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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2017 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 
10η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 12482/22-3-2017 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) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 184 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 182 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 
Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 182 
απόφαση), 10) Γεωργακίλας Κων/νος, 11) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 12) Γυφτέας Ηλίας, 13) 
Δημητρούλιας Γεώργιος, 14) Δημόπουλος Δημήτριος, 15) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 16) 
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 17) Καμβυσίδης Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 184 
απόφαση), 18) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 19) Καραγιάννης Ανδρέας, 20) Καρβέλης 
Γεώργιος, 21) Κουτίβας Ηλίας, 22) Λιάππα Χρυσή, 23) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 24) 
Μαρινάκης Σαράντος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 184 απόφαση), 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 27) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 28) Μπεχράκης 
Σταμάτης, 29) Μπουζιάνης Παύλος,  30) Μπούχαλης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
184 απόφαση), 31) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 32) Νιάρχος Αναστάσιος, 33) Ντίντα Παναγιώτα, 
34) Οικονομάκος Δημήτριος, 35) Οικονομάκου Μαρία, 36) Πολίτης Δημήτριος, 37) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 163 απόφαση), 38) Φάβας Γεώργιος, 
39) Φαββατάς Δημήτριος και 40) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
(απουσιάζει για λόγους υγείας). 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες : 

• Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: Αριοχωρίου κ. Σκούρας 
Παναγιώτης ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση, ενώ δεν παραβρίσκονται στη 
συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Θουρίας κ. 
Μιχαλόπουλος Κων/νος, 2) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης και 3) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος.   

• Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης ο οποίος δεν 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 34ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. 
 
Το από 24/03/2017 έγγραφο του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας 
του Δήμου περί υποβολής αιτημάτων για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης δαπανών που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 

Είδος-Περιγραφή Δαπάνης 

1) Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου 

Καρβελαίων «Παναγία Σιδηρόπορτα»  (Αίτημα 
επιχορήγησης: 300€) Κ.Α. Εξόδου 
προϋπολογισμού:  00.6736.001 

2)Επιχορήγηση Συλλόγου Σαιτολόγων 
Καλαμάτας  

(Αίτημα επιχορήγησης: 20.000€) Κ.Α. Εξόδου 
προϋπολογισμού:  00.6736.001 

3) Επιχορήγηση Συλλόγου Φιλίππων 
Πελοποννήσου (Αίτημα επιχορήγησης: 3.500€) 

Κ.Α. Εξόδου προϋπολογισμού:  00.6735.001 
4) Επιχορήγηση Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Καλαμάτας  (Αίτημα επιχορήγησης:        )Κ.Α. 
Εξόδου προϋπολογισμού:  00.6736.001 

5) Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Ναυτικός 
Όμιλος Καλαμάτας «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (Αίτημα 

επιχορήγησης: 3.060€)Κ.Α. Εξόδου 
προϋπολογισμού:  00.6735.001 
6) Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου 

«Μεσσηνιακός»  Γυμναστικός Σύλλογος 
Καλαμάτας  (Αίτημα επιχορήγησης: 10.000€) 

Κ.Α. Εξόδου προϋπολογισμού:  00.6735.001 
7) Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου 

Νεδουσαίων (Αίτημα επιχορήγησης:     ) Κ.Α. 
Εξόδου προϋπολογισμού:  00.6736.001 

8) Επιχορήγηση Συλλόγου Ένωση Φίλων 
Μουσικής Καλαμάτας «ΑΡΜΟΝΙΑ» (Αίτημα 

επιχορήγησης: 2.000€) Κ.Α. Εξόδου 
προϋπολογισμού:  00.6736.001 

 

 1)Για πραγματοποίηση εκδήλωσης   

2) Για σαιτοπόλεμο 
3) Ιπποδρομίες στο Πλατύ 

4) 3ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς 
5) για 29ο Κολυμβητικό Μαραθώνιο 

6) Συνδιοργάνωση αγώνων Στίβου 
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«ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ» 
7) Εκδήλωση στο Μαρδάκι 

8) 16Ο Χορωδιακό Φεστιβάλ  

Χρόνος υλοποίησης της δαπάνης 

1)  Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου2017 

2) Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου 2017 
3) Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου 2017 

4) από 7 έως 9 Απριλίου 2017 
5) στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 

