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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  313/2017 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται 
στην 17η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 24367/2-6-2017 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 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 295 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 305 απόφαση), 4) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 
Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος, 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) Μπουζιάνης Παύλος, 27) Μπούχαλης Δημήτριος, 28) Νιάρχος 
Αναστάσιος, 29) Ντίντα Παναγιώτα, 30) Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) 
Πολίτης Δημήτριος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Φάβας Γεώργιος, 35) Φαββατάς 
Δημήτριος και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γεωργακίλας Κων/νος, 2) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 3) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία, 4)  Μπεχράκης Σταμάτης και 5)  Μπρεδήμας Θεόδωρος.  

 
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: 1) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 2) 
Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος και 3) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος, οι οποίοι 
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας  Άριος κ. Νάσιος 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 την Προεδρεύουσα στη Συνεδρίαση, Αντιπρόεδρο του Σώματος κα 

Βεργινάδη Μαρία, για συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. 
 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκονται τα αιτήματα: 

i. από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ», με αριθμ. πρωτ. 22482/24-5-2017, 
για τη διοργάνωση της γιορτής της Πατάτας, 

ii. από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ», με αριθμ. πρωτ. 22484/24-5-2017,  για 
τη διοργάνωση της Μουσικής Σύναξης Ταϋγέτου, 

iii. από τον «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ¨ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ¨», με αριθμ. πρωτ. 
20591/11-5-2017, για τη διοργάνωση της ετήσιας Γιορτής Περιβάλλοντος, 

iv. από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΓΑΣ», με αριθμ. πρωτ. 21975/19-5-2017, για την 
πραγματοποίηση της Επετείου της Μάχης της Βέργας,  

v. από τον «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ 
¨ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΣ¨», με αριθμ. πρωτ. 21112/15-5-2017, για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

vi. Από τον «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ¨Η ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ¨», με αριθμ. πρωτ. 21976/19-5-2017, για την πραγματοποίηση 
μουσικοχορευτικής παράστασης, 

vii. από τον  «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΟΥΡΙΑΣ», με αριθμ. πρωτ. 
24070/1-6-2017, για τη διοργάνωση εκδήλωσης, 

viii. από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΙΟΣ», με αριθμ. πρωτ. 23638/30-5-2017, για τη 
διοργάνωση της γιορτής του Αγρότη και της Αγρότισσας, 

ix. από την «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΑΡΜΟΝΙΑ¨», με αριθμ. πρωτ. 
22828/25-5-2017, για τη συμμετοχή της σε συναυλία και 

x. από το «ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», με αριθμ. πρωτ. 21587/17-5-
2017, για τη συμμετοχή του Σκακιστικού Τμήματος στο  Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής 
Κατηγορίας. 

 
Τα παραπάνω αιτήματα των φορέων συνοδεύεται από τα με αριθμ. 286/2017 (αριθμ. πρωτ. 
24006/31-5-2017), 288/2017 (αριθμ. πρωτ. 23835/31-5-2017), 287/2017 (αριθμ. πρωτ. 
23817/31-5-2017), 290/2017 (αριθμ. πρωτ. 23856/31-5-2017), 292/2017 (αριθμ. πρωτ. 
23860/31-5-2017), 291/2017 (αριθμ. πρωτ. 23858/31-5-2017), 304/2017 (αριθμ. πρωτ. 
24983/7-6-2017), 305/2017 (αριθμ. πρωτ. 24984/7-6-2017), 306/2017 (αριθμ. πρωτ. 
24985/7-6-2017) και 293/2017 (αριθμ. πρωτ. 23864/31-5-2017) σχετικά αιτήματα ανάληψης 
δαπάνης, αντίστοιχα, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

 
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
Λοιπόν σιγά, σιγά να τα πω ένα, ένα.  

• ¨Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας¨ για το πρωτάθλημα της 1ης εθνικής 
κατηγορίας στο Porto Rio Hotel της Αχαΐας από 3 έως 10 Ιουλίου με το ποσό των 400 €.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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• Αρμονία, ¨Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας η Αρμονία¨, για τη συμμετοχή της στις 19 
Ιουνίου 2017 στο Καλλιμάρμαρο, στην συναυλία «Όλοι η Ελλάδα για τον Μίκη» με το ποσό 
των 500 €.  

