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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  168/2010  

 
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 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Οικονοµική κατάσταση του νοµικού προσώπου ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 
Καλαµάτας¨ - Έγκριση αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου. 

 
Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7031/1-4-2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία ήταν στο 
φάκελο του θέµατος µαζί µε τις συνηµµένες σ΄ αυτή αποφάσεις, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 8/2010 ΚΑΙ 11/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Έχοντας υπ΄ όψη την υπ΄ αριθµ. 471/2007 (άρθρο 10 παράγραφο α), µε τίτλο «Πόροι και 
περιουσία του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί 
Σταθµοί Καλαµάτας¨» σας διαβιβάζοµε προς έγκριση τις υπ΄ αριθµ. 8/2010 και 11/2010 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Νοµικού Προσώπου ¨∆ηµοτικοί παιδικοί 
& Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨.  
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΚΑΣΣΑΣ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
(υπογραφή) 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

 
 
Συν/να:    1. 471/2007 απόφαση ∆.Σ. Καλαµάτας 
 2. 8/2010 απόφαση του ∆.Σ. ∆ηµοτικών Παιδικών  
  & Βρεφονηπιακών Σταθµών Καλαµάτας  

3. 11/2010 απόφαση του ∆.Σ. ∆ηµοτικών Παιδικών  
& Βρεφονηπιακών Σταθµών Καλαµάτας»  

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας 
¨∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨ µε την υπ’ αριθ. 8/2010 απόφασή 
του αποφάσισε τα εξής: 

Την επιβολή τροφείων, για το σχολικό έτος 2010 – 2011, στο ποσό των 50,00 € για νήπια  και 
βρέφη ανεξαρτήτως εισοδήµατος. 

Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων: 

1. Οι πολύτεκνες οικογένειες (Ν. 1860/79) 

2. Οι τρίτεκνες οικογένειες  

3. Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος 
µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωσης α/θµιας υγειονοµικής επιτροπής) 

4. Οι άπορες οικογένειες, των οποίων η απορία να αποδεικνύεται µε δικαιολογητικά 

5. Τα ορφανά παιδιά από ένα ή δύο γονείς 

6. Τα παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών 

7. Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης. 
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Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήµερο του µήνα στο Ν.Π. µε απόδειξη, 
ανεξάρτητα από τις παρουσίες. 

∆εν θα καταβάλλονται τροφεία κατά το µήνα Αύγουστο που οι Σταθµοί δεν λειτουργούν.  

 

Στη συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 11/2010 απόφασή του τροποποίησε 
την ως άνω αναφερόµενη υπ’ αριθ. 8/2010 απόφασή του και συµπεριέλαβε στην κατηγορία 
αυτών που απαλλάσσονται από την επιβολή τροφείων  και τους εργαζόµενους στο Νοµικό 
Πρόσωπο των οποίων τα παιδιά είναι γραµµένα στη δύναµη του Νοµικού Προσώπου. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του νοµικού προσώπου δηµοσίου 
δικαίου του ∆ήµου µε την επωνυµία ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 
Καλαµάτας¨, κ. Κουρκουτάς λέει τα εξής: 
 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών εκχώρησε την αρµοδιότητα των Βρεφικών 
Σταθµών στους ∆ήµους αλλά ενώ τα πρώτα χρόνια καλύπτει µε επιχορήγηση 

τη µισθοδοσία του προσωπικού και τα έξοδα λειτουργίας, τώρα η επιχορήγηση δεν καλύπτει 
ούτε τη µισθοδοσία του προσωπικού. Από την πλευρά µας γίνονται µεγάλες προσπάθειες ως 
προς το αρµόδιο Υπουργείο για να υπάρξει αντίστοιχη αρµοδιότητα όπως γινόταν και τα πρώτα 
χρόνια. ∆υστυχώς όµως έχουµε αρνητική απάντηση. Είναι σαφές ότι το κράτος θέλει µάλλον 
να ξεφορτωθεί αυτήν την αρµοδιότητα αφού δεν στέλνει χρήµατα που απαιτούνται για την 
άσκηση αυτή.  