6) 27 Μαΐου 2017 
7) στο πλαίσιο εκδηλώσεων για απελευθέρωση 

Καλαμάτας 
8) 13 Μαΐου 2017 

Αριθμός απόφασης προέγκρισης 
(προηγούμενης έγκρισης) της πολυετούς 

υποχρέωσης 

 

Τυχόν μελέτες 

 

 

Συνημμένα: 9 αιτήματα επιχορήγησης με αρ.πρωτ: 10482, 11233, 12731, 4642,5950, 
4209, 11346, 8811 /2017 αντίστοιχα. 
i) το ποσό της δαπάνης είναι εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης και, ειδικά για την Κεντρική 
Διοίκηση, εντός του ποσοστού διάθεσης της πίστωσης αυτής (άρθρο 66, παρ. 2 του ν. 
4270/2014), ii) η δαπάνη είναι νόμιμη, κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 

4270/2014 και του άρθρου 75, παρ. 1 του ν.4446/2016 (Α. 240), δηλαδή αν προβλέπεται ρητά 
από διάταξη νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί την αποστολή του φορέα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και αν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
εγγεγραμμένη σχετική και επαρκής πίστωση. 

 
 

O Δήμαρχος Καλαμάτας 
«με εντολή» 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Βασίλειος Χαντζής 

 
 
Το παραπάνω έγγραφο του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας, 
συνοδεύουν τα με αριθμ. 155/2017 (αριθμ. πρωτ. 12740/23-03-2017), 156/2017 (12743/23-3-
2017),  157/2017 (12746/23-3-2017),  158/2017 (12750/23-3-2017),  159/2017 (12755/23-3-
2017),  160/2017 (12761/23-3-2017),  161/2017 (12765/23-3-2017) και 162/2017 (12769/23-
3-2017) σχετικά αιτήματα ανάληψης δαπάνης. 
 
 
 
Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. 
Ηλιόπουλου Αθανασίου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται σχετικά, έχουν ως 
εξής:  

 
Λοιπόν:  
• «Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος Καλαμάτας» για τα 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ, 5.000 ευρώ. 
• Σύλλογος… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Συγνώμη. Να το πάμε ένα - ένα ή όλα μαζί; Θέλουμε να μιλήσουμε.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Να τα πω όλα να τα ακούσετε; Ότι θέλετε. 
• «Σύλλογος Σαϊτολόγων Καλαμάτας»  για το έθιμο του Σαϊτοπολέμου, 

10.000 ευρώ.  
• «Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας ¨Ποσειδών¨»  για το 29ο Κολυμβητικό Μαραθώνιο που θα 

γίνει στις 09/09/17, 800 ευρώ.  
• «Πολιτιστικός Σύλλογος Καρβελαίων Καλαμάτας ¨Παναγία η Σιδηρόπορτα¨», για την 

Κυριακή του Πάσχα, 200 ευρώ.   
• Χορωδιακό φεστιβάλ Αρμονίας, είναι το 16ο Χορωδιακό φεστιβάλ που θα γίνει στις 13 

Μαΐου του 2017, 800 ευρώ. 
• «Πολιτιστικός Σύλλογος Νεδουσαίων» για το σπίτι του Νικηταρά, 3.000 ευρώ.  
• «Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας» για το 3ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς από 7 

έως 9 Απριλίου 2017, 1.000 ευρώ. Και  
• «Σύλλογος Φιλίππων Πελοποννήσου για τους ιππικούς αγώνες στο Πλατύ 23 Απριλίου του 

2017, του Αγίου Γεωργίου, 3.500 ευρώ.  
Αυτά.  

 
Πείτε τώρα κύριε Οικονομάκο;  
Θέλετε κάτι να πείτε σε αυτά; Κάποια ερώτηση θέλετε;  

Ψηφοφορία.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι να πούμε δυο λόγια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε Οικονομάκο.   
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Όχι, όχι να πούμε λιγάκι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι ορίστε. Ο κύριος Μάκαρης. 

