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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  167/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 09-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  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, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 168 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ.  156 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 5) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 6) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 6/2010 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Αθλητικού Φορέα ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στην ψήφιση του 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2010, του νοµικού προσώπου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου 
Καλαµάτας, κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης , λέει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εν λόγω νοµικού 
προσώπου µε την υπ΄ αριθµ.  6/2010 απόφασή του, ενέκρινε  τον προϋπολογισµό εσόδων και 
εξόδων του νοµικού προσώπου για το οικονοµικό έτος 2010. 
 
Επί της απόφασης αυτής, η οποία συνοδεύεται µε την αντίστοιχη εισηγητική έκθεση και µε 
τρία έντυπα του προϋπολογισµού, συµπληρωµένα και απεστάλη στο ∆ήµο µε το υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 98/16-3-2010 (αριθµός πρωτ. ∆ήµου 7832/13-4-2010) έγγραφο του νοµικού 
προσώπου, πρέπει να γνωµοδοτήσει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 234 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εµείς µε βαριά καρδιά, γιατί ξέρουµε ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, ούτε 
πρόκειται να δοθούν τα χρήµατα τα οποία ο ∆ήµος έχει τάξει, για δεύτερη 

χρονιά. Και πέρσι 300.000 είχε πει 150.000 έδωσε και φέτος 300.000 λέει δεν ξέρω τι θα 
δώσει. Τέλος πάντων, επειδή είναι προϋπολογισµός θα τον ψηφίσουµε. 

 
Να σας πω δυο κουβέντες. Ο Αθλητικός Φορέας καταργείται, όπως καταργείται 
και η Φιλαρµονική, όπως καταργούνται και οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, όπως 

καταργούνται και τα ΚΑΠΗ, εννοώ ως χωριστά µορφώµατα. Όλα αυτά ενοποιούνται.  
Και η κακοδαιµονία η οικονοµική συνδέεται ακριβώς µε το γεγονός ότι µεταφέρθηκε 
αρµοδιότητα παρά το γεγονός ότι µειώθηκαν οι υπάλληλοι. Τα πρώτα χρόνια έβγαινε ο 
Αθλητικός Φορέας, τώρα θέλει ενίσχυση από το ∆ήµο. Ποία είναι η ενίσχυση από το ∆ήµο;  τα 
δυόµισι γήπεδα τα οποία φτιάξαµε είναι από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου. Εννοώ του 
Λουκαρέα, Σπερχογείας και η παρέµβαση αποκατάστασης στο γήπεδο της Τέντας. Το 
Φθινόπωρο θα προχωρήσοµε στη διαδικασία δηµοπράτησης για το Ασπρόχωµα. Αυτά είναι από 
χρήµατα του ∆ήµου, δεν είναι από τον Αθλητικό Φορέα. Μπορώ να αναφέρω τέτοιες 
παρεµβάσεις πάρα πολλές, όπου έρχεται αρωγός ο προϋπολογισµός του ∆ήµου.  
Εποµένως δεν µπορούµε να πούµε ότι  αδιαφορεί η ∆ηµοτική Αρχή για τα αθλητικά θέµατα. 
Επιπλέον η ρύθµιση που έγινε  µε τη ∆ΕΥΑΚ όσον αφορά στο χρέος του Αθλητικού Φορέα 
προς τη ∆ΕΥΑΚ, αυτό το περίφηµο αλληλόχρεο µεταξύ τους, η µία διάσταση του αλληλόχρεου, 
είναι εξυπηρέτηση, οικονοµική υποστήριξη του  Αθλητικού Φορέα. ∆εν έχοµε αφήσει έτσι αυτό 
το χώρο. 