Μπροστά στο αδιέξοδο το οποίο δηµιουργήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πήρε µια απόφαση 
για επιβολή τροφείων όπως άλλωστε συµβαίνει και στους άλλους ∆ήµους της χώρας. Αναφέρω 
παραδείγµατα που το αποδεικνύουν: 

- ∆ήµος Λάρισας: κλιµακωτά, ξεκινάει από 25 € και φτάνει στα 70     

- ∆ήµος Θεσσαλονίκης:  ξεκινάει από τα 80 και φτάνει στα 100 

- ∆ήµος Τρίπολης: ξεκινάει από τα 30 και φτάνει στα 70    

- Νίκαια: ξεκινάει από τα 30 και φτάνει στα 50 

- Πάτρα: ξεκινάει από τα 30 και φτάνει στα 80 

- Ναύπακτος: ξεκινάει από 30 και φτάνει στα 70    

- Βόλος: ξεκινάει από 35 και φτάσει στα 160 

- Κόρινθος: ξεκινάει από 25 και φτάνει 60 

- Άργος: ξεκινάει από 60 και φτάνει 130 

- Καρδίτσα: ξεκινάει από 20 και φτάνει 60 

- Νέα Ιωνία Μαγνησίας: ξεκινάει από 45 και φτάνει 140 

- Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας: 200 € 
 
Όπως φαίνεται εµείς προτείνουµε τα λιγότερα τροφεία από όλους του ∆ήµους και εξαιρούµε 
τους οικονοµικά αδυνάτους ήτοι και στην τελική ευθεία δεν θα πληρώσουν ούτε οι µισοί.  

Τέλος θέλω να πω ακόµα ότι αν τελικά µε τον ¨Καλλικράτη¨ αλλάξουν τα οικονοµικά του 
∆ήµου εµείς αυτή την απόφαση δεν θα την εφαρµόσουµε τον Σεπτέµβρη που πρέπει να 
εφαρµοστεί. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Κουρκουτά, η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ:   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχουν;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχει και τροποποίηση; 

 
Η τροποποίηση κ. Κοσµόπουλε συµπεριλαµβάνει τα παιδιά των εργαζοµένων. 
Απαλλάσσονται και αυτοί.   

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι, είναι και αυτό. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απαλλάσσονται.  
 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: Απαλλάσσονται και αυτοί εκτός από τα άλλα που είχαµε θέσει.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Τι έλλειµµα υπάρχει;  

 
Το 2009 έχουµε 66.000 € και τα τρέχον τώρα θα είναι περίπου άλλες 50.000. 
Ιανουάριος, Φλεβάρης και Μάρτης.  

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πληρώνει ο ∆ήµος…. 

 
Η επιχορήγηση κ. Ηλιόπουλε µέχρι και τον Ιανουάριο του 2010 ήτανε 
108.000. Η µισθοδοσία ήταν 97.000 οπότε αποµένανε 8.000 για λειτουργικά 

έξοδα. Τώρα η επιχορήγηση είναι στις 83.000, η µισθοδοσία είναι 95.000, είναι ποτέ δυνατόν 
να λειτουργήσουµε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσµόπουλε ορίστε, έχετε το λόγο. 

 
Εµείς έχουµε ταχθεί ευθαρσώς κατά των τροφείων. Πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος 
έχει τη δυνατότητα ο ίδιος στη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθµών.  

Και είναι πολύ παράξενο το γεγονός ότι στην επόµενη συνεδρίαση των Βρεφονηπιακών 
Σταθµών το κυρίαρχο θέµα το οποίο υπάρχει είναι η κατάργηση των βρεφικών τµηµάτων. Το 
θεωρούµε αδιανόητο. Ο ∆ήµος σαν ΚΑΠ την περυσινή χρονιά πήρε 4,5 εκατοµµύρια 
περισσότερα από το 2008. 4,5 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω. Πόσα από τα χρήµατα αυτά 
δόθηκαν για ενίσχυση των Βρεφονηπιακών Σταθµών;   Καθόλου, πενηνταράκι.  

 
Μας έχει δώσει αυτή τη στιγµή 150.000. 