 
Όσον αφορά τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ, δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε χρόνο με τον 
χρόνο είναι ότι φθίνουν.  Οι συμμετοχές είναι περιορισμένες, παλαιότερα ήταν 

ένας διεθνής αγώνας στίβου και το τελευταίο διάστημα δυστυχώς πρέπει να δούμε τι ακριβώς 
έχει συμβεί και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος έτσι ώστε να τα αναβαθμιστεί.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να κάνει ο Δήμος; 

 
Να βοηθήσει για την αναβάθμιση των ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΩΝ. Εφόσον συμμετέχει και 
βάζει χρήματα ο Δήμος, οφείλει και πρέπει να απαιτεί από τον αντίστοιχο, τον 

Μεσσηνιακό Σύλλογο να αναβαθμίσει και αυτός τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Από την 
πλευρά του Δήμου οφείλουμε να βοηθήσουμε, οι αγωνιστικές εγκαταστάσεις να είναι 
ευπρεπείς έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν διεθνείς αγώνες. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε 
ποιά κατάσταση βρίσκεται το ταρτάν και σε ποιά κατάσταση θα βρίσκεται όταν γίνουν τα 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ. Αυτά να μας τα πει ο κύριος Μπασακίδης, δεν ξέρω ποιός είναι υπεύθυνος 
τώρα.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(δεν ακούγεται)… και ταρτάν καινούργιο. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Όλο έχει γίνει καινούργιο ταρτάν; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το οποίο πρέπει, θα είναι καινούργιο. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όλο το σπριντ θα είναι καινούργιο. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Μόνο το σπριντ δηλαδή.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 



Συνεδρίαση :10/2017     Δευτέρα 27  / 3  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  5 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτό που πρέπει. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει, εντάξει. Άρα δηλαδή πάμε με τις ίδιες σχεδόν αθλητικές… 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Με τις ίδιες σχεδόν αθλητικές εγκαταστάσεις… Εντάξει.  
Και όσον αφορά και τις άλλες εκδηλώσεις και λοιπά και τους άλλους συλλόγους 

δεν διαφωνούμε με την συμμετοχή του Δήμου σε αυτές. Μας κάνει εντύπωση βέβαια το 
ανεβοκατέβασμα των ποσών. Δηλαδή γιατί επιλέγουμε στη μία εκδήλωση να κόψουμε πάρα 
πολύ ενώ στην άλλη να δώσουμε κάτι παραπάνω αυτό πρέπει να μας το πείτε εσείς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονομάκο ορίστε. 

 
Λοιπόν. Λοιπόν αφορά για τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ. Αυτό θέλουμε να πούμε, 
είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βεβαίως κατά την γνώμη μας και το 

έχουμε ξαναθέσει, πρέπει οι ομοσπονδίες να πιέσουν να πάρουνε μεγαλύτερη επιχορήγηση 
γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο. Παραδείγματος χάρη, ο ΣΕΓΑΣ έπαιρνε 9.500.000 τώρα 
παίρνει γύρω στα 2.500.000 και δεν βγάζει ουσιαστικά τίποτα αν δεν είχε και τον Μαραθώνιο 
της Αθήνας.  
Λοιπόν, ο προϋπολογισμός είναι 29.000, εμείς πρέπει να συνεισφέρουμε γύρω στις 10.000. 
Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτήν την έγκριση αυτού του ποσού, να πάμε στα 10.000, γιατί 
δεν θα γίνουν οι αγώνες. Ήδη σήμερα συζητήσαμε με μερικούς, με τον κύριο Πουλόπουλο και 
λοιπά δεν θα γίνει αν δεν δώσουμε τα 10.000 και είναι σημαντικό επειδή δεν είναι τόσο ότι θα 
έρθουνε αθλητές, παλιά που ερχόντουσαν και αναγνωρισμένης αξίας και λοιπά, αλλά θα είναι 
νέα παιδιά, μικρότερα από όλη την Πελοπόννησο και από την Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα 
τα οποία θα έρθουνε εδώ και θα αθληθούνε και είναι και αγώνας προκριματικός για την Εθνική. 
Το πρώτο είναι αυτό. 
Το δεύτερο είναι ότι πέρυσι ο κύριος Δήμαρχος μας είχε υποσχεθεί ότι θα αλλάξει όλο το 
ταρτάν του γηπέδου και δεν έγινε. Φαινότανε πέρυσι ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες 
για να αλλάξει όλο το ταρτάν παρά μόνο το κατοστάρι, ουσιαστικά. 
Λοιπόν αν δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς, μπορεί να δώσει και 5.000 το Λιμενικό Ταμείο. 
Πέντε εμείς και πέντε το Λιμενικό Ταμείο, εκεί πέρα υπάρχει ένα ταμείο ανθηρό που δεν 
χρειάζεται και ιδιαίτερο λόγο, να δοθούνε για τέτοιου είδους σκοπούς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι 
μια λύση. 
Και δεύτερον όσο αναφορά την αίθουσα, εμείς έχουμε ψηφίσει υπέρ αλλά να το διαχειρίζεται 
μόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος να μην μπαίνουνε άλλοι εκεί, που θα δίνει λογαριασμό σαν 
Πολιτιστικός Σύλλογος στον Δήμο. Αυτό. Εντάξει, ας γραφτεί στα πρακτικά, μόνο ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος για εμένα.  

