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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  11/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  191/2017 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 04η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 
11η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 13864/30-3-2017 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. 195 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) 
Βουτσής Γεώργιος, 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, 18) Καραγιάννης Ανδρέας, 19) 
Καρβέλης Γεώργιος, 20) Λιάππα Χρυσή, 21) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 22) Μαρινάκης 
Σαράντος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 191 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 25) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 26) Μπεχράκης Σταμάτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 191 απόφαση), 27) Μπουζιάνης Παύλος,  28) Μπούχαλης 
Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 191 απόφαση), 30) 
Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονομάκος Δημήτριος, 33) Οικονομάκου 
Μαρία, 34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 36) Φάβας Γεώργιος και 37) 
Φαββατάς Δημήτριος.  

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Καντζιλιέρη Χριστίνα – 
Ελευθερία, 2) Κουτίβας Ηλίας, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας) και 
4) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 
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.  

• Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος,  
οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

• 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 6ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Αίτημα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών. 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν το με αριθμ. 184/2017 (αριθμ. πρωτ. 
13415/29-3-2017) αίτημα ανάληψης δαπάνης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, το οποίο συνοδεύεται από το με αριθμ. πρωτ. 13368/28-3-
2017 σχετικό έγγραφο αίτημα προς το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. της ιδίας Διεύθυνσης, τα οποία έχουν ως 
εξής : 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά την εισήγηση της υπηρεσίας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις έχετε;  
 
ΒΓΕΝΗΣ: Εγώ κύριε Πρόεδρε.  

 
Να σας πω κάτι;  
Εντάξει, με δυο λογάκια καλό είναι να λέτε λίγο στο Σώμα, τι ακριβώς είναι το 

θέμα το οποίο συζητάμε. Δεν είναι κακό να πείτε ότι είναι για διαφημιστική προβολή αυτά τα 
χρήματα. Υποβαθμίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι. Ή δεν γνωρίζετε το θέμα. Ένα από τα 
δύο συμβαίνει.  
 
ΒΓΕΝΗΣ: Να ρωτήσω κύριε Πρόεδρε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Βγενή. 

 
Συγνώμη, συγνώμη, βεβαίως το γνωρίζω, για να μην σας ταλαιπωρώ.  
Εντάξει κύριε Μάκαρη, αναφέρομαι στην εισήγηση. Θέλετε να διαβάσω την 

εισήγηση;  
7.480 για την διαφημιστική προβολή του Δήμου Καλαμάτας  μέσω του περιοδικού travel book, 
εφημερίδα Έθνος και των ραδιοτηλεοπτικών καναλιών της ΕΡΤ. Πρωτογενές αίτημα στις 28.03 
του '17, ηλεκτρονικό αίτημα.  
Ορίστε, εδώ είναι και η κυρία Ντίντα αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι επί της ουσίας.  

 
Κύριε Μάκαρη να βοηθήσω λίγο, να βοηθήσω.  
Σε ότι αφορά τις 5.000 ευρώ που αφορούν την ΕΡΤ,  είναι λογιστικό το θέμα. 

Ουσιαστικά επειδή παραχωρούμε στην ΕΡΤ, είναι λογιστική τακτοποίηση το λέει και η 
εισήγηση.  
Οπότε, εντάξει, αυτό ήθελα να συμπληρώσω, αλλά το λέει και η εισήγηση.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημέρωσε το Σώμα. 

 
Επειδή παραχωρούμε στην ΕΡΤ χώρο τον οποίο στεγάζεται και αντισταθμιστικά μας 
δίνει κάποια λεπτά προβολής, γίνεται λογιστική τακτοποίηση ουσιαστικά, επειδή δεν 

μπορούν να κόβουν όμως μηδενικό τιμολόγιο  η ΕΡΤ σε ότι αφορά την παρεχόμενη υπηρεσία 
σε μας πρέπει να κόβει τιμολόγιο, ουσιαστικά γίνεται μία λογιστική τακτοποίηση των ενοικίων, 
με τον παραχωρούμενο χρόνο, έτσι;  

 
Η ΕΡΤ βάζει συγκεκριμένα πράγματα, είναι όλα στο συμφωνητικό, εντάξει; Είναι 
τακτοποίηση και το 2480 είναι στο Έθνος για προβολή στο travel book.  

 
Γνωρίζουμε την εφημερίδα Έθνος γνωρίζουμε και το περιοδικό travel book το 
οποίο είναι πολύ καλό περιοδικό.  