 
 Έναντι. Έναντι, όχι στη λειτουργία σας, πρόσθετα, πρόσθετα µιλάω. ∆εν 
προκύπτει από τη περυσινή χρήση. Πρόσθετα λέω, όχι για να διευκολύνει 

τη λειτουργία. Άλλο το ένα άλλο το άλλο, µη τα µπλέχουµε. Πρόσθετα, από το συνολικό ποσό 
που δικαιούσασταν, δεν πήρατε τίποτα.  

Κατά την ψήφιση του φετινού προϋπολογισµού ένα από τα σηµαντικά στοιχεία, τα οποία είχε 
προβάλει και ο κ. Πολίτης στην εισήγησή του, ήταν το κοινωνικό πρόσωπο το οποίο είχε ο 
∆ήµος και ο οποίος ήδη προέβλεπε επιχορήγηση 100.000 € στο νοµικό πρόσωπο. Ναι ή όχι; 
Προβλέπεται  από τον προϋπολογισµό. Και φέτος έναντι έχει πάρει από το ∆ήµο.  

Επίσης ένα άλλο που είναι πολύ σηµαντικό είναι  η εµµονή, η φοβερή εµµονή η οποία υπήρχε 
για νέο βρεφονηπιακό σταθµό, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόµα, στη Βέργα.  Έξοδα  γιατί; Όταν 
δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε αυτούς τους οποίους έχουµε, ανοίγουµε νέα µέτωπα τα 
οποία θα δηµιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες; 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ:  

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ:  

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Θεωρώ λοιπόν ότι µε τη βοήθεια του ∆ήµου, µε λίγα χρήµατα, δεν χρειάζεται να είναι πολλά, 
100.000 – 150.000 το χρόνο, πραγµατικά όµως, στο τέλος αθροιζόµενα, όχι οι διευκολύνσεις 
που γίνονται µέχρι τώρα, µε 100.000 – 150.000 στο τέλος και χωρίς τη λειτουργία της Βέργας 
µπορούµε να περάσουµε τη φετινή χρονιά, να δούµε το µέλλον και να δούµε αν ο Καλλικράτης 
µας φέρει δυσκολίες άλλες να το µελετήσουµε τότε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πρόωρο να 
συζητήσετε στο επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την κατάργηση των βρεφικών τµηµάτων.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
 Κύριε Πρόεδρε, εγώ απ΄ ότι θυµάµαι από παλιά ήξερα ότι τα λεφτά που 
έρχονται για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς όχι µόνο έφταναν αλλά και 

περίσσευαν και µάλιστα αρκετές φορές ο ∆ήµος είχε αφαιρέσει χρήµατα, µια συγκεκριµένη 
χρονιά είχε αφαιρέσει από 50.000. Άρα λοιπόν οφείλω να πω ότι  ο ∆ήµος λογιστικά οφείλει 
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς κάποια χρήµατα.  

Γιατί τώρα πρέπει να επιβάλοµε αυτά τα λεγόµενα τροφεία. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα νοµικό 
πρόσωπο πρέπει να έχει έσοδα, ίσως και εγγυηµένο προϋπολογισµό και ισολογισµό. ∆εν µπορώ 
να καταλάβω την πολιτική του ∆ήµου όταν δίνουµε 150.000 και 200.000 το χρόνο σε 
διάφορους Συλλόγους Πολιτιστικούς – Ιατρικούς αφειδώς χρήµατα και δεν µπορούµε να 
δώσουµε µερικά χρήµατα που είναι άµεσης ανάγκης σ΄ αυτούς τους Βρεφονηπιακούς 
Σταθµούς.   

Εγώ θα πρότεινα ο ∆ήµος να σταµατήσει να επιχορηγεί διάφορα Σωµατεία και ακόµα και τους 
ιατρούς και να δώσει τα χρήµατα εκεί τα οποία θα πιάσουνε τόπο και όχι να επιβάλουµε 
τροφεία στον κόσµο, γιατί η οικονοµική κατάσταση πλέον του κόσµου είναι και θα γίνει ακόµα 
χειρότερη.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας. 