 
Δυο κουβέντες κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι για την 
επιχορήγηση, εγώ ήθελα να προσθέσω ότι είπανε και οι προηγούμενοι 

ομιλητές όσον αφορά τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ. Και η Δημοτική Αρχή πιστεύω ότι το κατανοεί γιατί 
είναι μία εκδήλωση ευρύτερου ενδιαφέροντος, αθλητική εκδήλωση και έχει και άλλους 
παραμέτρους πέρα από το εκπαιδευτικό για την προσέλκυση των παιδιών και μία εκδήλωση 
που προσδίδει χαρακτήρα αθλητικού γεγονότος στην πόλη μας, ταυτόχρονα όμως είναι και 
ένας τρόπος διεκδίκησης χρημάτων προκειμένου να αποκαταστήσουμε ζημιές του σταδίου. Αν 
δεν γίνεται μία διεθνής οργάνωση, μία τέτοια οργάνωση, έχει χάσει την αίγλη την παλιότερη, 
ε, δεν θα έχεις και ένα έναυσμα να ζητήσεις χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να 
φτάσουμε στο ποσό που είπε νωρίτερα ο Δημήτρης ή να το προσεγγίσουμε τουλάχιστον 
προκειμένου να γίνουν αξιοπρεπείς αγώνες. Και πιστεύω και η Δημοτική Αρχή θα δείξει 
κατανόηση σε αυτό το αίτημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση :10/2017     Δευτέρα 27  / 3  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  6 

 
ΒΓΕΝΗΣ: Μπορώ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Βγενή, ορίστε. 

 
Όσον αφορά τις χορωδίες, με το αίτημα της ΑΡΜΟΝΙΑΣ. Επειδή γίνεται και μια 
προσπάθεια τόσο συντονισμένη με το Φεστιβάλ Χορωδιών και γίνεται και σε μια 

περίοδο η οποία είναι μη τουριστική και το θέτω και υπόψη και της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης, πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί ένα καλεντάρι πλέον γιατί έχουμε χαθεί όσον 
αναφορά διανυκτερεύσεις και έχουμε πρόβλημα στην πόλη. Αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο 
για να στηρίξουμε την χορωδία της ΑΡΜΟΝΙΑΣ, δηλαδή να στρογγυλέψει το ποσό ας πούμε. 

 
Κύριε Ηλιόπουλε, λέει ο κύριος Βγενής, στην ΑΡΜΟΝΙΑ λίγο περισσότερα. 
Υπάρχει περίπτωση τέτοια; Στην ΑΡΜΟΝΙΑ.  

Κύριε Δήμαρχε.  
Κάποιος άλλος θέλει κάτι;  
Κύριε Δήμαρχε. 

 
Θέλω να σας πω τα εξής: Δεν υπάρχει σωματείο… Καταρχήν, είπα να 
ανεβάσουνε στο Διαδίκτυο για να δείτε, ποίοι και πόσοι δήμοι έχουν σταματήσει 

εντελώς τις επιχορηγήσεις, πόσα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικά σωματεία, λόγω των 
μεγάλων οικονομικών προβλημάτων. Πρόσφατα μου ήρθε ένα mail από τον Δήμο Αρταίων. 
Πλήρη διακοπή των χρηματοδοτήσεων.  Πλήρη διακοπή λόγο των οικονομικών προβλημάτων 
που υπάρχουν.  
Λοιπόν πρώτον για τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ. Να ξέρετε ότι ο Δήμος Καλαμάτας κάνει επενδύσεις, 
κρατηθείτε, 2.000.000 ευρώ σε αθλητικές υποδομές. Το Στάδιο το φτιάχνουμε μόνοι μας, έχει 
ξοδέψει γύρω στα 50.000, το ταρτάν, ο Δήμος, στην Τέντα αλλάζουμε το πανί μόνοι μας, τα 
γήπεδα στα σφαγεία, στα Παλιάμπελα, στα Λέϊκα σε λίγο, στην Θουρία, είναι όλα με αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου και χρήματα του Δήμου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτή 
είναι...  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι το λέω, κοιτάξτε. Για το Στάδιο, ακούστε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι 
δυστυχώς και ο κύριος Κοντονής όπως και ο κύριος Αδριανός προηγουμένως… 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μανώλη, τα λεφτά στην Β' Αθηνών πήγαν όλα. Δεν τη διεκδικούμε. Στην Β' 
Αθηνών. Να υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος διαχείρισης των πόρων. Δεκάρα. 

