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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  318/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουνίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-06-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης,  18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 309 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη 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) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος,  6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αφού αρχικά 
αναφέρει ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας πρόκειται να διοργανώσει το φετινό καλοκαίρι µια σειρά 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας στη συνέχεια 
αναφέρεται στο πρόγραµµα καθώς και στον αναλυτικό προϋπολογισµό των εν λόγω 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

  ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2008  (∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)                    
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ιούνιος 2008  

Ηµεροµηνία Εκδήλωση Χώρος 

Παρασκευή 28  

«Το δηµοτικό ελληνικό τραγούδι µαγεύει....» 

Παραδοσιακή µουσική απ’ όλη την Ελλάδα 

µε τους Μουσικούς Οδοιπόρους  

Λαδάς  

Ιούλιος 2008 

Ηµεροµηνία Εκδήλωση Χώρος 

Τετάρτη 2  
* «Παιχνίδια µε την τέχνη» από το Εικαστικό  

Εργαστήρι της ∆Ε ΠΑΚ  
Σπερχογεία  

Σάββατο 5  
«Παρέα µε την παράδοση» µε το Μορφωτικό 

Σύλλογο Μεσσηνίας  
Καρβέλι  

Τρίτη 8  
«Τέχνη και Παιδί» µουσικά ακούσµατα από 

το ∆ηµοτικό Ωδείο Καλαµάτας  

Παιδικές Κατασκηνώσεις 

Ταϋγέτου  

Τετάρτη 9  
«Οι δρόµοι της µουσικής» µε τη 

Φιλαρµονική του ∆ήµου 
Καλάµι  

Παρασκευή 11  
«Παρέα µε την Παράδοση» και το 

Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας 
Λέικα  

Σάββατο 12  
«Οι δρόµοι της µουσικής» µε τη 

Φιλαρµονική του ∆ήµου 
Αλαγονία  

Κυριακή 13  

«Θεατρικές προτάσεις» µε το Όνειρο 

καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ από το 

Μ.Ε.Θ. 

Σπερχογεία  



Συνεδρίαση :17/2008                                 Πέµπτη 12 / 06 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  318/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

Κυριακή 20  
«Οι δρόµοι της µουσικής» µε τη Φιλαρµονική 

του ∆ήµου 
Μικρά Μαντίνεια  

Κυριακή 27  
«Τραγούδια που αγαπήσαµε» µε την Ορχήστρα 

του Παναγιώτη Σταθέα 
Ασπρόχωµα  

∆ευτέρα 28  
«Τέχνη και Παιδί- το Ταξίδι του Μελένιου» από 

την Πειραµατική Σκηνή Καλαµάτας 
Παιδικές Κατασκηνώσεις 

Τρίτη 29  
«Οι δρόµοι της µουσικής» µε τη 

Φιλαρµονική του ∆ήµου  
Αντικάλαµος  

Τετάρτη 30  

«Θεατρικές προτάσεις» µε το Όνειρο 

καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ από το 

Μ.Ε.Θ. 

Βέργα  

Πέµπτη 31  “Καλώς ήρθατε στο Karagiozis.gr” Μικρά Μαντίνεια  

Αύγουστος 2008 

Ηµεροµηνία Εκδήλωση Χώρος 

Σάββατο 2  
« Τραγούδια που αγαπήσαµε: παραδοσιακά, 

λαϊκά,_έντεχνα» µε_τους Ιχώρ 
Νέδουσα  

Κυριακή 3  “Καλώς ήρθατε στο Karagiozis.gr” Αλαγονία  

Τετάρτη 6  “Καλώς ήρθατε στο Karagiozis.gr” ΛέΙκα  

Πέµπτη 7  “Καλώς ήρθατε στο Karagiozis.gr” Νέδουσα  

Σάββατο 9  
«Παραδοσιακά...» µε τη Χορωδία του Λυκείου 

Ελληνίδων Καλαµάτας 
Αρτεµισία  

Κυριακή 10  “Καλώς ήρθατε στο Karagiozis.gr” Αντικάλαµος  

∆ευτέρα 11  “Καλώς ήρθατε στο Karagiozis.gr” Περιβολάκια  

Σάββατο 23  «Νικόλαος Πολίτης, ο Πατέρας της λαογραφίας»  Ελαιοχώρι  

Κυριακή 24  
«Τραγούδια που αγαπήσαµε: παραδοσιακά, λαϊκά, 

έντεχνα» µε τους Μουσικούς Επισκέπτες 
Πηγές  

 «όλη η πόλη µια γιορτή» 

Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 9 το βράδυ. Στο Πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται σι 

παραστάσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις του 14 Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας  

* Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 το βράδυ  

� Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε το Τοπικό Συµβούλιο Νέων του ∆ήµου 

Καλαµάτας  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                 
                                            

1.500,00  

 
2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Ε.Θ.    

