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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  09/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  162/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Μαρτίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 9η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 21-03-2008 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)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 164 
απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Παπαµικρούλης Παναγιώτης και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας 
κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 8) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Μετάβαση αντιπροσωπίας του ∆ήµου Καλαµάτας στην πόλη Ξιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 
Κίνας στο πλαίσιο της προετοιµασίας αδελφοποίησης των δύο πόλεων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος, του οποίου εισήγηση (αριθµ. 
πρωτ. 6758/27-3-2008) υπήρχε στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση,  λέει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι στην προηγούµενη συνεδρίασή του το ∆ηµοτικό µας 
Συµβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε το Πρωτόκολλο Πρόθεσης του ∆ήµου 

Καλαµάτας και του ∆ήµου Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, για την αδελφοποίηση των 
δύο πόλεων.  

Στο πλαίσιο της ανάληψης των πρωτοβουλιών και της προώθησης των διαδικασιών για την 
αδελφοποίηση αυτή,   το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων της ∆ηµοτικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας 
της  Σιάν, απέστειλε πρόσκληση έτσι ώστε αντιπροσωπεία του ∆ήµου Καλαµάτας να 
παρακολουθήσει την 12η Έκθεσης Επενδύσεων και Εµπορίου για συνεργασία µεταξύ 
Ανατολικής και ∆υτικής Κίνας στην πόλη. Θεωρώντας λοιπόν ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή, διότι η πρόθεσή µας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αδελφοποίησης είναι η ανάληψη όλων των δυνατών πρωτοβουλιών και µάλιστα όταν µία 
τέτοια πρωτοβουλία έρχεται από την αντιπέρα όχθη, από την άλλη πλευρά, από την πόλη της 
Σιάν, προτείνεται να επισκεφτεί την συγκεκριµένη έκθεση  αντιπροσωπεία από το ∆ήµο η 
οποία αποτελείται από εµένα, την κα Κουράκλη και την κα Μήτρου ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων 
Σχέσεων & Επικοινωνίας της ∆ΕΠΑΚ, η οποία αντιπροσωπεία εκτός των άλλων, εκτός της 
συµµετοχής της στο φόρουµ, στην έκθεση, να προβάλει τον ∆ήµο και την ευρύτερη περιοχή 
και να ξεκινήσει τις διεργασίες εκείνες που απαιτούνται έτσι ώστε να ολοκληρωθεί στο εγγύς 
µέλλον η αδελφοποίηση, προωθώντας συνεργασίες στον πολιτιστικό τοµέα, στον οικονοµικό 
τοµέα, στον εκπαιδευτικό και στον αθλητικό.  

Ζητείται λοιπόν από το Σώµα, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η κάλυψη των εξόδων αυτής της 
µετακίνησης όπως ο νόµος προβλέπει.  

Το ταξίδι, η αναχώρηση των µελών της αντιπροσωπείας θα γίνει από την Καλαµάτα την 
Τετάρτη 2 Απριλίου. Θα ξεκινήσουµε την Πέµπτη 3 Απριλίου το πρωί από την Αθήνα θα 
φτάσουµε την Παρασκευή το µεσηµέρι στην πόλη της Σιάν, είναι ένα πολύ µεγάλο ταξίδι 
διάρκειας 18 ωρών, και θα επιστρέψουµε  µε τις κινεζικές αερογραµµές, την  Air China, την 
Πέµπτη 10 Απριλίου αναχωρώντας από την Κίνα την Τετάρτη 9 Απριλίου.  
Σας ευχαριστώ. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, η διαδικασία συνεχίζεται 
µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Καταρχάς εγώ έρχοµαι να κάνω µία δήλωση γιατί πιστεύω ότι, όχι ότι 
είµαι αντίθετος γενικά περί της αδελφοποίησης, αλλά η πολιτική µου 

διαίσθηση λέει ότι όσο πηγαίνουµε προς τους ολυµπιακούς αγώνες  θα έχουµε προβλήµατα 
στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σχετικά µε την Κίνα. Πιστεύω και απεύχοµαι να 
εµπλακούµε σ΄ αυτή τη διαδικασία και σα χώρα. Πιστεύω ότι θα οξυνθούν τα πράγµατα. Ήδη 
η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επίσηµα τον διωχθέντα από την Κίνα και από το Θιβέτ ∆αλάι Λάµα 
να συναντηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκφράζω κ. ∆ήµαρχε την ανησυχία µου και πιστεύω 
ότι πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.  
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 
Κίνας, την Τοπική Κυβέρνηση και τη ∆ηµοτική Αρχή της Σιάν για το γεγονός ότι 

