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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  371/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, τη 10η Ιουλίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 19η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 04-07-2008 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 Παναγιώτης 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (δεν πήρε µέρος κατά τη λήψη των υπ’ αριθ. 
363, 364 και 365 αποφάσεων), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) 
Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22)  Σπίνος 
Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κων/νος (δεν πήρε µέρος κατά τη 
λήψη των υπ’ αριθ. 363, 364 και 365 αποφάσεων). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Ράλλης Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 1) 
Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 2) Λεΐκων, κ. Βρυώνης Φώτιος και 3) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος 
Χρήστος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
 
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 17-(i) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί αιτηµάτων Συλλόγων – Φορέων για επιχορήγησή τους από το ∆ήµο Καλαµάτας : 
«Πολιτιστικός  Οργανισµός ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης  Κλείδωνας αναφέρεται στο 
υπ’ αριθ. πρωτ. 639 / 4-7-2008 (αριθ. πρωτ. 15455 / 7-7-2008 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφο το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :                                                                                                                                                                                                       

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ 
  

Καλαµάτα  4  Ιουλίου 2008 

             Αριθ. Πρωτ.  639   
 
Προς 

Τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα 
 
 
Θέµα :  
 

«63η Παγκόσµια Συνάντηση Μοτοσικλετιστών 2008» 

 
 
Αγαπητέ κύριε ∆ήµαρχε, 

Υστερα από την τηλεφωνική  επικοινωνία που είχαµε σας ενηµερώνουµε και εγγράφως ότι στο 
πλαίσιο της   «63ης Παγκόσµιας  Συνάντησης  Μοτοσικλετιστών 2008 (7 - 13  Ιουλίου 2008)  
το Σάββατο 12 Ιουλίου 2008  και ώρα 09.00 π.µ. από το παλιό οινοποιείο  της  
TRANSTECOM  στη Γιάλοβα θα ξεκινήσει σε ποµπή η «Παρέλαση  των Εθνών»  µε 
προορισµό την Καλαµάτα.  Η αναµενόµενη ώρα  άφιξης της αποστολής στο Λιµάνι της 
Καλαµάτας είναι 12.00  το µεσηµέρι. 
 
Ωστόσο συνηθίζεται κάθε πόλη που υποδέχεται τους µοτοσικλετιστές, µετά την καθιερωµένη 
παρέλαση, να τους προσφέρει  ένα ελαφρύ γεύµα  προβάλλοντας µ’ αυτόν τον τρόπο  την 
φιλοξενία κάθε τόπου. 
 
Προς τούτο θέλουµε να σας παρακαλέσουµε θερµά να υποδεχθείτε τους 
συµµετέχοντες κατά την άφιξή τους στο Λιµάνι της Καλαµάτας και να τους 
προσφέρετε, ενδεχόµενα µε τη συνεργασία των καταστηµάτων στο Λιµάνι, ένα 
καλωσόρισµα που θα αποτελείται από ένα αναψυκτικό ή µπύρα και µια µικρή 
ποικιλία. 
 
Με τη βεβαιότητα ότι θα σας έχουµε συνοδοιπόρο, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για 
την συνεργασία. 

Με  εκτίµηση 

(Υπογραφή) 

Γιώργος Καραµπάτος 

Εκτελεστικός  ∆/ντής Πολιτιστικού Οργανισµού «Οι ∆ρόµοι της Ελιάς» 
Πρόεδρος Αραβοελληνικού Επιµελητηρίου Εµπορίου & Αναπτύξεως 

Πρόεδρος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας 
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Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στο ενηµερωτικό σηµείωµα  
το οποίο αναλυτικά καταχωρείται παρακάτω και έχει ως εξής : 
 

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ    ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Επί του αιτήµατος του κ. Καραµπάτου  για προσφορά και µέρους του ∆ήµου ελαφρύ γεύµατος 
(µικρή ποικιλία και αναψυκτικά ή µπύρα) στο λιµάνι της Καλαµάτας κατά την άφιξη των 
µοτοσικλετιστών γνωρίζονται τα παρακάτω : 
 
α.  Ο αριθµός των µοτοσικλετιστών θα ξεπεράσει τα 1.200 άτοµα. 

β. Το Σάββατο το λιµάνι είναι γεµάτο επισκέπτες οι οποίοι θα κάθονται στα διάφορα 
καταστήµατα και ως εκ τούτου η δέσµευση χώρων για τους µοτοσικλετιστές  θα 
δηµιουργήσει παράπονα. 

γ. Ο χώρος υποδοχής (λιµάνι) είναι αρµοδιότητας Λιµενικού Ταµείου. 

δ. Η φιλοξενία των µοτοσικλετιστών µε τα όσα ζητούνται είναι αδύνατη  καθότι θα 
δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα τόσο από πλευράς εξυπηρέτησης όσο και από εξεύρεσης 
χώρου. 

ε. Η παράθεση του γεύµατος εκτός καταστηµάτων είναι σχεδόν αδύνατη καθότι µόνο 
εξειδικευµένη εταιρία µπορεί να αναλάβει µια παρόµοια υποχρέωση. Αυτό εγκυµονεί και 
τον κίνδυνο δηµιουργίας ρύπων οι οποίοι δύσκολα θα καθοριστούν καθότι µεσολαβεί  
Σαββατοκύριακο. 

στ. Το κόστος του µικρού αυτού γεύµατος εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τις 7.000 €.  Κόστος 
αρκετά υψηλό για το ∆ήµο. Μπορεί να εξετασθεί η δυνατότητα µόνο επιχορήγησης µε 
µικρό. (µέχρι 1.000 €) του «∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ  ΕΛΙΑΣ». 

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω προτείνεται να µην εµπλακεί ο ∆ήµος στη διοργάνωση της 
υποδοχής παρά µόνο εκπρόσωπός του να παραβρεθεί στην υποδοχή (καλοσώρισµα).   
 
 ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ   ΘΕΟΦΑΝΗΣ  

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ»                                                                     
 
 
 
Κλείνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος κ. Θεοφάνης Κλείδωνας, προτείνει να 
επιχορηγηθεί ο Πολιτιστικός Οργανισµός «∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» µε το ποσόν των 2.000 €. 
 
 
Τέλος, λαµβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καλεί το Σώµα να 
αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από  διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 
ΦΕΚ 114Α/06), 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 
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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 

 
Εγκρίνει την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Οργανισµού «∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» µε 
το ποσόν των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000 €) για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
του. Το παραπάνω αναφερόµενο ποσόν θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6735 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2008. 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης  Κων/νος 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  8  Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