 
Εγώ κύριοι συνάδελφοι σας καταλογίζω λανθασµένη επικοινωνιακή 
διαχείριση του θέµατος. Στον κόσµο έξω έχει περάσει η επιβολή των 

τροφείων αλλά σε ορισµένους ενδεχοµένως να έχει περάσει ότι η επιβολή των τροφείων 
έρχεται µετά τις περικοπές που κάνει η κεντρική εξουσία µειώνοντας τις επιχορηγήσεις. Θα 
έπρεπε λοιπόν να έχετε υψώσει φωνές διαµαρτυρίας αρχικά για τις µειωµένες επιχορηγήσεις 
που λαµβάνουν οι Παιδικοί Σταθµοί από την πολιτεία και εν συνεχεία να έχει εξηγηθεί µε κάθε 
λεπτοµέρεια αυτή η υπόθεση. Ακούγοντας όµως και διάφορα, τις τοποθετήσεις τώρα από τους 
συναδέλφους, εγώ διερωτάµαι κατά πόσο θα µπορέσει να αντέξει αυτός ο ∆ήµος να 
επιχορηγεί. Κάποτε θυµάµαι και επί των ηµερών τότε που είµαστε µαζί όλοι µία παρέα και επί 
Μαλαπάνη και νωρίτερα, ο ∆ήµος πλήρωνε τα δάνεια της ∆ΕΥΑΚ. Ουσιαστικά τα πλήρωνε γιατί 
παρακρατούσαν από το ∆ήµο τα τακτικά του έσοδα για την πληρωµή των δανείων της ∆ΕΥΑΚ 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

Έφτασε η ώρα και η στιγµή λοιπόν που ο ∆ήµος τελµάτωσε και δεν µπορούσε να πληρώσει 
κανένα προµηθευτή του. Μαζεύονταν εδώ 50 – 100 προµηθευτές κάθε µέρα, φωνάζανε και 
ήρθε βέβαια και εισπράξαµε και το αποτέλεσµα στις ∆ηµοτικές εκλογές. Κόπηκε αυτή η 
ιστορία, αλλά κατά πόσο θα µπορεί να αντέξει ο ∆ήµος; 

Και διερωτάµαι τώρα, δηλαδή αύριο έρχεται και ο ¨Καλλικράτης¨, θα αναλάβει υποχρεώσεις ο 
∆ήµος, µην νοµίζετε ότι θα καταφτάσουν εδώ τα σακιά µε τις λίρες. Εδώ θα µας 
εξαναγκάσουνε να επιβάλουµε, θα θεσµοθετήσουν κάποιους πόρους και θα µας 
εξαναγκάσουνε να βγούµε έξω και να εισπράξουµε χρήµατα µέσω αυτών των νέων 
θεσµοθετηµένων πόρων από τους Καλαµατιανούς πολίτες. Και δεν ξέρω ποιος θα έχει την 
τόλµη, την ώρα που θα υπάρχει ανεργία, φτώχεια και δυστυχία έξω, να βγει και να πει σας 
βάζω ένα 2, ένα 3, ένα 5% γι΄ αυτούς και γι΄ αυτούς τους λόγους.   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουµε ότι αυτή η αφαίµαξη  που γίνεται από το ∆ήµο προς τα 
Νοµικά του Πρόσωπα κάποια στιγµή δεν θα έχει αίσιο τέλος για τα οικονοµικά του ∆ήµου. Ήδη 
µειώνονται τα τακτικά έσοδα. Κατά πόσο έχουν µειωθεί τα τακτικά έσοδα κ. ∆ήµαρχε του 
∆ήµου, από τους ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π., φέτος τους πρώτους µήνες του 2010; 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 30% και υπάρχει υπόσχεση ότι θα είναι 10% αλλά τώρα είναι 30 µε 35%. 