σε κλίµα ισοτιµίας τα δύο ∆ηµοτικά Συµβούλια, της Σιάν και του ∆ήµου Καλαµάτας 
συναποφασίσαµε για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων µε την µακρόχρονη ιστορία του. 
Είναι πολύ µεγάλη τιµή για την πόλη της Καλαµάτας αγαπητοί συνάδελφοι, να εκπροσωπεί τις 
ελληνικές πόλεις. Υπενθυµίζω ότι την Τουρκία την εκπροσώπησε η Κωνσταντινούπολη, για να 
καταλάβετε τα µεγέθη, µία πόλη η οποία πληθυσµιακά είναι ισότιµη περίπου µε την Σιάν. Η 
Σιάν είναι η πόλη των 50 Πανεπιστηµίων, η πόλη της τέχνης, η πόλη που έχει δώσει το όνοµά 
της στο Σινικό Τείχος και στην Κίνα. ∆εν έχει όµως καµία σηµασία ιδιαίτερη αυτό αφού και 
εµείς είµαστε µία πόλη και µία περιοχή η οποία έχει προσφέρει πολλά στον παγκόσµιο 
πολιτισµό.  
Ευχαριστώ λοιπόν ειλικρινά για το γεγονός ότι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Σιάν λήφθηκε µία 
απόφαση για τη συνεργασία µε τη δική µας πόλη, γι΄ αυτό και πρέπει να καταβάλλοµε 
προσπάθεια, έχω πει και άλλη φορά ότι οι δυνάµεις µας είναι µικρές, να µην πάµε σε µία 
αδελφοποίηση, δεν θα κάνοµε πιθανότατα άλλη αδελφοποίηση στη θητεία µας, γιατί µπορεί να 
έχει δίκιο για τις αδελφοποιήσεις ποµφόλυγες ο κ. Ηλιόπουλος, έχουνε γίνει και στο παρελθόν 
και δεν τις θυµόµαστε, αλλά αυτό αγαπητοί συνάδελφοι είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό το 
οποίο πρόκειται να γίνει.  
 