Η ερώτηση είναι, αν έχετε απευθυνθεί και σε άλλες εκδόσεις οι οποίες είναι  ή ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές. Ή περιοριστήκατε μονάχα στο συγκεκριμένο 
έντυπο;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην Καθημερινή έχουμε προβληθεί 4 – 5 φορές. 
 
ΒΓΕΝΗΣ: Πρόεδρε να κάνω την ερώτηση;  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βγενή, ορίστε.  

 
Ποια είναι τα κριτήρια που θα γίνει το συγκεκριμένο media buying, δηλαδή τιράζ, 
κοινό που προμηθεύεται την συγκεκριμένη εφημερίδα; Είναι μέσα στο target group 

των ανθρώπων που θέλουμε να προσεγγίσουμε στην πόλη;  
Είχα ρωτήσει και για την ΕΡΤ, γιατί η τηλεθέαση της ΕΡΤ κυμαίνετε σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
αλλά το διευθετήσατε, όσον αναφορά για την ΕΡΤ. Αλλά για το 1ο, για το travel book, δηλαδή 
υπάρχουν έντυπα πολύ ποιό, με μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα την σήμερον ημέρα.  

 
Σας απάντησε κύριε Βγενή ο κύριος Δήμαρχος. Υπάρχει μία εναλλαγή στις 
καταχωρήσεις του Δήμου Καλαμάτας Καλαμάτας, έτσι ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα προβολής του Δήμου Καλαμάτας μέσα από πολλά έντυπα. Βέβαια όπως γνωρίζετε 
δεν έχουν όλες οι εφημερίδες έντυπα τα οποία αφορούν στα ταξίδια, στον τουρισμό. Όσες 
έχουν αφιερώματα ταξιδιωτικά προσπαθούμε εκεί να έχουμε καταχωρήσεις με μία εναλλαγή.  

 
Ευχαριστώ.   
Άλλη ερώτηση, όχι.  

Ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία υπέρ. 
Κύριε Μάκαρη; 

 
Να τοποθετηθούμε σε αυτό το θέμα.  
Εντάξει, για το θέμα της ΕΡΤ είπαμε ότι είναι ένα διαδικαστικό θέμα και 

συμφωνούμε υπέρ και για το άλλο θα συμφωνήσουμε για το Έθνος και το travel book, με την 
προϋπόθεση όμως ότι θα μας χορηγηθεί αυτή ακριβώς η εναλλαγή την οποία λέτε. Δηλαδή, 
επειδή έχεις εσύ τα στοιχεία να δούμε σε ποιές άλλες εφημερίδες έχει δοθεί και αν η πίτα, η 
διαφημιστική πίτα, μοιράστηκε επαρκώς.  Αυτό, με αυτή την προϋπόθεση.  
Οπότε και καλό είναι στις εισηγήσεις να μας λέτε τι ακριβώς έχουν γίνει, τι έχει προηγηθεί στα 
προηγούμενα χρόνια για να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη ψηφίζετε θετικά;  

 
Ναι ψηφίζουμε θετικά αλλά με την προϋπόθεση ότι θα μας προσκομίσετε, να 
δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή ότι θα μας δώσει αυτό το rotation που είπε, την 

εναλλαγή. Να μας το δώσει γραπτώς, μπορεί να μας το δώσει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πει η κυρία Ντίντα που είναι αρμόδια. 

 
Η κυρία Ντίντα, απλά εγώ, εσύ είσαι εισηγητής για αυτό έδωσα σε σας τον  
λόγο.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το οικονομικό σκέλος, διάθεση πίστωσης είναι κύριε Πρόεδρε. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κυρία Ντίντα. 

 
Τι να απαντήσω κύριε Πρόεδρε, απαντήσαμε σε ερώτηση του κυρίου Μάκαρη, δεν 
έχω να απαντήσω κάτι άλλο.  

 
Είπαμε, το ξαναλέω, δηλαδή πόσες φορές θα το λέμε.  
Να μας δώσετε αυτή, έχει γίνει μία εναλλαγή, αυτό, να μας πείτε, έγινε την 

προηγούμενη χρονιά, δόθηκε εκεί, την άλλη, την προπροηγούμενη.  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  



Συνεδρίαση :11/2017     Τρίτη  04  / 04  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  191/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  6 

Όχι, δεν είναι σωστό δηλαδή, αφού ζητάει η Αντιπολίτευση, συγνώμη, εφόσον ζητάει η 
Αντιπολίτευση να ψηφίσει υπέρ …. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι όλα αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μπορείτε να τα δείτε. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν είναι απάντηση αυτή, δεν είναι απάντηση αυτή. Εντάξει. 