                                           

                                                                            

5.000,00 

  

 3. ΗΧΟΣ-ΦΩΣ   9.163,00  

 
 

4.ΚΑΡΕΚΛΕΣ   2.213,40  

 
 

5.ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  7.790,00  

 

 

6.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΚΗΝΗΣ 1.400,00  

 

 

7.ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗ 2.700,00  

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ    29.766,40  

       
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αναφέρει τα εξής:  

 
Να γίνει διόρθωση στο ποσό της αµοιβής των µουσικών από 7.790 σε 
6.890 € και εποµένως το σύνολο από 29.766,40 γίνεται 28.866,40 € 

και να γίνει µια αλλαγή της τελευταίας στιγµής, επειδή υπήρξε ένα πρόβληµα µε την εκδήλωση 
στο Λαδά, από τις 28/6 µεταφέρεται για τις 25/7. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
Αυτό το θέµα θα το ψηφίσω κι εγώ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο µόνο. Με τα 
προβλήµατα που έχουµε στην περιοχή αυτό µου θυµίζει εκείνο που λέει ο λαός  

¨Ψωµί δεν έχουµε τυρί γυρεύουµε¨. 
 
Η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να δείχνει την µεγαλοψυχία της και την µεγαθυµία 
της. Παρατηρείται για κάποιο λόγο ένας αποκλεισµός, µια συµπεριφορά 

απέναντι στην Αρτεµισία κάπως παράξενο. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεπεραστούν όποιες 
κουβέντες έχουν ειπωθεί, ότι έχει γίνει, δεν χρειάζεται να λέγονται δεξιά κι αριστερά ¨ας 
αλλάξει συµπεριφορά η Πρόεδρος και θα δούµε¨ γιατί δεν διευκολύνει κάτι. Μια  παράκληση, 
όλα να τα βλέπουµε µε το ίδιο πράγµα. Η κα Βασιλάκη προφανώς δεν είχε ανάγκη τη βοήθεια 
του ∆ήµου Καλαµάτας για να διοργανώσει την εκδήλωση µε το Λύκειο Ελληνίδων. Και σε 
τελευταία ανάλυση, εάν δείτε µε βάση τον πληθυσµό, είναι το Τοπικό ∆ιαµέρισµα µε µία 
εκδήλωση, ενώ άλλα ∆ιαµερίσµατα µε λιγότερο πληθυσµό έχουν δύο εκδηλώσεις. ∆εν 
αµφισβητούµε και θα ψηφίσουµε, αυτονόητο έτσι; Μια έκκληση κάνω, δείξτε µεγαλοψυχία. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΒΑΣΙΛΑΚΗ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η πολιτική µας δεν προσδιορίζεται ούτε από συµπεριφορές προσώπων, ούτε από 
το τι λάβαµε ή δεν λάβαµε σε ψήφους από κάθε ∆ιαµέρισµα. Κάποιοι σε 

ψηφίζουν τώρα και δεν σε ψηφίζουν µετά ή το αντίστροφο. Εµείς που ασχολούµαστε µε την 
πολιτική ξέρουµε την ρευστότητα των πραγµάτων και οφείλοµε να είµαστε και µεγαλόθυµοι, 
ασφαλώς, γιατί εάν µένουµε στα λόγια και στις γκρίνιες πρώτα απ’ όλα δεν υπηρετούµε τον 
εαυτό µας.  

Το συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα, η ∆ηµοτική Αρχή και το τιµά και το σέβεται και γνωρίζει 
την διαφορετική του παρουσία και ιστορία και ασφαλώς δεν το συνδέει µε τις όποιες 
συµπεριφορές προσώπων.  

Ξέρετε πολύ καλά ότι το ∆ηµοτικό Σχολείο Αρτεµισίας έχει µπει σε ένα πρόγραµµα 
ανακατασκευής, ξέρετε τη θέση µας να γίνει το συγκεκριµένο σχολείο πολυιατρείο για να 
υποστηρίξει ολόκληρη την περιοχή, την πρότασή µας για βιολογικό καθαρισµό, είναι µια 
οραµατική πρόταση,  ώστε να υποστηριχθεί η περιοχή και το τι έγινε πόσο γρήγορα κινήθηκαν 
οι διαδικασίες, και σε επίπεδο ∆ήµου και σε επίπεδο ∆ΕΥΑΚ, για την ανόρυξη της γεώτρησης, 
µεθαύριο θα συζητήσω µε τον Υπουργό Γεωργίας, από τα βασικά θέµατα, να έρθει το 
Ξυλοπριστήριο στο ∆ήµο, φοβούµαι ότι θα συνεχίζει να ρηµάζει όπως ρηµάζει τα τελευταία 
τριάντα χρόνια µε διάφορες κυβερνήσεις γιατί ακούγαµε διάφορα και στην ουσία δεν έγινε 
κάτι.  

