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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   143/2008 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 13η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-03-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκου Γεωργίου και  
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης του τοπικού εθίμου 
¨Σαϊτοπόλεμος¨. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 27/3/2008 εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Κλείδωνα, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 
«ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδηλώσεων του τοπικού εθίμου «ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ». 
 
Για το έθιμο του Σαϊτοπόλεμου που γίνεται την Κυριακή του Πάσχα κάθε έτους απαιτείται 
για το έτος 2008 διάθεση πίστωσης ποσών: 
 

Α) 23.500,00 € σύμφωνα με την σχετική μελέτη σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 (δαπάνες 
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών) του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 
2008, που αφορά στα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες για την εκτέλεση του εθίμου 
ως εξής: 

 
α) Εργασία ηχητικής κάλυψης Σαϊτοπόλεμου       1.000,00 € 
β) Προμήθεια χαρτονιού υποδηματοποιίας 2.200,00 € 
γ) Μεταφορά χαρτονιού υποδηματοποιίας 300,00 € 
δ) Προμήθεια μπαρούτης υπονόμων 16.700,00 € 
ε) Προμήθεια μπαρούτης εγγλέζα  3.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 23.500,00 € 
 
και  
Β) 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 (τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών) του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2008, για τα έπαθλα των μπουλουκιών (7 μπουλούκια Χ 
500,00 €/μπουλούκι). 

 
     Για τη υλοποίηση των παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006) πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει : 
 

1) η διοργάνωση του τοπικού εθίμου του σαϊτοπόλεμου έτους 2008, και   
2) τη ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσών α) 23.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 

(δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών) του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2008, που αφορά στα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες για 
την εκτέλεση του εθίμου και β) 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 (τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπιών) του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2008, για τα έπαθλα των 
μπουλουκιών (8 μπουλούκια Χ 500,00 €/μπουλούκι). 

 
Όσον αφορά στην ανάθεση των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της διοργάνωσης του εθίμου ισχύουν τα εξής: 
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- Η προμήθεια : α) του χαρτονιού υποδηματοποιίας, β) της μπαρούτης υπονόμου και γ) της 
μπαρούτης εγγλέζα  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως προβλέπει η 
παράγραφος 1 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ., με απόφαση Δημάρχου. 
Σημειώνεται ότι για την μπαρούτη η εταιρεία «ΑΡΚΑΣ Α.Ε.» και ο αντιπρόσωπός της για 
τον Ν. Μεσσηνίας Μπουρίκας Νικόλαος είναι η μοναδική στην Ελλάδα που παράγει μαύρη 
πυρίτιδα (άρθρο 3 παρ. γ(3), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 6, του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΑ αρ. 
11389/93). 

 
- Η ανάθεση της εργασίας α) της ηχητικής κάλυψης και β) της μεταφοράς του χαρτονιού 

υποδηματοποιίας θα γίνει από τη Δημαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Π.Δ. 28/80, την παρ. 2 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. και τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ.  

 
Για την παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση της εκδήλωσης θα 
οριστεί από τον κ. Δήμαρχο  Οργανωτική Επιτροπή.  
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει την ανάθεση της ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης 
στον κ. Κουτσαϊμάνη αντί ποσού 600,00 € προσαυξανόμενου με το νόμιμο ΦΠΑ, και της 
μεταφοράς τυ χαρτονιού υποδηματοποιίας αντί του ποσού των 180,00 €. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση και την αναφερόμενη σ’ αυτήν υπ’ αριθ. 164/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80, την παρ. 2 του άρθρου 209 
του Δ.Κ.Κ. και τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006), 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει τις παρακάτω αναθέσεις για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ. 164/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που 
αφορά στη διοργάνωση από το Δήμο Καλαμάτας του τοπικού εθίμου 
«Σαϊτοπόλεμος» την Κυριακή του Πάσχα: 

α) της παροχής υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, στο 
κατάστημα ¨Κουτσαϊμάνη¨,  αντί του ποσού των εξακοσίων  ευρώ (600,00 
€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

β) της μεταφοράς του χαρτονιού υποδηματοποιίας από το Περιστέρι Αττικής 
στην Καλαμάτα, στο πρακτορείο μεταφορών «Αθανασόπουλου Ηλία –
Αρτέμιδος 165 - Καλαμάτα», αντί του ποσού των πενήντα εννέα ευρώ και 
εξήντα επτά λεπτών (59,67 €).  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