• Επιχορήγηση του ¨Συλλόγου Γυναικών Άριος¨... 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να ρωτήσω: Αυτά τα έχουμε ψηφίσει και τώρα έρχεται…; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Είναι καινούργια αιτήματα;  

 
Είναι αίτημα ανάληψης δαπάνης. Είναι το πρώτο, αιτήματα. Εντάξει; 

• ¨Σύλλογος Γυναικών Άριος¨. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 
πραγματοποιεί την εκδήλωση με τίτλο «Η γιορτή του αγρότη και της αγρότισσας». 
Επιχορήγηση προτεινόμενη με το ποσό των 600 €.  

• ¨Πολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος Θουρίας¨, για το πανηγύρι που διοργανώνει την 1η 
Ιουλίου 2017, προτεινόμενη επιχορήγηση 500 €.  

• ¨Σύλλογος Λαδέων¨ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει στην τοπική 
κοινότητα Λαδά το καλοκαίρι, η προτεινόμενη επιχορήγηση 400 €.  

• ¨Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σπερχογείας η Αγία Κυριακή¨ για την μουσικοχορευτική 
παράσταση με τίτλο ¨Το ρολόι του χρόνου¨ που θα πραγματοποιηθεί παραμονή της Αγίας 
Κυριακής, δηλαδή στις 6 Ιουλίου, προτεινόμενη επιχορήγηση 400 €.  

• ¨Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βέργας¨ για τις εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιήσει 21 και 22 Ιουνίου για την 91η επέτειο της μάχης της Βέργας, 
προτεινόμενη επιχορήγηση 500 €.  

• ¨Περιβαλλοντικός Σύλλογος  Οι φίλοι του Ταϋγέτου¨, προτεινόμενη επιχορήγηση 500 €, για 
την ετήσια ημέρα του περιβάλλοντος που θα γίνει στην περιοχή του  Ταϋγέτου, 11 Ιουνίου 
2017 ημέρα Κυριακή.  

• ¨Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας¨ για την μουσική σύναψη του Ταϋγέτου η οποία θα γίνει 
από 26 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, προτεινόμενη επιχορήγηση 500 €.  

• ¨Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας¨ και πάλι για την γιορτή της πατάτας η οποία φέτος 
κλείνει 31 χρόνια, η οποία θα πραγματοποιηθεί 19 Αυγούστου στην Αλαγονία, προτεινόμενη 
επιχορήγηση 700 €.  

Αυτά. 

 
ΒΓΕΝΗΣ: Να κάνω μία ερώτηση; Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι βεβαίως. 

 
Βλέπουμε σε μερικά αιτήματα μεγάλη αναντιστοιχία με το ποσό που επιχορηγεί ο 
Δήμος. Υπάρχει κάποιος τιμάριθμος, κάπως βγαίνει αυτός ο τρόπος που 

επιχορηγούνται οι εκδηλώσεις ή μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να θεσπίσει αν είναι τοπικής 
εμβέλειας, Μεσσηνιακής, Πελοποννησιακής, Πανελλήνιας και να αποδεικνύουν οι σύλλογοι το τι 
θα κάνουν για να μπορέσει να βγει και προς τα έξω καλύτερο αποτέλεσμα με την συμμετοχή 
του Δήμου;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν να μιλήσω εγώ. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να κάνω και εγώ κύριε Δήμαρχε μία ερώτηση; 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΓΕΝΗΣ:  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε Φαββατά.  

 
Κύριε Αντιδήμαρχε να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλα αιτήματα για επιχορήγηση και 
2ον αυτό που λέει και ο κύριος συνάδερφος ο κύριος Βγενής, βλέπουμε 

παραδείγματος χάρη στην Θουρία, μία κωμόπολη, να δίνουμε 400 € και βλέπουμε στο Λαδά, 
400. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 500. 

 
500 ναι. Και βλέπουμε σε άλλες εκδηλώσεις οι οποίες είναι ποιο μικρά χωριά, να 
δίνουμε 700. Δηλαδή πως γίνεται, δηλαδή δεν παίζει ρόλο ο πληθυσμός του 

χωριού; 
 
Κύριε Δήμαρχε συγνώμη απλά για τα αιτήματα που ρωτάει ο συνάδερφος. Ότι 
έχει έρθει στην αλληλογραφία μας μέχρι και χθες σας τα έχουμε βάλει μέσα, 

ότι έρθει τις επόμενες μέρες, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Άλλο ρώτησα κύριε Αντιδήμαρχε. Αν υπάρχουν άλλα αιτήματα που δεν τα 
έχετε… δεν έχουν έρθει. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι βέβαια. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει. 

