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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  454/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 26η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-10-2009 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. 455 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 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. 440 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 
20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 438 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3)  
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 5) 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 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 16/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στην 2η αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009, 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 νοµικού προσώπου, 
µε την υπ΄ αριθµ.  16/2009 απόφασή του, η οποία υποβλήθηκε στο ∆ήµο Καλαµάτας µε το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 338/12-10-2009 έγγραφο του Αθλητικού Φορέα, ενέκρινε την 2η αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού  για το οικονοµικό έτος 2009.   
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος 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). 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση: 

 
Εµείς «κατά». Ο ∆ήµος χρωστάει στον Αθλητικό Φορέα το 2007 300.000, 
το 2008 300.000 και αναµορφώνει τον φετινό προϋπολογισµό για να του 

πάρει τις 150.000 χωρίς να του έχει δώσει τις 300.000. Του παίρνει από τις 300.000 που θα 
του έδινε στις 150.000, αναµορφώνει για να τις δώσει στη ∆ΕΥΑΚ. Ας δώσει τα προηγούµενα 
χρόνια αυτά τα οποία χρωστά και δεν έχουν καµία αντίρρηση. ∆εν είναι απάντηση ότι 
φτιάχτηκαν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου µε χορτάρι και κατά συνέπεια αυτό είναι µία λύση γιατί 
δεν δίνονται τα χρήµατα στον Αθλητικό Οργανισµό. Εγώ απλώς ενδεικτικά διαβάζω «Στις 
αθλητικές δραστηριότητες για τη φετινή χρονιά ο Αθλητικός Φορέας από 38.000 θα δώσει 
28.000 ευρώ». Αν είναι δυνατόν! 
 

 
Λοιπόν επ’  αυτών έχω να σας πω τα εξής: ∆εν πρόκειται να πάροµε ούτε ένα 
ευρώ από τον Αθλητικό Φορέα, είναι λογιστική τακτοποίηση. Χαρτιά θα 

γυρίσουν. Ένα το κρατούµενο. 

∆εύτερον. Ως προς τα θέµατα της αθλητικός πολιτικής. Είναι βέβαιο ότι τα χρήµατα τα οποία 
παίρνει από τη Γ.Γ.Αθλητισµού από το κράτος, από το λογιστήριο ο Αθλητικός Φορέας πλέον 
έχουν γίνει ελάχιστα και σχεδόν κατευθύνονται τα περισσότερα απ’  αυτά για τη µισθοδοσία 
του προσωπικού, για τα εφάπαξ και για όλα αυτά τα πράγµατα. Ο ∆ήµος Καλαµάτας και αυτό 
σας παρακαλώ να γίνει αποδεκτό, πέρα από τη ρύθµιση του νερού που είναι πάνω από 
300.000 ευρώ και έρχεται από παλιά µία ρύθµιση, έχει κάνει παρέµβαση επί των αθλητικών 
υποδοµών η οποία ξεπερνάει κατά πολύ το 1.000.000 ευρώ. Αν λάβουµε υπόψη και τα έργα τα 
οποία γίνονται στα σχολεία, ιδιαίτερα µέσα στο 2009, φτάνει το 1.400.000 ευρώ. Αυτό 
υπερκαλύπτει την οποιαδήποτε υποχρέωση στην οποία ανταποκρίνεται ο ∆ήµος αν έχει ή δεν 
έχει τις δυνατότητες και αυτό είναι µία πραγµατικότητα κε Κοσµόπουλε. Είναι µία 
πραγµατικότητα. ∆εν εγκαταλείποµε, ο Αθλητικός Φορέας διαχειρίζεται και διαχειρίζεται 
ικανοποιητικά όλους τους αθλητικούς χώρους οι οποίοι υπάρχουν στο ∆ήµο Καλαµάτας είτε 
είναι σε σχολεία, είτε είναι µικρά αθλητικά κέντρα, είτε είναι σε γειτονιές και κάνει πολύ καλά 
τη δουλειά και τις δυσκολίες τις οποίες έχει. 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογική συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 159, 161, 234, 236 και 240 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ 
τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ, κατά 
πλειοψηφία, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      

 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 16/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά στην 2η αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού οικον. έτους 2009, του παραπάνω 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. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 3 Νοεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