 
Πρώτα έφταιγε αυτός από το Άργος, πως τον έλεγες, ύστερα φταίει κάποιος 
άλλος… 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, βέβαια, δεν τα έχουμε πει; Ε, βέβαια. 

 
…μετά θα φταίει κάποιος άλλος για την κατάσταση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων στην Καλαμάτα. Όλο κάποιος άλλος φταίει. 

 
Λοιπόν ακούστε, ακούστε. Ο Δήμος δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. 
Λοιπόν, είναι αυτή η τραγική πραγματικότητα και όσο λέτε ότι δεν φταίει ο 

Δήμος και δεν βάζετε τις δυνάμεις τις οποίες έχετε τις πολιτικές ώστε να αλλάξει αυτή η 
κατάσταση, προφανώς ο δημότης πρέπει να τα πληρώνει αυτά. Ο δημότης να πληρώνει όλα 
αυτά που σας είπα.  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν για το Στάδιο γίνονται αυτές οι υποδομές. Θα βελτιωθεί και το ταρτάν, έχουνε γίνει 
πολύ σημαντικά πράγματα στο χώρο του Σταδίου, όπου γυμνάζονται κυριολεκτικά χιλιάδες 
άνθρωποι. Μπορεί να υποδεχτεί τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ. Είναι εκδήλωση του ΣΕΓΑΣ. Επιτέλους η 
κεντρική οργάνωση του Αθλητισμού πρέπει να δώσει χρήματα για σημαντικούς αγώνες. Ξέρω 
ότι έχουνε σταματήσει παρά πολλοί αγώνες, τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ έχουνε περιοριστεί σε κάποιες 
ώρες, ένα απόγευμα μιας Κυριακής, αυτό είναι η πραγματικότητα. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να 
έχει το Στάδιο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να δώσει αυτά τα χρήματα και αν και 
εξευρεθούν κάποια άλλα να δώσει και κάποια άλλα, στην πορεία. Προφανώς το Λιμενικό 
Ταμείο, επειδή ακούστηκε κάτι, είναι διαχειριστής της ζώνης Λιμένα. Δεν μπορεί να δίνει τα 
χρήματα και μάλιστα για εκδηλώσεις που είναι εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα. Δεν είναι 
σύννομο. Ακόμα και για εκδηλώσεις που δεν είναι, για έργα που δεν συνδέονται με τον σκοπό 
του Λιμενικού Ταμείου, και αυτές είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά που γίνονται μέσα στην 
χερσαία ζώνη. Εντάξει;  
Ναι, τα νομικά πρόσωπα έχουν συγκεκριμένους σκοπούς. Εντάξει; Τώρα για την ΑΡΜΟΝΙΑ, αν 
επιτρέπει ο σχετικός κωδικός για να μην…, βάλτο 1.000 ευρώ, από 800 κάντο 1.000. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με επιφύλαξη γιατί έχουνε γίνει δεσμεύσεις.  

 
Α, αν έχουν γίνει δεσμεύσεις 800. Εντάξει. 800, εντάξει. Αυτή είναι η πρόταση, 
ως έχει. 
 
Ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία υπέρ. 

Κύριε Μάκαρη; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν βρεθεί κάτι άλλο για τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ, θα το προσπαθήσουμε 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Υπέρ. 
Κύριε Οικονομάκο; 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Υπέρ. 

