση), 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22)  
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 145 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική,2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 
6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης, 3) Σπανός Αντώνιος και 4) Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική και 2)  
Βρυώνης Φώτιος.  
 
 
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 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ’ αριθµ. 3/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στην ψήφιση του 

προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009, του νοµικού προσώπου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Ιωάννης 
Ηλιόπουλος λέει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου, µε την υπ’ αριθµ. 3/2009 
απόφασή του, η οποία υποβλήθηκε στον ∆ήµο Καλαµάτας µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 97/26-3-2009 
(αριθ. πρωτ. 7119/30-3-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφό του, ενέκρινε τον προϋπολογισµό 
του νοµικού προσώπου, οικον. έτους 2009. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος λέει ότι η παραπάνω απόφαση πρέπει να 
εγκριθεί και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
Εγώ δεν θα µακρυγορήσω. Θα πω δύο νούµερα. Το 2008 ο ∆ήµος δεν 
έδωσε 400.000 που όφειλε στον Αθλητικό Φορέα. ∆εν τα έδωσε και το 

2007. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν δόθηκαν τα χρήµατα αυτά. Και αν υπήρχε, ας πούµε, το 
επιχείρηµα ότι χρωστούσε στη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 400.000 και δεχόντουσαν κάποια διευθέτηση αυτό 
ήταν για την µια χρονιά. Η δεύτερη πούντα; Το πρόβληµα δεν είναι αυτό.  Είναι µία 
παράµετρος. Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν ελάχιστα χρήµατα, ταµιακό υπόλοιπο 270.000, και 
από την άλλη, έργα στις επενδύσεις 5.000 €.  Αν αυτή είναι πραγµατικά αθλητική 
αντιµετώπιση του αθλητισµού στην πόλη, εγώ έχω εντελώς διαφορετική άποψη για τον 
αθλητισµό και διαφορετική άποψη για την µορφή που θα έπρεπε ο ∆ήµος Καλαµάτας για την 
παρέµβαση που θα έπρεπε να έχει στον αθλητισµό.  

Θεωρώ ότι το υπόλοιπο αυτό υπάρχει από την αβεβαιότητα που έχει ο κ. Ηλιόπουλος το τι θα 
γίνει το επόµενο χρονικό διάστηµα. Από αυτό και µόνο. Από εκεί και ύστερα στη νέα χρονιά, 
στη νέα χρονιά τι έχοµε πάλι ; Υπολογίζουµε σ’ ένα προϋπολογισµό 1.915.000 € για έργα 
74.000. Θεωρώ ότι η προσέγγιση η οποία γίνεται είναι εντελώς λανθασµένη. Και µη µου πείτε 
κύριε ∆ήµαρχε τώρα ότι κάνατε τα δύο γήπεδα µε το χορτάρι τεχνικό χορτάρι. Και εκεί πάλι 
600.000 ο προϋπολογισµός, 300.000 προβλέπονται. Άρα µε τα χρήµατα του Αθλητικού Φορέα 
θα πάνε εκεί.  Εδώ µιλάµε για την καθηµερινότητα. ∆εν µπορεί τα χρήµατα τα οποία έρχονται 
για τον συγκεκριµένο σκοπό, δηλαδή την συντήρηση του σταδίου και του κολυµβητηρίου να 
διατίθενται για το σύνολο των δράσεων των αθλητικών. Και να το αποτέλεσµα. Οι 
εγκαταστάσεις οι περιµετρικές καταρρέουν.  ΛΕΥΚΟ εγώ. Και τελειώνοντας ήθελα να πω ότι ο 
κ. Ηλιόπουλος έχει την αµέριστη συµπαράστασή µας. 

 
Αλίµονο αν δεν έχει ο Γιάννης την αµέριστη συµπαράσταση γιατί είναι άνθρωπος 
του αθλητισµού και µαχόµενος. Λοιπόν να πω δυο κουβέντες,  Γιάννη. Θεωρώ 

ότι σ’ αυτήν την τετραετία θα υπάρξουν τέτοιες υποδοµές, θα υπάρξουν τέτοιες βελτιωτικές 
παρεµβάσεις στον χώρο των υποδοµών του αθλητισµού που δεν θα έχουν προηγούµενο.  

Ελάτε λοιπόν το 2010 να κάνουµε την οποιαδήποτε σύγκριση. Αυτή τη στιγµή στον ∆ήµο είναι 
δηµοπρατηµένα και ξεκινούν ο τάπητας για τον Λουκαρέα και για την Σπερχογεία µε 
τελευταίας γενιάς πλαστικό χορτάρι.  Είναι δεύτερον – γιατί άκουσα µια εκποµπή στην 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση :10/2009                                 Πέµπτη 02 /04 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  145/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

τηλεόραση και δεν τα άκουσα αυτά – το δεύτερο το οποίο γίνεται είναι περί τοις 300.000 € 
γίνονται παρεµβάσεις σε αθλητικούς χώρους από κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας, αλλάζουν 
χώροι όπως είναι ο αθλητικός χώρος των Γιαννιτσανίκων, µιλάµε σε επίπεδο ∆ήµου όλα αυτά 
600 και 300, ήρθαν τα χρήµατα χθες για την τέντα και θα δείτε σε τι καλή πορεία θα είναι και 
το κολυµβητήριο που υποβλήθηκε ήδη τεχνική έκθεση σε διαφορετική πηγή από το 
Υφυπουργείο Πολιτισµού. 