 
Με το 30% αυτό είστε βέβαιος ότι τον Οκτώβριο, Νοέµβριο, Σεπτέµβριο, 
εκείνους τους πολύ δύσκολους και ύποπτους και πονηρούς µήνες, θα έχετε 

να πληρώσετε το προσωπικό αλλά και τους προµηθευτές του ∆ήµου, τους εργολάβους;   
Μήπως µέσα από αυτή τη µείωση των εσόδων, των τακτικών εσόδων, που δεν γίνεται µόνο 
στο ∆ήµο Καλαµάτας επιλεκτικά, σε όλους τους ∆ήµους της Ελλάδος, κάποια στιγµή βρεθούν 
σε οικονοµική αδυναµία οι ∆ήµοι και ειδικότερα ο ∆ήµος Καλαµάτας και εδώ υπάρχει µια 
στρατιά απέξω διαµαρτυροµένων, δικαιολογηµένα φωνασκώντων, από εργαζόµενους, από 
προµηθευτές, από πολίτες, που θα τους χρωστάει ο ∆ήµος; 

Κατά συνέπεια θα πρέπει και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου, για όσο αυτά θα υφίστανται, ε 
να στηριχθούν και λίγο και στα πόδια τους. ∆εν τρέχει και τίποτα να πληρώσουν τροφεία 50 
τώρα ευρώ, όταν πολλοί από αυτούς δεν ιδρώνει και το αυτί τους για 50 €, πέραν των όσων 
απαλλάσσονται για κοινωνικούς λόγους.       

 
Και κάποιοι θα τα πάρουν από τα ασφαλιστικά τους ταµεία. Ορισµένα 
ασφαλιστικά ταµεία, όχι πάρα πολλά, καλύπτουν αυτά τα τροφεία, γι΄ αυτό και 

παίρνουνε χαρτί από τους κρατικούς παιδικούς σταθµούς ότι είναι γεµάτοι για να τα πάνε στον 
ιδιωτικό.  
 
Κύριε ∆ήµαρχε. 

 
Όταν ήρθα εδώ πέρα µε πληροφόρησαν κάποιοι «Πρόσεξε οι Βρεφονηπιακοί 
Σταθµοί είναι µια δύσκολη ιστορία». Προηγούµενοι συνάδελφοι που είχαν 

διαχειριστεί τον συγκεκριµένο τοµέα είχαν προβλήµατα, κάποιος πήγε και στο νοσοκοµείο. Εν 
πάση περιπτώσει έγιναν αγώνες, προσπάθειες, αλλάξαν οι Κανονισµοί, ελήθηκε και το µεγάλο 
θέµα να µπουν και νηπιαγωγοί πανεπιστηµίου όπου αποκλείονταν κατά έναν περίεργο τρόπο 
από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Εγώ συµφωνώ µε αυτό που είπε ο Γιάννης Μπάκας όσον 
αφορά τη διαχείριση. Κοντεύοµε να φτάσουµε να είµαστε απολογούµενοι. Βρέθηκα σε πολύ 
δύσκολη θέση αγαπητοί συνάδελφοι, όταν µε έπαιρναν προµηθευτές. Εγώ προσπαθώ να είναι 
νοικοκυρεµένα τα πράγµατα. Χρωστάµε στον µπακάλη, στο µανάβη, εδώ εκεί και έλεγαν: «Στο 
∆ήµαρχο»  και έπαιρνε η µανάβισσα: «∆ήµαρχε χρωστάτε.» «∆ήµαρχε», «Ο ∆ήµαρχος»! τότε 
συνειδητοποίησα αυτό το οποίο γίνονταν, δηλαδή ότι έχουνε διπλασιαστεί τα έξοδα από τότε 
που πήραµε τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα, έχουν διπλασιαστεί οι υπάλληλοι, έχουν 
διπλασιαστεί οι υπάλληλοι, έχουνε διπλασιαστεί οι µισθοδοσίες.  

Άρχισα λοιπόν αγωνιωδώς να καλώ το κράτος για τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα που µας 
έδωσε, ότι αυξηθήκανε τα έξοδα και εποµένως πρέπει να αυξηθούν και οι εισφορές του 
κεντρικού κράτους. Και ήρθαν οι απαντήσεις «Εµείς σας τα δώσαµε, δεν ξέρουµε τίποτα». Τα 
ίδια και για τους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς τα ίδια και για τον Αθλητικό Φορέα. Τα ίδια θα 
γίνουν και µε τις αρµοδιότητες τις πολλές οι οποίες θα έρθουν µεθαύριο και οι ∆ήµαρχοι και οι 
∆ήµοι θα φταίνε γιατί δεν µπορούµε αγαπητοί συνάδελφοι να ανταποκριθούµε.     