 
Η πλειοψηφία υπέρ.  
Κύριε Μάκαρη;  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Είπαμε υπέρ, με την προϋπόθεση αυτήν. 

 
Δεν μπορούμε να δώσουμε ψήφο με προϋποθέσεις. Ή ναι ή όχι. Δεν πάει η 
ψήφος με προϋπόθεση.  

 
Είπαμε ότι πρέπει να είναι ποιο ενημερωμένοι οι εισηγητές. Μόλις μας έρθει αυτή η 
όλη ιστορία τότε θα ψηφίσουμε. 

 
Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, το λόγο.  
Κύριε Μάκαρη εγώ δεν το δέχομαι αυτό το οποίο λέτε, αυτήν τη στιγμή είναι 

μία πίστωση την οποία ψηφίζουμε. Για τα θέματα του τουρισμού έρχονται κατ’ ιδίαν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο  και κάνουμε ολόκληρη κουβέντα εκεί πέρα. Να ξέρουμε τώρα επί μέρους 
λεπτομέρειες στην ψήφιση της πίστωσης, να σας δώσουμε το rotation, της Καθημερινής …. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Είναι ελλιπής η εισήγηση. 

 
Κύριε Μάκαρη, τα 7.000 ψηφίζουμε.  
Όταν είναι για θέματα τουρισμού να τα πείτε αυτά, αν είναι κάθε φορά που 

ψηφίζουμε μια πίστωση να αρχίζουμε και να αναλύουμε και αναλύσεις επί αναλύσεων, χάνεται 
η ουσία. 

 
Να βοηθήσω λίγο;  
Μιλάμε για εκτέλεση προϋπολογισμού ουσιαστικά που έχει τοποθετηθεί κατά 

στον προϋπολογισμό. Κατά ψηφίζετε και τώρα. Τι θα ψηφίσετε; 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Θα μας πείτε και τι θα ψηφίσουμε; 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι το λέω εγώ, γιατί αυτό κάνετε πάντα. Αυτό κάνετε πάντα.  

 
Κύριε Μάκαρη λευκό; Λευκό;  
Κύριε Οικονομάκο.  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Υπέρ στην ΕΡΤ, λευκό στο άλλο, στο Έθνος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα πάνε πακέτο. Πακέτο πάνε. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Λευκό, λευκό.  

 
Κύριε Αντωνόπουλε.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό ψηφίζουμε. 
 
Κύριε Δημητρούλια. Υπέρ.  
Κύριε Βγενή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε, πριν  ψηφίσω να υπενθυμίσω ότι είμαστε μία εβδομάδα πριν το 
Πάσχα, όλη η Ελλάδα, όλοι οι μεγάλοι Δήμοι κάνουνε καμπάνιες προβολής για την 

μέγιστη επισκεψιμότητα το Πάσχα, δεν έχω δει κάτι ακόμα για μας. 
  
Δεν έχουμε ξενοδοχεία, αυτό πήγα να πω και εγώ. Δεν υπάρχει κρεβάτι πουθενά 
για το Πάσχα. 

 
Και άλλες εταιρίες μεγάλες αναψυκτικών είναι παγκόσμιες δυνάμεις και κάνουνε 
συνέχεια διαφημιστική προβολή.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψηφίζετε το θέμα; Το ψηφίζετε; 
 
ΒΓΕΝΗΣ: Τέλος πάντων, λευκό. 

 
Κύριε Αλούπη. Λευκό.  
Κύριε Μάκαρη. Λευκό. 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του το παραπάνω αναφερόμενο αίτημα, τις αναφερόμενες σ’ αυτά διατάξεις, τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας 
σύμφωνα με το οποίο 

• ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο κ. Δημητρούλιας και 

• ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και οι κ.κ. Βγενής & Αλούπης, 

κατά πλειοψηφία, 
  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Την υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας για την 
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, το είδος και το ύψος του 
οποίου, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α.Ε. του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2017, αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης  
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, το 
οποίο καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
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  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  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. Καραγιάννης Ανδρέας 

  18. Καρβέλης Γεώργιος  

  19. Λιάππα Χρυσή  

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπασακίδης Νικόλαος  

  23. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  24. Μπουζιάνης Παύλος  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονομάκος Δημήτριος  

  29. Οικονομάκου Μαρία 

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φάβας Γεώργιος   

  33. Φαββατάς Δημήτριος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 10 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


