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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  146/2009  

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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ’ αριθµ. 03/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στον ταµειακό απολογιστικό 

πίνακα, οικον. έτους 2008, του νοµικού προσώπου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου 
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε την υπ’ αριθµ. 3/2009 
απόφασή του, η οποία υποβλήθηκε στον ∆ήµο Καλαµάτας µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 140/26-3-
2009 (αριθ. πρωτ. 6819/26-3-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφό του, ενέκρινε τον απολογισµό 
οικον. έτους 2008, του νοµικού αυτού προσώπου. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος 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 : 
 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Εµείς δώσαµε κατά την ψήφιση του προϋπολογισµού πέρυσι, δώσαµε 
συγχαρητήρια στον ∆ήµο Καλαµάτας και στον κύριο ∆ήµαρχο για την κοινωνική ευαισθησία. 
400.000 προβλέπονταν για τον Κοινωνικό Φορέα.  Πόσες πήγανε ;  100.000 και µείνανε και 
57.000 ταµιακό υπόλοιπο. Εάν σ’ αυτήν την κρίση που βρίσκεται η πόλη θέλουµε να κάνουµε 
κοινωνική πολιτική, όση και να είναι η βοήθεια των εθελοντών – και λείπει και η Μαρία να της 
πω συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία καταβάλει – δεν είναι επαρκής. Χρειάζεται 
δηµοτική παρουσία και δηµοτική παρουσία έντονη.  Και θα το δούµε την φετινή χρονιά µε 
µεγαλύτερους ρυθµούς τις ανάγκες οι οποίες απαιτούνται.  Μάλιστα εδώ είχα φέρει – και θα 
της το δώσω – οδός ανέχειας αριθµός 0. Αντίστοιχα  παντοπωλεία κ.λ.π. τα οποία λειτουργούν 
στην Αθήνα και έχω ολόκληρο ρεπορτάζ για να της το δώσω. Από κεί και ύστερα δεν µπορώ 
να το καταλάβω γιατί τόσο χαµηλά κινήθηκε. Θα το ψηφίσουµε.  ∆ιότι µη ψηφίζοντάς το 
τουλάχιστον για µας είναι ότι αµφισβητούµε την νοµιµότητα των πράξεων οι οποίες έγιναν. Και 
πιστεύουµε ότι δεν έχουµε καµία τέτοια διάθεση να θίξουµε και να αφήσουµε το παραµικρό 
υπονοούµενο. 
 
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Θα πω µία κουβέντα. Τα κοινωνικά θέµατα του έργου της ∆ηµοτικής Αρχής είναι 
πρωτοφανή και είναι πρωτοποριακά σε Πανελλήνιο επίπεδο. Μην κοιτάτε τον προϋπολογισµό. 
∆ιότι έχουν εισρεύσει πολύ περισσότερα χρήµατα – και γι’ αυτό πρέπει να µας επαινείτε – µε 
χορηγίες, χωρίς να τα πληρώνουν οι Καλαµατιανοί. Και αυτό, ακούστε, όχι δεν αποτυπώνεται 
στον προϋπολογισµό, διότι δεν είναι χρήµατα,  είναι προσφορά σε είδος. Και το φροντίζουµε 
αυτό για να µην µπαίνουνε στην βάσανο του δηµοσίου λογιστικού. ∆ηµοτικό παντοπωλείο 
χωρίς να είναι εξαρτηµένο από πολυεθνικές. Να µου βρείτε πόσα υπάρχουν. Όπου έχει 
στηρίξει πάνω από 500 άτοµα αυτή την στιγµή και συνεχίζει να στηρίζει όποιον χτυπάει την 
πόρτα του.  Μεταφορά των Α.Μ.Ε.Α.  Στήριξη των µεταναστών. Με πάρα πολλούς τρόπους. 
Μην νοµίζετε ότι φτάνουν πάντοτε τα χρήµατα κι ο δηµοτικός προϋπολογισµός είναι και άλλα 
πράγµατα, και άλλα πράγµατα. ∆ηµοτικό ιατρείο το οποίο ξεκινάει στις προσεχείς λίγες 
εβδοµάδες, µε υποδοµή, µε ελάχιστα χρήµατα, όσα είναι αναγκαία για να στηρίξει τον κόσµο 
που δεν µπορεί να κινηθεί από τα σπίτια του, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο. Αυτά είναι 
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πρωτοποριακά κοινωνικά πράγµατα, γιατί είχαµε αγαπητοί συνάδελφοι, είχαµε τις τσάντες, τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αυτή ήταν η κοινωνική έκφραση του ∆ήµου Καλαµάτας. 
Και όλα αυτά ποιοι τα κάνουν ; Πρώτον η οµοφωνία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και οι 150 
εθελοντές οι οποίοι δουλεύουν σ’ αυτά τα προγράµµατα, προς τους οποίους εγώ δεν 
παρεµβαίνω. Προσέξτε τι σας λέω. ∆ιότι αυτά πρέπει να στηρίζονται στην ενότητα. Θα φέρουν 
στον χρόνο περισσότερα πράγµατα αντιστοιχία σε χρήµατα απ’ ότι προβλέπει ο δηµοτικός 
προϋπολογισµός. Κι αυτό είναι το µεγάλο και το σπουδαίο. Και κάποτε πρέπει να γίνει για τους 
εθελοντές κάτι από όλους µας διότι πάνω σ’ αυτούς στηρίζεται όλη η προσπάθεια. Στους 
εθελοντές. Να το ξέρετε.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 163, 234, 236 και 240 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006) καθώς και το γεγονός ότι οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και οι 
παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» 
τάσσονται ΥΠΕΡ, ενώ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ» 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 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» που αφορά στον 
απολογισµό οικονοµικού έτους 2008, του νοµικού αυτού προσώπου. 
 
Έτσι ο εν λόγω Απολογισµός σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει : 
 

ΕΣΟ∆Α 156.705,78  € 

ΕΞΟ∆Α 103.261,60  € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 53.444,18  € 

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 
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 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,  15  Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