∆ηλαδή προσπάθειες για να υποστηριχθούν τα χωριά µας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Μάλιστα έχω αρχίσει και βλέπω τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, τους πρώτους που 
θα δω θα είναι της Αρτεµισίας για να κουβεντιάσω και τις δικές του απόψεις όσον αφορά το 
µέλλον της περιοχής και ασφαλώς θα πορευθούµε σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία. 
Κάποιοι ίσως να µην θέλουν να συνεργαστούν µε την ∆ηµοτική Αρχή. Από το συγκεκριµένο 
Τοπικό ∆ιαµέρισµα υπάρχουν πολλοί που θέλουν να συνεργαστούν µαζί µας για το καλό της 
περιοχής και αυτό θα γίνει. 
 

 
∆εν είχα διάθεση να ρωτήσω γιατί θεωρώ δεδοµένη την εµπάθεια της 
∆ηµοτικής Αρχής που εκφράζεται στην Αρτεµισία. Ο τρόπος διαχείρισης 

των σωλήνων είναι δεδοµένος, τον ξέρουν οι κάτοικοι, ανεβείτε να τον ακούσετε, ο τρόπος 
αντιµετώπισης στο τεχνικό πρόγραµµα είναι δεδοµένος, ανεβείτε να τον ακούσετε. Το ότι ο 
Αντιδήµαρχός σας µικροπολιτικά, για να µην πω άλλο χαρακτηρισµό, αντιµετωπίζει έτσι την 
Αρτεµισία, µε κριτήριο τον αριθµό των ψήφων που πήρε, όπως είπε δηµόσια, είναι αυτό το 
οποίο τον χαρακτηρίζει. Κ. το να λέτε για το ∆ηµοτικό Σχολείο Αρτεµισίας θα πρέπει να 
αναφέρετε ότι δεν είναι από το ∆ήµο αλλά από τους Κυπρίους. 
 

 
Με ενέργειες του ∆ήµου. 
 

 
Οι εξαγγελίες για κέντρο υγείας θα πω, όπως λένε και οι εργαζόµενοι 
στην υγεία, ¨της χαλιµάς¨. Η γεώτρηση προχώρησε µε χρήµατα της 

εταιρείας και η ∆ΕΥΑΚ καθυστερεί να φτιάξει τον αγωγό, ώστε να µπει µέσα στο δίκτυο που 
υπάρχει πρόβληµα. Από κει και πέρα όσο και να προσπαθείτε να µας πείσετε ότι δεν υπάρχει 
αυτή η εµπάθεια, υπάρχει. Εγώ µπορώ να πιστεύω ότι δεν υπάρχει, αλλά ανεβείτε εκεί πάνω 
στην Αρτεµισία να πείσετε και τους κατοίκους. 
 

 
Όσοι πολιτεύονται και λειτουργούν µε εµπάθεια και εκδικητικότητα το πρώτο και 
το κύριο το οποίο κάνουν είναι να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Κι εµείς που 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ξέρουµε την ρευστότητα των πολιτικών πραγµάτων, τους φίλους που χάνουµε και τους φίλους 
που  αποκτούµε, ιδιαίτερα οι ποιο έµπειροι από εµάς, ξέρουµε πολύ καλά ότι τέτοιες πολιτικές 
και τέτοιες συµπεριφορές πρέπει να τις αποφεύγουµε. Εγώ ποτέ δεν είπα σε αυτή την αίθουσα 
και ποτέ δεν χρησιµοποίησα το επιχείρηµα που µου έλεγαν στα χωριά, γιατί δεν ήταν και 
σωστό, ότι η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή δεν µας φρόντισε καθόλου, δεν έκανε τίποτα, δεν 
έκανε το ένα, δεν έκανε το άλλο, διότι µας µισούσε, επειδή, ξέρω ’γω, είµαστε πολιτικά 
αντίθετοι. Αυτό συνέβη και το ξέρετε, γιατί δεν το έκανε. Γιατί και τότε ήξερα και τώρα 
διαπιστώνω ότι στην πορεία και έργα έγιναν και προσπάθεια υπήρξε. ∆ηλαδή τέτοια 
επιχειρήµατα σε ένα βουλευόµενο όργανο όπως είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι καλό να µην 
λέγονται. Γιατί δεν αποτελεί πραγµατικότητα.  