Οι τρεις λοιπόν εδώ, ο Αντιδήµαρχος, η κας Κουράκλη, θα εξηγήσω, και η κα Μήτρου, θα 
λειτουργήσουν ως προποµποί της µεγάλης αποστολής η οποία δεν θα είναι πρωτίστως πολιτική 
θα είναι κύρια οικονοµική αποστολή.  
Προσδιορίσαµε τους στόχους.  
Κοιτάξτε, έχουµε πάρει οµόφωνη απόφαση ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να υπογράψουµε το 
Πρωτόκολλο Πρόθεσης και το Πρωτόκολλο υπογράφτηκε και από εµάς και από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της Σιάν. Αρχίζει λοιπόν η υλοποίηση. Η πρώτη φάση της υλοποίησης είναι να 
ανταποκριθούµε στην πρόσκληση της Σιάν και να πάνε οι τρεις εκπρόσωποί µας ως προποµποί.  
Προσδιορίσαµε τους στόχους. Τι επιδιώκοµε µε τη συγκεκριµένη ενέργεια, µε την οποία θα 
φροντίσουµε να υπάρξει και το µικρότερο δυνατό κόστος, δηλαδή να έχουµε και χορηγίες. Σας 
το λέω ευθέως. Επειδή έχοµε, πρώτον, να προβάλουµε τον πολιτισµό της περιοχής διότι η 
Καλαµάτα πρέπει να λειτουργήσει ως η πόλη έκφραση της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή µία 
ώρα απόσταση χρόνο όλα αυτά τα οποία είναι µία ώρα απόσταση από εδώ πρέπει να τα 
προβάλοµε, να προβάλοµε όπου µπορεί να πάει ένας επισκέπτης µένοντας το βράδυ στην 
Καλαµάτα σε µία –µιάµιση ώρας, τον πολιτισµό µας, την Αρχαία Μεσσήνη, τον Επικούρειο 
Απόλλωνα, τα παλάτια του Νέστορα, µέχρι την Ολυµπία και µέχρι τον Μυστρά και αυτά πρέπει 
να τα προβάλοµε αξιόπιστα µε την παρουσία των ειδικών, εννοώ καθηγητών Πανεπιστηµίου   
στον τοµέα της Αρχαιολογίας, ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί µε τις ανασκαφές. Και πρέπει 
µαζί της η αποστολή αυτή να έχει τεκµήρια για τον πολιτισµό της περιοχής. Ξέρετε, θέλγονται 
οι Κινέζοι γιατί είναι εκφραστές του άλλου πολιτισµού, του ανατολικού πολιτισµού και θέλουν 
εκφραστές του άλλου πολιτισµού και θεωρούν εµάς σε ένα σηµαντικό βαθµό του εκφραστές 
του δυτικού πολιτισµού.  
Ο πρώτος στόχος είναι ο πολιτιστικός που συνδέεται µε το δεύτερο στόχο, προσδιορίστηκαν οι 
στόχοι, που είναι ο τουριστικός.       
Ξέρετε µέχρι το 2010 η ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας θα έχει εκατοντάδες κλίνες και θα 
µπορούµε να υποδεχθούµε πολύ περισσότερους επισκέπτες απ΄ ότι σήµερα. Η πόλη της 
Καλαµάτας το 2010 θα έχει πέντε (5) ακόµα µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες  και πρέπει να 
υποστηρίξουµε την προσπάθεια αυτή µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς.  
Στον οικονοµικό τοµέα πρέπει να προταχθεί το προϊόν το οποίο προβάλοµε εδώ  και 
είναι εξαιρετικά αγαπητό στην Κίνα, µου δόθηκε η ευκαιρία να το διαπιστώσω και µε την 
παρουσία εδώ του Υφυπουργού των Εσωτερικών και 2-3 φορές που ήρθε και ο Πρεσβευτής, 
είχε την καλοσύνη να έρθει ο Πρεσβευτής της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας εδώ, το λάδι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αναφέροµαι στο λάδι και θα υπάρξει µία συνεργασία και µε τους τυποποιητές και µε τους 
εξαγωγείς και µε την ΕΑΣ ώστε αν έχοµε τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσµατα.  
Έρχοµαι στον εκπαιδευτικό τοµέα. Μίλησα µε τον Πρόεδρο του Πανεπιστηµίου, επειδή υπάρχει 
ήδη έδρα Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γλώσσας στο Πανεπιστήµιο του Πεκίνου είναι µία 
µοναδικής τάξεως ευκαιρία, και χαίροµαι διότι το Πανεπιστήµιο το δέχεται, να προτείνουµε 
στους φίλους µας του Κινέζους τη λειτουργία στο Πανεπιστήµιό µας µιας σχολής Ασιατικών 
Σπουδών ξεκινώντας από το Τµήµα των Κινεζικών Σπουδών, κινεζικός πολιτισµός και κινεζικής 
γλώσσα, δεν το έχει κανένα Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα. Είναι κάτι το εξαιρετικά ελκυστικό, 
υπάρχει πολύ µεγάλη ζήτηση για σπουδές που έχουν ως θέµα, έχουν σχέση µε τη χώρα αυτή 
των 2 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων που πρόκειται να παίξει πολύ µεγαλύτερο ρόλο στο άµεσο 
µέλλον απ΄ αυτό που παίζει σήµερα. 
Και βεβαίως, να κλείσω, υπάρχει και η εµπειρία η δική µας η µεγάλη µε τους σεισµούς, τα 
ζητήµατα της αποκατάστασης, υπάρχει ένα ιστορικό στέλεχος του ∆ήµου εδώ, εξαιρετικό 
στέλεχος, η κα Κουράκλη που νοµίζω εξαιρετικά αξιόπιστα και µε το υλικό το οποίο έχει 
συγκεντρώσει θα µπορέσει να βοηθήσει. Είναι κάτι σηµαντικό αυτό το οποίο έγινε και θα 
µπορέσοµε να το παρουσιάσουµε σε µία χώρα η οποία έχει τα ανάλογα προβλήµατα.  
 
Αυτοί είναι οι πέντε στόχοι. Οι προποµποί µας πηγαίνουνε εφοδιασµένοι, οπλισµένοι και 
ζητείται σήµερα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τα χρήµατα τα οποία προβλέπονται 
από τη νοµοθεσία που διέπει τις αδελφοποιήσεις, δηλαδή, γιατί ένα µέρος του κόστους 
καλύπτεται από τον προϋπολογισµό της τοπικής Κυβέρνησης της Σιάν, οι 3 ηµέρες της 
διαµονής, αλλά πρέπει να µείνουνε και 2 ηµέρες παραπάνω να περιµένουν το αεροπλάνο στο 
Πεκίνο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για να γυρίσουν. Περί αυτού πρόκειται. Θα υπάρξει, σας 
το έχω υποσχεθεί αυτό, όχι ¨υποσχεθεί¨ είναι υποχρέωση αλίµονο ας τραβήξουµε µόνοι µας 
αυτό το δρόµο. ∆εν φτάνουν ούτε συντεταγµένες οι µεσσηνιακές δυνάµεις για να πάµε, 
χρειαζόµαστε υποστήριξη πολύ µεγαλύτερη γι΄ αυτό και αύριο ανεβαίνω στην Αθήνα, ένα από 
τα θέµατα της αντζέντας στη συνάντηση µε τον Υπουργό των Εσωτερικών  τον κ. 
Παυλόπουλο που θα γίνει το βράδυ στις 8:30 θα είναι και αυτό, δηλαδή η βοήθεια  που πρέπει 
να παράσχει η Ελληνική Κυβέρνηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας ώστε να έχοµε τα 
καλλίτερα δυνατά αποτελέσµατα. Μην ξεχνάτε ότι είµαστε η πόλη εκπρόσωπος της Ελλάδος 
και είµαι βέβαιος ότι και η Λαϊκή ∆ηµοκρατίας και η ∆ιεθνής Κοινότητα ζητήµατα που έχουνε 
προκύψει τελευταία και συνδέονται µε το Θιβέτ  θα τα αντιµετωπίσουν µε τον καλλίτερο 
τρόπο. Εµείς έχοµε εµπιστοσύνη και στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας και στην Ελληνική 
Κυβέρνηση.         
Ευχαριστώ πολύ.  