Να ΄ρθω τώρα στην πολιτική επί των Βρεφονηπιακών Σταθµών. Υπάρχει πολιτική;  
Κοιτάξτε, η ∆ηµοτική Αρχή αυτή φτιάχνει δύο υπερσύγχρονους βρεφονηπιακούς σταθµούς 
από πόρους οριζοντίων δράσεων του ¨ΘΗΣΕΑ¨, δηλαδή από πόρους που τους κατακτήσαµε µε 
ιδρώτα και τους χρώσταγαν στην πόλη. Ο ένας είναι στην Ανάληψη, ο άλλος είναι εδώ στο 
κέντρο.  ∆ηλαδή αυτή η ∆ηµοτική Αρχή είναι η µόνη η οποία αναβαθµίζει την υλικοτεχνική 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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υποδοµή των Βρεφονηπιακών Σταθµών.  Επτά (7) έχοµε, οι δύο (2) καινούριοι, αγαπητοί 
συνάδελφοι. Γι΄ αυτούς τους βρεφονηπιακούς σταθµούς πήραµε 500.000 €, πρέπει να βρούµε 
άλλα 400.000, διότι µέχρι το τέλος του χρόνου τα παιδιά µπαίνουν σ΄ αυτούς τους 2 
σύγχρονους σταθµούς. Αυτό όµως δεν θέλω να το λέω µόνος µου, διότι είναι µία 
πραγµατικότητα.        
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Φωνάξτε το κ. ∆ήµαρχε.       
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να κάνω;  
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: ∆εν ακούγεστε. Να τα λέτε πιο φωναχτά. 

 
Λοιπόν… Όχι, όχι, ξέρω εγώ. 
∆εύτερο. Αύριο έχοµε τον Καλλικρατικό ∆ήµο. Εµείς όλοι, είτε είµαστε 

πλειοψηφία είτε είµαστε µειοψηφίες, µε τη φτώχια είµαστε, µε τους ανθρώπους που έχουν 
δυσκολίες είµαστε.  

Λοιπόν, η Βέργα θέλει Βρεφονηπιακό Σταθµό. Είναι αναγκαιότητα, έχει 82 παιδιά έτοιµα να 
φοιτήσουν σ΄ αυτούς τους σταθµούς που είναι προνοιακής κατεύθυνσης, έτσι; δεν είναι 
εκπαιδευτικά δεν είναι νηπιαγωγεία. Οι µανάδες οι οποίες δουλεύουν πρέπει από τη Βέργα να 
αφήσουν τα παιδιά τους κάπου. Έχει 82 παιδιά, µπορούµε να κωφεύσοµε; Κάναµε δύο 
δηµοπρασίες, τελικά βρήκαµε ένα κτίριο, του κ. Αφάλη, επειδή πρέπει να γίνουνε κάποιες 
παρεµβάσεις συνεννοηθήκαµε… Νοµίζετε ότι είναι και εύκολα να πάρεις τις εργαζόµενες να 
τους πει πάτε 2 χιλιόµετρα παραπέρα; ∆εν πρέπει να βοηθήσοµε τι Βέργα; 3.000 κατοίκους 
έχει και οι γυναίκες εκεί οι περισσότερες πηγαίνουν σε επαγγέλµατα χειρονακτικά κ.λ.π. 
Θέλουν κάπου να ακουµπήσουν τα παιδιά.  

Αύριο έρχονται τα Αρφαρά, 3.000 κατοίκους, θα τ΄ αφήσουµε έτσι; Το δίπολο Θουρία – 
Σπερχογεία, εκείνη η περιοχή. ∆εν πρέπει να υπάρξει µία πολιτική ανάπτυξης των 
Βρεφονηπιακών Σταθµών;   

Ο ∆ήµος Καλαµάτας, βεβαίως, δεν αφήνει τους προµηθευτές έτσι. 100.000 – 150.000, και το 
µανάβη και τον κρεοπώλη και το super market και διπλασιάσαµε τους υπαλλήλους ώστε να 
βελτιώσουµε την ποιότητα µέσα τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και εύχοµαι αγαπητοί 
συνάδελφοι να έρθει ο ¨Καλλικράτης¨ αύριο το πρωί και να πει «Πάρτε το κοµµάτι του ΦΠΑ 
που σας αναλογεί, πάρτε το κοµµάτι από τα αυτοκίνητα, πάρτε το κοµµάτι από την ακίνητη 
περιουσία. ∆ιότι εµένα ο Ραγκούσης προχτές µου είπε ότι όλα αυτά θα περιέχονται στον 
¨Καλλικράτη¨, στον κεντρικό νόµο, δεν θα παραπέµπεται η υλοποίηση αρµοδιότητας και 
πόρων, δεν θα παραπέµπεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα όπως γίνεται µε τον ¨Καλλικράτη¨. 