Αγαπητοί συνάδελφοι όταν πήγα και εγώ στην υπηρεσία για να δείτε τι προσπάθειες γίνονται 
στον αθλητικό τοµέα, διαπίστωσα ότι τα περιουσιακά στοιχεία αυτού του οργανισµού που 
λέγεται Αθλητικός Φορέας ξέρετε ποια ήταν ; Το κολυµβητήριο, το Εθνικό Στάδιο και 
τελειώσαµε. Τίποτ’ άλλο. Έψαχνα να βρω πού είναι η τέντα, που είναι οι άλλοι αθλητικοί 
χώροι. ∆εν µπορείτε να φανταστείτε. Και γίνεται µία προσπάθεια από τον Γιάννη Ηλιόπουλο και 
από τις υπηρεσίες αυτή τη στιγµή να καταγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία, να έρθει στην 
συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Γιατί νοµίζετε ότι είναι εύκολα ; Ασχολείται η Νοµική 
Υπηρεσία, έχουµε προβλήµατα µε το Κτηµατολόγιο, γιατί µου λέτε για παρεµβάσεις. Ποιες 
παρεµβάσεις;  Πώς µπορείς να κάνεις παρεµβάσεις σε κάτι το οποίο δεν το έχεις ως 
περιουσιακό στοιχείο. Για την τακτοποίηση να σας πω επίσης ότι δεν υπήρχε υπηρεσία, δεν 
υπήρχε δοµή της υπηρεσίας, δεν υπήρχαν διευθυντές, δεν υπήρχαν τµηµατάρχες, παρά το 
γεγονός ότι υπήρχε το προσωπικό το οποίο είχε τα προσόντα. Ο αθλητισµός πράγµατι µπαίνει 
σε µία φάση αναδιοργάνωσης. Και µη µου λέτε τα χρήµατα τα οποία σας λέγω είναι εργολαβίες 
σε εξέλιξη, δεν έχουν δοθεί ποτέ.  Και µη µου λέτε ότι δεν έχει καµία σηµασία το γεγονός ότι 
οφείλει 250.000 ή 300.000 στην ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  και ότι αυτό το ζήτηµα, η ρύθµιση αυτού του 
ζητήµατος δεν είναι µεγάλο για έναν αθλητικό οργανισµό όπως είναι ο Αθλητικός Φορέας. 
Ακούστε. Έχοµε ορκωτούς λογιστές οι οποίοι µελετούν το αλληλόχρεο αυτή τη στιγµή  
Α.∆.Ε.Κ., ∆.Ε.Υ.Α.Κ., Αθλητικός Φορέας, να δούµε τι συµβαίνει µεταξύ µας και ο πατέρας 
∆ήµος είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τις λύσεις που απαιτούνται.  

Ε, τι να κάνουµε αυτή είναι η οικονοµική κατάσταση κύριε Κοσµόπουλε, παλεύουµε µε θύελλες 
σε εποχή οικονοµικής κρίσης δεν µπορεί και να µην εισπράττει ο ∆ήµος και να µην υπάρχει ροή 
χρηµάτων και από την άλλη µεριά να θέλουµε τα πάντα για να κάνουµε επενδύσεις. ∆εν σας 
φτάνει ότι θα έχοµε µεγαλύτερες επενδύσεις απ’ ότι τις τρεις τελευταίες τετραετίες στον 
αθλητισµό ; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γιάννη µε συγχωρείς. Γιατί άκουσα µια εκποµπή 
προχθές στην τηλεόραση και λέγαµε διάφορα. Αυτά είναι πολύ σηµαντικά πράγµατα για τον 
αθλητισµό. 

 
  Νοµίζω ότι ο ∆ήµαρχος µε κάλυψε πάνω κάτω.  Απλά να πω ότι  
στις 260.000 Βασίλη έχουµε 140.000 εφ’ άπαξ να καταβάλλουµε σε 

τρεις υπαλλήλους. Ενενήντα και σαράντα από το προηγούµενο έτος.  Ενενήντα εννιά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 159, 234, 236 και 240 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006) καθώς και το γεγονός ότι οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας τάσσονται 
ΥΠΕΡ, οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ» τάσσονται 
ΚΑΤΑ, ενώ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ» δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο,  κατά  πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 3/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» που αφορά στον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2009, του νοµικού αυτού προσώπου. 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Έτσι ο εν λόγω Προϋπολογισµός σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει : 
 

ΕΣΟ∆Α 1.915.305,42  € 

ΕΞΟ∆Α 1.863.579,04  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 51.728,38  € 

 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος 
                                                    Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  13  Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