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Κάποιος άλλος να συµπληρώσει κάτι; 

Ο κ. Μπάκας. 
 
Πληροφορήθηκα κ. ∆ήµαρχε ότι στη συνάντηση που είχατε µε τον Υπουργό 
Υγείας τον κ. Αβραµόπουλο, µετά την παρέλαση, σας κατέθεσε µία 

ενδιαφέρουσα πρόταση σχετικά µε τη δηµιουργία έδρας Κινεζικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο 
εδώ της Καλαµάτας. Νοµίζω ότι αυτή είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση και πρέπει να αξιοποιηθεί.  
Το θέµα είναι πώς.  

 
Αξιοποιείται ήδη. 
∆εν µας είπε µόνο αυτά ο φίλος Υπουργός. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία από 

τον κ. ∆ηµόπουλο, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει και το άλλο το µεγάλο θέµα το οποίο 
συνδέεται µε την Αρτεµισία, ¨Προχωρήστε γρηγορότερα τις διαδικασίες ώστε στο 
συντοµότερο δυνατό χρόνο να έχουµε τη Μονάδα Υγείας που θα καλύψει ολόκληρη την 
περιοχή¨ και το κάνουµε αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 131/2008 προηγούµενη απόφασή του, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 220 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α    
 
I. Εγκρίνει την µετάβαση αντιπροσωπείας του ∆ήµου Καλαµάτας στην πόλη Σιάν 

της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας στο πλαίσιο της προετοιµασίας 
αδελφοποίησης των πόλεων Καλαµάτας και Σιάν και κατόπιν πρόσκλησης που 
απεστάλη στο ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, αποτελούµενη από τους: 

-  κ. Μπασακίδη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας 

-  κα   Κουράκλη Παναγιώτα, υπηρεσιακό παράγοντα του ∆ήµου Καλαµάτας 

- κα Μήτρου Αγγελική, ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας της 
∆.Ε.Π.Α.Κ. 

 
 
II. Εγκρίνει την µετακίνηση της παραπάνω αντιπροσωπείας του ∆ήµου Καλαµάτας 

στη στην πόλη Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, αναλυτικά ως εξής:  

Αναχώρηση από Καλαµάτα για Αθήνα στις 2/4/2008 και αεροπορικώς από 
Αθήνα για Σιάν στις 3/4/2008.  

∆ιαµονή στην Κίνα κατά τις ηµέρες 4,5,6,7,8 και 9 Απριλίου 2008.  

Επιστροφή της αντιπροσωπείας στην Αθήνα από Πεκίνο, αεροπορικώς, µε 
αναχώρηση στις 9/4/2008 και άφιξη στην Αθήνα και εν συνεχεία στην 
Καλαµάτα στις 10/4/2008. 

Τα έξοδα διαµονής της αντιπροσωπείας τις ηµέρες 4,5 και 6 Απριλίου στη Σιάν 
θα καλυφθούν από τη ∆ηµοτική Λαϊκή  Κυβέρνηση  της Σιάν. 

 
 
III. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων 

σε βάρος του Κ.Α. 00.6444 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008: 

1. για την προµήθεια δώρων που θα προσφερθούν, αξίας µέχρι 250,00 €  

2. για την έκδοση άδειας (Visa) στα µέλη της αντιπροσωπείας  

3. για την κάλυψη των εξόδων: 

- µετακίνησης της αντιπροσωπείας από Καλαµάτα µέχρι το αεροδρόµιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιστροφής αυτής στην Καλαµάτα.  

- µετακίνησης της αντιπροσωπείας αεροπορικώς από το αεροδρόµιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Σιάν και επιστροφής αυτής από Πεκίνο 
στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

- διαµονής των µελών της αντιπροσωπείας στο Πεκίνο στις 7, 8 και 9 
Απριλίου 2008  

- της προβλεπόµενης από το νόµο σχετικής αποζηµίωσης για κάθε µέλος 
της αντιπροσωπείας για την εν λόγω µετακίνηση.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 30 Απριλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


