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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   50/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   475/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και    ώρα   13:00   
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 50η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  

 

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Αποδοχή δωρεάς 792 αντιτύπων της διδακτορικής διατριβής της Χαρίκλειας Σκιά 
– Πανοπούλου, µε τίτλο «∆ιαχείριση της Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Θεωρητικές 

προσεγγίσεις – Εµπειρική έρευνα: Η περίπτωση της Καλαµάτας». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 29535/23-12-2008 
έγγραφο του κ. Σταύρου Νικ. Πανόπουλου, συζύγου της αειµνήστου Χαρίκλειας Σκιά – 
Πανοπούλου, το οποίο έχει ως εξής:  
 
Σταύρος Νικ. Πανόπουλος 
      Βασ. Όλγας 8 
         Καλαµάτα 

                                                      Καλαµάτα 22/12/2008  
 
Προς τον  
∆ήµο Καλαµάτας  
Υπ’ όψιν Κου ∆ηµάρχου  
 
Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε  
 
Σε υλοποίηση σχετικής επιθυµίας της αειµνήστου συζύγου µου 
Χαρίκλειας Σκιά – Πανοπούλου, δωρίζω στον ∆ήµο Καλαµάτας 
792 αντίτυπα της διδακτορικής της διατριβής, µε τίτλο 
«∆ιαχείριση της Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Θεωρητικές 
προσεγγίσεις – Εµπειρική έρευνα: Η περίπτωση της 
Καλαµάτας».  

                                      Μετά τιµής 
                                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 

Ευχαριστούµε τον σύζυγο της αείµνηστης Χαρίκλειας Σκιά, η οποία στη σύντοµη ζωή της, 
ήταν και προσωπική µου φίλη αλλά και σε άλλους εδώ, ένας εξαιρετικός κοινωνικός 
άνθρωπος. Έδωσε πολλά και στην πόλη και στην εκπαίδευση και στον πολιτισµό  και στην 
κοινωνία. Ότι αναλάµβανε το τελείωνε και µάλιστα µε άριστο τρόπο. 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

Τα µισά να πάνε στη νέα κοινωφελή επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨. 
 

Τα 792 αντίτυπα θα έρθουν στη βιβλιοθήκη του ∆ήµου, θα προωθούνται σε 
όλους τους επισήµους, θα προωθηθούν σε φορείς που ασχολούνται µε τον 

πολιτισµό και τα κοινωνικά ζητήµατα, µε πρώτο φορέα φυσικά την κοινωφελή επιχείρηση 
¨ΦΑΡΙΣ¨. 
Οµόφωνα γίνεται αποδεκτή αυτή η σηµαντική προσφορά, για την οποία θα αποσταλεί και 
ευχαριστήρια επιστολή και για τον Σταύρο και για τα παιδιά τους, στους οποίους θα 
κοινοποιηθεί και η παρούσα απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

 
Να δηµοσιευθεί και στον τύπο. 
 

∆εν τα ήθελε αυτά η Χαρίκλεια. Ήταν της ουσίας άνθρωπος.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Να τα µαθαίνει ο κόσµος και να τα έχει ως παράδειγµα. 
 

Να το δούµε κι αυτό. 
 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 (παρ. 2 εδαφ. θ) του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006), 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  
Ι. Αποδέχεται τη δωρεά επτακοσίων ενενήντα δύο (792) αντιτύπων της 

διδακτορικής διατριβής, µε τίτλο «∆ιαχείριση της Πολιτιστικής Ανάπτυξης – 
Θεωρητικές προσεγγίσεις - Εµπειρική έρευνα:  Η περίπτωση της Καλαµάτας» 
της αειµνήστου Χαρίκλειας Σκιά – Πανοπούλου για τις ανάγκες της δηµοτικής 
βιβλιοθήκης.  

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την αποστολή ευχαριστήριας 

επιστολής για την παραπάνω δωρεά. 
 

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 31 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  


