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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  145/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση του υπ΄ αριθµ. 119/26-2-2010 πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 
Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας – «Πανταζοπουλείου Λαϊκής Σχολής»  όσον αφορά στην 

ψήφιση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2010, του νοµικού προσώπου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρει ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΣ 
ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ» µε το υπ΄ αριθ. 119/2010 πρακτικό του ψήφισε τον προϋπολογισµό του 
νοµικού αυτού προσώπου, οικονοµικού έτους 2010. 
 
Κλείνοντας  την εισήγησή του ο κ. Πολίτης λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει 
το παραπάνω αναφερόµενο πρακτικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 159, 234 και 236 
του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006).  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:   
 

 
Εδώ να υπάρξει µία επισήµανση που να λέει ότι µειώνεται κατά το ποσοστό  
µείωσης των εσόδων του ∆ήµου από τον κεντρικό προϋπολογισµό.  

∆εν ξέρω, κα Ηλιοπούλου, θα πρέπει να γίνει και µία σύσκεψη. 

Η συµµετοχή µας σε όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου θα µειωθεί κατά τη µείωση των 
εσόδων του ∆ήµου από τον κρατικό προϋπολογισµό.  

Θα µειωθεί σε όλους. Όπως µειώνεται στο ∆ήµο, θα µειωθεί στα ΚΑΠΗ, στη Φιλαρµονική, σε 
όλα τα νοµικά πρόσωπα, παντού.  

 
Πέρυσι ο ∆ήµος πήρε ΚΑΠ 40% παραπάνω. ∆εν έδωσε για τους 
προϋπολογισµούς τους αντίστοιχους των επιµέρους νοµικών προσώπων να 

αυξηθούν µε 40%. Πώς τώρα µπορούµε να τους µειώσουµε ενώ δεν µπορούσαµε να τους 
αυξήσουµε;  

 
Όλοι οι προϋπολογισµοί µειώνονται κατά το λόγο που µειώνονται και τα έσοδα 
του ∆ήµου.  

 
Πήραν την αντίστοιχη αύξηση πέρυσι;   
 

Από πού να τα δώσουµε κε Κοσµόπουλε; Για πέστε µου. Από πού; Από τη µία 
µεριά, λέµε όλοι αυξήσεις, από την άλλη …  

 
Από τη καλλίτερη διαχείριση των περσινού αυξήσεων του 40%. 
 

Εντάξει, εντάξει. Συνδικαλισµό προς την Κυβέρνηση “δώστε επί πλέον” εµείς δεν 
κάνουµε.  

 
Τί δουλειά έχει το ένα µε το άλλο; 

Εµείς διαφωνούµε µε την προσθήκη αυτή που λέει ο κ. ∆ήµαρχος.  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου 
όπως αυτή καταγράφεται παραπάνω. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί 
σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ ενώ  
ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ¨. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  καθώς επίσης και το 
αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το υπ΄ αριθ. 119/2010 πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας 
«ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ», που αφορά στον προϋπολογισµό 
εσόδων και εξόδων, οικονοµικού έτους 2010, του νοµικού αυτού προσώπου και 
ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα : 

 
ΕΣΟ∆Α 246.261,30  € 

ΕΞΟ∆Α 244.260,00  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.001,30  € 

 
 
Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  εγκρίνει τη µείωση της επιχορήγησης του ∆ήµου προς τα 

νοµικά του πρόσωπα σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στη µείωση των 
εσόδων του ∆ήµου από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 
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 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