 
Λοιπόν, βλέπετε η μέση υποστήριξη είναι γύρω στα 400 € με 500. Υπάρχουνε 
Δήμοι, θα αναφέρω ένα παράδειγμα, ο Δήμος Αρταίων, που με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου έκοψε τις επιχορηγήσεις παντού.  
Εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, οι εκδηλώσεις που γίνονται δεν γίνεται καμία εκδήλωση στην 
Καλαμάτα, σχεδόν κανένα συνέδριο, από εκδηλώσεις που φέρνουν και χρήμα έτσι; η οποία να 
μην έχει την παντοειδή υποστήριξη του Δήμου. 
Κοιτάξτε με τους συλλόγους τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι που επιχορηγούνται και 
από την Περιφέρεια, δηλαδή και από άλλη πηγή. Υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι, όπως 
παράδειγμα ο ΝΟΚ, στους οποίους ο Δήμος, το Λιμενικό Ταμείο έχει δώσει τις εγκαταστάσεις 
τις οποίες νοικιάζουν. Αυτό είναι μία υποστήριξη πάρα πολύ σοβαρή. Αν ο Χάρης αναφέρεται 
σε συλλόγους αυτής της εμβέλειας. Και προφανώς υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις, μακάρι 
να είχαμε δυνατότητες οικονομικές, όπως είναι η ¨Πατάτα¨ της Αλαγονίας ή όπως είναι το 
¨Ρύζι¨ της Σπερχογείας ή όπως είναι η ¨Αγκινάρα¨ της Μικρομάνης, οι οποίες είναι κάποιες 
εκδηλώσεις…, που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις που με το χρόνο είναι καταξιωμένες 
εκδηλώσεις, σε έναν υπερθετικό βαθμό, οι οποίες παίρνουνε κατάτι μεγαλύτερη ενίσχυση ή ας 
πούμε στην Σπερχογεία πρέπει να επιχορηγήσουμε τρεις εκδηλώσεις το χρόνο όχι μία. Στου 
Λαδά πρέπει να επιχορηγήσουμε γύρω στις τρεις εκδηλώσεις τον χρόνο ή στην Αλαγονία ήδη 
τώρα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Ήδη.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Στη Θουρία κ. Δήμαρχε; 

 
Κοίταξε, στην Θουρία έχουμε την εκδήλωση αυτή, μία, την εκδήλωση που κάνει 
ο Ιερέας των Αγίων Θεοδώρων, δύο, όπου τους Αγίους Θεοδώρους τους έχουμε 

βοηθήσει αποφασιστικά, εννοώ τη δουλειά που κάνει η ενορία εκεί πέρα και έχουμε τώρα και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο με τις εγκαταστάσεις, περιμένουμε την πληρωμή από το Leader, για 
να εγκαταστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο χώρο όπου θα διαπιστώσεις 
την υποστήριξη προς τον Σύλλογο. Ότι μπορεί ο Δήμος να το κάνει το κάνει, δεν εξαιρούμε 
κανέναν.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Καλά, θα ‘ρθεί το ¨Πολιτιστικό Καλοκαίρι¨, θα το συζητήσουμε. 
Δήμαρχε, εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα τώρα, θα το συγκεκριμενοποιήσω. Η 

¨Αρμονία¨ θα πάει σε συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη, η πόλη έχει προχωρήσει με το 
θεσμό του Φεστιβάλ Χορωδιών. Αν μπορούμε να βοηθάμε τέτοιες ενέργειες οι οποίες βγάζουν 
και τη χορωδία προς τα έξω. Οι άνθρωποι δεν ζητήσανε κανένα υπερβολικό ποσό.  