Εάν το συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα έλυσε σε ένα σηµαντικό βαθµό κάποια προβλήµατα 
κατά την προηγούµενη ή την πιο προηγούµενη περίοδο και λέω ως παράδειγµα, ο Λαδάς ή το 
Καρβέλι δεν τα έλυσε ή πρέπει να δοθούν κάποιες προτεραιότητες, αυτό πρέπει να γίνει και 
γίνεται από το βουλευόµενο όργανο. Αλλά ποτέ να µην θεωρήσετε ότι αυτή η ∆ηµοτική Αρχή 
κινείται µε συναισθηµατισµούς. Όχι κινούµαστε µε ρεαλισµό, µε πρόγραµµα, µε ορθολογισµό 
και συγκεκριµένες στοχεύσεις και όταν έχουµε µέτωπο από µία πλευρά ανέχοµε, βρίσκοµε τον 
τρόπο και την παράκαµψη ώστε να κάνοµε αυτό το οποίο πρέπει να κάνοµε και να έχοµε 
επαφή µε τους ανθρώπους που πρέπει να έχοµε. Κ. Ηλιόπουλε, να είστε βέβαιος γι’ αυτό, 
ακούστε να δείτε, εγώ δεν φοβάµαι και να έχετε οργανώσει οτιδήποτε θέλετε, εγώ στην ζωή 
µου δεν έχω φοβηθεί, είµαι βέβαιος όµως ότι ο κόσµος θα κατανοήσει.  

Ακούστε να δείτε, όταν πολιτευόµαστε κι εγώ κι εσείς, ο καθένας, πρέπει να είναι έτοιµος να 
εισπράξει και την αντίδραση και την αδικία και τις φωνές και την επιθετικότητα διαφορετικά ας 
είµαστε σε άλλους χώρους. Είναι βέβαιο ότι κι εσείς µπορείτε να µου οργανώσετε κάτι, δεν θα 
το κάνετε, κι εγώ µπορώ να το κάνω αυτό στον υπερθετικό βαθµό και δεν θα το κάνω, διότι 
µεταξύ µας νοµίζω κάνουµε κάποιες άλλες αξιολογήσεις και κάποιες άλλες συµπεριφορές.  ∆ιότι 
αυτός που θα διοργανώσει κατά του ∆ηµάρχου κάτι τέτοιο το πρώτο που θα βλάψει θα είναι 
την περιοχή του. Ο ∆ήµαρχος θέλει συνεννόηση και συνεργασία.  Αλίµονό µας εάν στήνοµε 
κλακαδόρους στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα και στις γειτονιές, να βρίζει ο ένας τον άλλον. ∆εν θα 
είµαστε άξιοι τότε ούτε για το αξίωµα το οποίο έχοµε ούτε, εν πάση περιπτώσει, για την 
αποστολή την οποία υπηρετούµε µέσα σε αυτό τον χώρο.  
Συνεργασία και διάλογος λοιπόν µε όλους. Αυτός είναι ο δρόµος. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 158 και της παραγράφου 1 του άρθρου 202 
του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06) και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο 
∆ηµοτικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2008 τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του 
∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των 24.423.976,96 €, η δε εγγεγραµµένη πίστωση στους 
αρµόδιους κωδικούς αριθµούς εξόδων 00.6731, 00.6734 και 00.6735 που αφορά επιχορήγηση 
σε Ν.Π.∆.∆. κλπ, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους συνολικού ποσού 250.000,00 € δεν 
υπερβαίνει το 1,5% του παραπάνω προϋπολογισθέντος ποσού,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν 

στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας το καλοκαίρι του 2008 όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. 
Ηλιόπουλου Αθανασίου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
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ΙΙ. Εγκρίνει για την υλοποίηση των προαναφεροµένων τη διάθεση των παρακάτω 
πιστώσεων: 

 
      α) συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα 

λεπτών (20.966,40 €) σε βάρος του  Κ.Α. 00.6434 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2008, για την κάλυψη των δαπανών που 
απαιτούνται για την διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων.  

      β) συνολικού ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (7.900,00 €) σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6735 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008 
για την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

(i) του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας µε το ποσό των 1.500,00 €, 

(ii) του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου (Μ.Ε.Θ.)  µε το ποσό των 
5.000,00 € και  

(iii) της Πειραµατικής Σκηνής  µε το ποσό των 1.400,00 €, 

για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής τους στις προαναφερόµενες 
εκδηλώσεις. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  
 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Βρυώνης Φώτιος (Λεϊκων)  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  6. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  7. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 8. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  9.  Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 10. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 11. Κουδούνης Αργύριος 11. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος   

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 19. Οικονοµάκου Μαρία   
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 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 22. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