 
Υπέρ.  
Κύριε Χριστόπουλε; 

 
Υπέρ αλλά κρατάμε τις επιφυλάξεις σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση των 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΩΝ και τον Σαϊτοπόλεμο, ότι είναι μικρό το ποσό.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κάνουμε προσπάθεια και για τα δύο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε;  

 
Και να θέλουμε να ψηφίσουμε κατά, δεν μπορούμε.  
Εμείς σαν Συνεταιρισμός πρέπει να ευχαριστήσουμε για το Φεστιβάλ, για 

τα χρήματα που βάζει η Δημοτική Αρχή και καλούμε όλους τους συναδέρφους να παρευρεθούν 
στο Φεστιβάλ, φέτος είναι αναβαθμισμένο, θα δείτε πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο το να 
συμμετέχει και ο Δήμος και η πρότασή μας και επιθυμία μας είναι, ο Δήμος τα επόμενα χρόνια 
να αναλάβει αυτήν την διοργάνωση, να πάρει το βάρος της διοργάνωσης αυτής, γιατί εμείς 
είναι τα μεγέθη μεγάλα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα θέλαμε ο Δήμος Καλαμάτας να 
αναλάβει το Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς να το εντάξει  στο ετήσιο πρόγραμμά του και ότι 
συνεπάγεται αυτό.  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση :10/2017     Δευτέρα 27  / 3  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  8 

Ευχαριστώ.  
Κύριε Βγενή; Συγνώμη κύριε Δημητρούλια;  

 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Υπέρ. 

 
Κύριε Βγενή υπέρ. 
Κύριε Αλούπη; 

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Υπέρ. 
 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 158, της παραγράφου 1 του άρθρου 202 
του Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010,  το γεγονός ότι σύμφωνα με το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 
τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 34.274.015,18 €, η 
δε εγγεγραμμένη πίστωση στους αρμόδιους κωδικούς αριθμούς εξόδων 00.6731.001, 
00.6735.001 και 00.6736.001 που αφορά επιχορήγηση σε Ν.Π.Δ.Δ., αθλητικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους,  κ.λ.π., συνολικού ποσού, μετά και την σχετική αναμόρφωσή τους, 
106.500  €,  δεν υπερβαίνει το 1,5% του παραπάνω προϋπολογισθέντος ποσού,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   
 
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης  δαπανών, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα του Γενικού Γραμματέα 
του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής, για την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 
 

I. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 
5.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2017 , για τη διοργάνωση των ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΩΝ. 

II. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΪΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 10.000,00 €, σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2017, για τη διοργάνωση του εθίμου του ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΥ. 

III. «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», με το ποσό των 800,00 €, 
σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2017, για τη διοργάνωση Κολυμβητικού Μαραθώνιου. 

IV. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 
200,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2017, για τη διοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης εθίμου. 

V. «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΑΡΜΟΝΙΑ¨», με το ποσό 800,00 €, 
σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2017, για τη διοργάνωση Χορωδιακού Φεστιβάλ. 

VI. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΔΟΥΣΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 
3.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2017, για την αναπαλαίωση - αξιοποίηση της οικίας του 
ΝΙΚΗΤΑΡΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :10/2017     Δευτέρα 27  / 3  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  9 

VII. «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 1.000,00 €, σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2017, για τη διοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς. 

VIII. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με το ποσό των 3.500,00 €, για σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6735.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2017,  τη διοργάνωση εθιμοτυπικών ιππικών αγώνων. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αλούπης Παναγιώτης 

  3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βγενής Χαράλαμπος  

  6. Βεργινάδη Μαρία  

  7. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  8. Βουτσής Γεώργιος  

  9. Γεωργακίλας Κων/νος  

  10. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  11. Γυφτέας Ηλίας  

  12. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  13. Δημόπουλος Δημήτριος  

  14. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  15. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  16. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  17. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  18. Καραγιάννης Ανδρέας 

  19. Καρβέλης Γεώργιος  

  20. Κουτίβας Ηλίας  

  21. Λιάππα Χρυσή  

  22. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  23. Μαρινάκης Σαράντος 

  24. Μπάκας Ιωάννης  

  25. Μπασακίδης Νικόλαος  

  26. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  27. Μπεχράκης Σταμάτης  
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  28. Μπουζιάνης Παύλος  

  29. Μπούχαλης Δημήτριος  

  30. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  31. Νιάρχος Αναστάσιος  

  32. Ντίντα Παναγιώτα 

  33. Οικονομάκος Δημήτριος  

  34. Οικονομάκου Μαρία 

  35. Πολίτης Δημήτριος  

  36. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  37. Φάβας Γεώργιος   

  38. Φαββατάς Δημήτριος  

  39. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 7 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

  
  


















