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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  185/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α 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 13η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-04-2010 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. 178 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 
απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
178 απόφαση) 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 απόφαση), 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 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. 189 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 3) 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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 : 

∆ιάθεση χρηµατικού ποσού του Κληροδοτήµατος Γεωργίου Στάθη προς ενίσχυση 
και αποπεράτωση του υπό ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού επί της οδού 

Ευαγγελιστρίας (πλησίον Ι.Ν. Αναλήψεως). 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
8109/16-4-2010 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων και ∆ηµοτικής Περιουσίας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
   
                                                                                    
Κύριε Πρόεδρε, 

 

Παρακαλούµε να εντάξετε το παρακάτω θέµα για συζήτηση και λήψη απόφασης : 

          

      ΘΕΜΑ :  «Κληροδότηµα Γεωργίου Στάθη ». 

 

Αφού λάβαµε υπόψη µας : 

 

1. Την υπ. αρίθµ.  2027/2009 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών (1
ο
 Τµήµα) που έκρινε ότι η 

αρχική θέληση του διαθέτη Γεωργίου Στάθη κατοίκου εν ζωή στην πόλη Σενέκταντυ 

(Schenectady,N.Y.) της πολιτείας της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ όπως εκφράστηκε µε την 

διαθήκη του, µε σκοπό την αγορά χώρου και την ανέγερση σε αυτό σχολείου µε τον 

ανάλογο εξοπλισµό ,δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί . 

2. Ότι η θέληση του διαθέτη µπορεί να ικανοποιηθεί µε την µεταβολή του σκοπού και την 

επωφελέστερη αξιοποίηση του κληροδοτηθέντος  χρηµατικού ποσού µε την διάθεσή του 

προς ενίσχυση του υπό ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού (πλησίον Ι.Ν. Αναλήψεως) . 

 

Σύµφωνα µε τα  παραπάνω όπως αναλυτικά αναφέρονται , 

 

 

                                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

      

    Την διάθεση ολόκληρου του χρηµατικού ποσού (€80.222,55 συν τρέχοντες τόκους) 

του κληροδοτήµατος Γεωργίου Στάθη προς  ενίσχυση και αποπεράτωση του υπό ανέγερση 

Βρεφονηπιακού Σταθµού  επί της οδού Ευαγγελιστρίας (πλησίον Ι.Ν. Αναλήψεως) . 

 

       Προτείνουµε τον ορισµό του υπάλληλου του ∆ήµου Καλαµάτας Γεωργιλόπουλου 

Ιωάννη να προβεί στην ανάληψη του παραπάνω χρηµατικού ποσού  από τον λογαριασµό 

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (υποκατάστηµα οδού Αριστοµένους, Καλαµάτα) και να 

το καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας για την ενίσχυση του κωδικού αριθµού 

K.A. 30.7311.02 µε τίτλο¨ Κατασκευή δύο (2) Βρεφονηπιακών Σταθµών στην 

Καλαµάτα¨ του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ Οριζόντιες ∆ράσεις του οικείου 

προϋπολογισµού.  
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    Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τοποθετήσει αναµνηστική πλάκα  

εις τον Βρεφονηπιακό Σταθµό, µετά την ολοκλήρωσή του, που θα κάνει µνεία της 

παραπάνω προσφοράς του ευεργέτη. 

 

 

                                                                                          Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                                           «Με  Εντολή» 

 

                                                                                       Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                                               ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Ναι ως η εισήγηση οµόφωνα, αλλά όχι για τον βρεφονηπιακό για τον 
νηπιακό σταθµό της οδού Ευαγγελιστρίας. Τα βρεφικά τµήµα από την 1η 

Σεπτεµβρίου ανεστάλησαν απ’ ότι ξέρουµε µε απόφαση… 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Εγώ ξέρω την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Μακάρι να αλλάξει. 
Εγώ την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου η οποία ελήφθη εχθές ξέρω, 

που µιλάει για αναστολή των βρεφικών τµηµάτων. 
 
Επειδή κι εγώ ξέρω, υπάρχει απόφαση του ∆.Σ. και να µου επιτρέψετε όταν 
λέγω «ξέρω» να το εννοώ, ότι υπάρχει µια καταρχήν απόφαση του ∆.Σ. όπως 

καταρχήν ήταν και η απόφαση για τα τροφεία η οποία επικυρώθηκε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Θα δούµε τους πόρους του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, κοντός ψαλµός, και θα τα µετρήσοµε 
όλα αυτά τα πράγµατα, βεβαίως εάν οι δυνατότητες οι οικονοµικές αυξηθούν, δεν έχει κανένα 
πρόβληµα η ∆ηµοτική αρχή όχι µόνο να τα παρέχει δωρεάν όλα αυτά αλλά να τα ντύνει τα 
παιδιά κιόλας. 

 
Κε ∆ήµαρχε, εγώ συµφωνώ απόλυτα µαζί σας. ∆εν καταλαβαίνω τη τακτική, 
αφού περιµένετε να δείτε τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ γιατί ένα ολόκληρο διοικητικό 

συµβούλιο έχασε τις ώρες του εχθές διαπληκτιζόµενο για να αποφασίσει την κατάργηση των 
βρεφικών τµηµάτων. 

 
∆ιότι δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε µε τα 
µέσα τα οποία έχοµε αυτή τη στιγµή. 

 
Με συγχωρείτε, εσείς τι είπατε τώρα; Για τον Σεπτέµβριο µιλάει. ∆εν 
µπορούσε να συζητήσει τον Ιούνιο; 

 
Μα θα κλείσουνε σε λίγο καιρό. 

 
Τώρα θα κλείσουν ∆ήµαρχε; Θα τρελαθούµε εντελώς. 
 

Ας εφαρµόσουµε για το βρεφονηπιακό και άµα τα πράγµατα φτιάξουνε, θα 
λειτουργήσει. 
 
Καταρχήν αυτό. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Στην Ελλάδα δυστυχώς ουδέν µονιµότερον του προσωρινού. 
 

Να µας αναγνωρίσετε ότι είµαστε ίδια κοινωνικά ευαίσθητοι µε σας. Έτσι;  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την διάθεση ολόκληρου του χρηµατικού ποσού (€ 80.222,55 συν 

τρέχοντες τόκους) του κληροδοτήµατος «Γεωργίου Στάθη» προς ενίσχυση και 
αποπεράτωση του υπό ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού επί της οδού 
Ευαγγελιστρίας (πλησίον Ι.Ν. Αναλήψεως) του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
ΙΙ. Ορίζει τον υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας Γεωργιλόπουλο  Ιωάννη να προβεί 

στην ανάληψη του παραπάνω χρηµατικού ποσού από τον λογαριασµό της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (υποκατάστηµα οδού Αριστοµένους, Καλαµάτα) 
και να το καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας για την ενίσχυση του K.A. 
30.7311.02 µε τίτλο¨ Κατασκευή δύο (2) Βρεφονηπιακών Σταθµών στην 
Καλαµάτα¨ του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ Οριζόντιες ∆ράσεις» του οικείου 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2010.  

 
ΙΙΙ. Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τοποθετήσει αναµνηστική 

πλάκα  εις τον Βρεφονηπιακό Σταθµό, µετά την ολοκλήρωσή του, που θα κάνει 
µνεία της παραπάνω προσφοράς του ευεργέτη. 

 

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. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 7. Κουδούνης Αργύριος 

 8. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 9. Λαγανάκος Γεώργιος  

 10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 11. Μπάκας Ιωάννης 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος  

 13. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 14. Οικονοµάκου Μαρία  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