 
Εγώ θα καταψήφιζα το συγκεκριµένο θέµα εάν ο ∆ήµος δεν παρενέβαινε εκεί 
που έχει κάνει παρεµβάσεις και ξόδευε τα χρήµατα που έχει ξοδέψει. Έτσι 

λοιπόν εκείνα τα 300.000 που έπρεπε να βάζει ετησίως τα βάζει εκτελώντας κάποια έργα σε 
συγκεκριµένους αθλητικούς χώρους. Κατά συνέπεια ψηφίζω ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.  

 
Η συντήρηση των χώρων που υπάρχουν είναι εξίσου σηµαντικής σηµασίας 
µε την κατασκευή καινούργιων.  

 
Η συντήρηση είναι το πρώτο ζήτηµα. Για ενηµέρωση σας λέω τα εξής: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Με µεγάλες προσπάθειες  της Τεχνικής Υπηρεσίας και µε τον αγώνα του Αντιδηµάρχου που 
είναι αθλητικός άνθρωπος, λύθηκαν προβλήµατα σχετικά µε την Τέντα γιατί ήταν πολύ 
δύσκολο να βρούµε προµηθευτή του πανιού. Νοµίζω πάµε καλά εκεί. Στην τελευταία 
συνάντηση που είχα µε στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, νοµίζω ότι βάλαµε σε 
µία σειρά την ανακατασκευή και του Εθνικού Σταδίου, βεβαίως ας ξεχάσοµε τις οκτώ 
διαδροµές, όλα αυτά τα οποία λέγαµε, µιλάµε για µία συντήρηση ώστε να είναι αξιοπρεπής ο 
χώρος, γιατί δεν είναι αξιοπρεπής. Μιλάµε για µία συντήρηση της τάξης του 1.000.000 €.    
Άλλο 1.000.000 € είναι για το Κολυµβητήριο. Συνεργαζόµαστε µε τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά τα δύο έργα ώστε να µπορέσοµε µέσα στο 
καλοκαίρι  να προχωρήσοµε στη δηµοπράτηση.  

 
Θέλω να παρακαλέσω τον Πρόεδρο του Αθλητικού Φορέα να 
συνεργαστούµε και να συνεργαστεί µε όσους εµπλέκονται µε τη λειτουργία 

του Κολυµβητηρίου, προκειµένου να δοθεί λύση στο ζήτηµα των αρµών της πισίνας. Είναι 
πολύ σηµαντικό αυτό το θέµα και πρέπει κε Πρόεδρε να γίνουν εγκαίρως οι διαδικασίες που 
απαιτούνται ώστε όταν θα κλείσει τον Αύγουστο το Κολυµβητήριο για ένα µήνα τότε να 
εκτελεστούν οι συγκεκριµένες εργασίες. Ξέρετε οι αρµοί έχουν χάσει το σµάλτο τους µε 
αποτέλεσµα να εγκαθίστανται µύκητες. Μπορούµε µε ένα µικρό κόστος, µε λίγα χρήµατα, να 
κάνουµε αυτές τις εργασίες αρκεί να είναι σε χρόνο προγραµµατισµένο. Άρα πρέπει να 
ξεκινήσουµε εγκαίρως. Να γίνει ότι προβλέπεται ώστε ο εργολάβος να είναι έτοιµος να µπει 
µέσα πρώτη Αυγούστου, να εκτελέσει τις εργασίες και να τελειώσει ώστε να παραδοθεί η 
πισίνα πρώτη Σεπτεµβρίου στους Καλαµατιανούς µικρούς και µεγάλους πολίτες.    
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής  συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθµ. 6/2010 απόφαση του παραπάνω νοµικού 
προσώπου του ∆ήµου και τις διατάξεις των άρθρων 159, 234, 236 και 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Εγκρίνει τον προϋπολογισµό εσόδων - εξόδων του Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου 
Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2010, όπως αυτός έχει εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 
6/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού αυτού προσώπου και ο 
οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 

ΕΣΟ∆Α 1.775.878,77  € 

ΕΞΟ∆Α 1.751.579,04  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 24.299,73  € 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 27 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