Εποµένως, εµείς θα είµαστε µέχρι 31-12, ποιος θα είναι από 1-1 θα το πει ο λαός, αλλά εµείς 
δεν πρέπει να κοιτάµε τις εκλογές, πρέπει να συµπεριφερόµαστε µε τέτοιον τρόπο ώστε να 
βοηθούµε την επόµενη ∆ηµοτική Αρχή. ∆ιότι εµένα µου είπανε συνεργάτες: «Σε χρόνο 
εκλογών; Άστα να πάνε να χρωστάµε και κανά χρόνο» και τους είπα ότι 50 € που θα 
πληρώσουν, τα µισά από τα 500 παιδιά που πάνε στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τα µισά, 
τα άλλα µισά δεν θα το πληρώσουν, 50 € όταν έχοµε εδώ βρεφονηπιακούς σταθµούς µε 200 
€, ∆ήµους ακόµα και ∆ηµάρχους που είναι του ΚΚΕ σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας  
έχουνε τροφεία, και εν πάση περιπτώσει όταν δίνεις και δέκα ευρώ σέβεσαι και τις υπηρεσίες  
που σου παρέχονται, και αυτά τα χρήµατα θα πάνε στους βρεφονηπιακούς σταθµούς για την 
ανάπτυξη, για νέες υποδοµές, Και αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα, που δεν καταγράφεται 
στις οµάδες που απαλλάσσονται, να τον δει το ∆.Σ. και αυτόν και να τον απαλλάξει, αλλά ας 
βοηθήσοµε λίγο και τροφεία να έχοµε καλλίτερα και ποιότητα να υπάρχει στους 
βρεφονηπιακούς σταθµούς. Έτσι ακριβώς.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να πω και κάτι ακόµη. ∆ίνοµε, όχι 200.000 Παναγιώτη µου, µερικά λεφτά  για συνέδρια. Αυτά 
γυρίζουν στην πόλη πολλαπλασίως. Όταν έρχεται η ΦΙΛΠΑ εδώ, θα κατεβάσει 150 ανθρώπους, 
και έχει 150 κλεισµένα δωµάτια, που θα πάνε σε τόσες ταβέρνες, και έχω ανταγωνιστεί το 
Ναύπλιο, να πάει στην ευχή ένα πεντοχίλιαρο ή 4.000 από πλευράς ∆ήµου για να στηρίξεις 
αυτή την οικονοµική δραστηριότητα, γιατί δεν είναι αθλητική, είναι υπέρ της πόλης  δεν τα 
δίνοµε σε κάποιον. Θέλουµε να γίνουµε πόλη συνεδρίων αλλά αυτό πρέπει να το δείχνουµε και 
έµπρακτα. ∆εν είναι πεταµένα λεφτά.   
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τις υπ΄ αριθµ. 8/2010 & 11/2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ¨∆ηµοτικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨, 
µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µε τους 
συµβούλους της πλειοψηφίας και τον κ. Μπάκα Ιωάν. να τάσσονται ΥΠΕΡ, του κ. Ηλιόπουλου 
Παν. και των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ να  
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει τις υπ΄ αριθµ. 8/2010 και 11/2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας 
¨∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨ και παρέχει τη 
σύµφωνη γνώµη του για την επιβολή  τροφείων, για το σχολικό έτος 2010 – 2011, 
στο ποσό των 50,00 € για κάθε βρέφος ή νήπιο, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, από την 
καταβολή των οποίων απαλλάσσονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραπάνω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου.  
 

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  

 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  
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 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 Μαΐου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