 
Σε αυτή τη δόση, με τον κωδικό δεν μπορούμε. Την ¨Αρμονία¨ θα την δούμε 
γιατί πράγματι έχει μία κινητικότητα πολύ σοβαρή. Δεν σας κρύβω, θα σας 

προτείνω, ο κάτω όροφος του Σιδηροδρομικού Σταθμού φαίνεται ότι έχουμε σε εξέλιξη 
κάποιες διαδικασίες εκκένωσης, θα σας προτείνω να δοθεί στην ¨Αρμονία¨, σε αυτό το 
Σύλλογο ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μία δραστηριότητα. Να δούμε άμα μπορούμε να 
κάνουμε κάτι άλλο, αλλά σου λέω αυτό για την ενίσχυσή της.  

Και αφού αναφέρθηκες στο Φεστιβάλ Χορωδιών σήμερα μου ανακοίνωσαν ότι οι χορωδίες 
είναι 51. Ξεπέρασε και τον αριθμό 20 οι χορωδίες που έρχονται από την μία άκρη του κόσμου 
μέχρι την άλλη στην Καλαμάτα, μιλάμε για 2.000 κόσμο μέχρι τώρα ο οποίος θα 'ρθει και θα 
μείνει στην πόλη και επομένως παρακαλώ χρειάζεται υποστήριξη ολόκληρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την υποδοχή αυτού του κόσμου και την εξυπηρέτησή του και όποιος 
προσφέρετε να μπει στις επιτροπές και να βοηθήσει, διότι το εγχείρημα είναι πάρα πολύ 
μεγάλο και το αγκαλιάζει και ο κόσμος γιατί επικοινωνούν ευρύτερα στρώματα με την 
χορωδιακή μουσική.  

Λοιπόν, αυτά προτείνονται από τον κύριο Αντιδήμαρχο.  

 
Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.  
Πάμε ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία υπέρ.  
Κύριε Μάκαρη. Υπέρ.  
Κύριε Οικονομάκο. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Υπέρ. 

 
Υπέρ.  
Κύριε Χριστόπουλε. 

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

 
Υπέρ. 
Κύριε Αντωνόπουλε. Υπέρ.  

Κύριε Δημητρούλια. Υπέρ.  
Κύριε Βγενή 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 και 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,  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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.  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ», με το ποσό των επτακοσίων ευρώ 

(700,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2017, για τη διοργάνωση της γιορτής της Πατάτας. 

II. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ» με το ποσό των πεντακοσίων ευρώ 
(500,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2017, για τη διοργάνωση της Μουσικής Σύναξης Ταϋγέτου. 

III. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ¨», με το ποσό των 
πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2017, για τη διοργάνωση της ετήσιας Γιορτής 
Περιβάλλοντος. 

IV.  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΑΣ», με το ποσό των πεντακοσίων ευρώ 
(500,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2017, για την πραγματοποίηση της Επετείου της Μάχης της 
Βέργας,  

V. «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ 
¨ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΣ¨», με το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017, 
για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

VI.  «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ¨Η 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ¨», με το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 
00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017, για την 
πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής παράστασης. 

VII. «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ», με το ποσό των 
πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2017, για τη διοργάνωση εκδήλωσης. 

VIII. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΙΟΣ», με το ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00 €), σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017, 
για τη διοργάνωση της γιορτής του Αγρότη και της Αγρότισσας. 

IX. «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΑΡΜΟΝΙΑ¨», με το ποσό 
πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.001 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2017, για τη συμμετοχή της σε συναυλία. 

X. «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», με το ποσό των 
τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.001 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2017,  για τη συμμετοχή του Σκακιστικού 
Τμήματος στο  Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βγενής Χαράλαμπος 

  5. Βεργινάδη Μαρία 

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας Ηλίας  

  10. Δημητρούλιας Γεώργιος 

  11. Δημόπουλος Δημήτριος  

  12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  13. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  14. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  15. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία 

  16. Καραγιάννης Ανδρέας 

  17. Καρβέλης Γεώργιος  

  18. Κουτίβας Ηλίας 

  19. Λιάππα Χρυσή  

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  21. Μαρινάκης Σαράντος 

  22. Μπάκας Ιωάννης  

  23. Μπασακίδης Νικόλαος  

  24. Μπουζιάνης Παύλος  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα 
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  28. Οικονομάκος Δημήτριος  

  29. Οικονομάκου Μαρία 

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φάβας Γεώργιος   

  33. Φαββατάς Δημήτριος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 20 Ιουνίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

  






















