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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  08/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  196/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Απριλίου 2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 07/19-04-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Βασιλάκη Γεωργία,  
4) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 5) Ζαφειρόπουλος 
∆ηµήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Λαφαζάνος Γεώργιος, 13) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 
14) Μάλαµας Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 15) Μαλαπάνης 
Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σούµπλης Μιχαήλ, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 4) ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) 
Μπάκας Ιωάννης, 6) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 8) Τσώλης 
Πέτρος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22 (iii) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας: (iii) στις επιστηµονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
στην Καλαµάτα από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 8-2-2006  έγγραφο της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Αγαπητέ κ. ∆ήµαρχε,  
 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή στις 6-2-2006 αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση στην Καλαµάτα 
κατά την περίοδο 19 - 20 Μαΐου. Αποφασίστηκε στα πλαίσια του διηµέρου αυτού, να διεξαχθεί 
σεµινάριο για τις προοπτικές του Πανεπιστηµίου και να γίνει η αναγόρευση του Καθηγητή κ. 
Μουτσόπουλου σε Επίτιµο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου µας. Θα υπάρξουν επίσης οµιλίες 
σχετικά µε θέµατα που αφορούν την γλωσσική µας κληρονοµιά και την προσφορά του 
Πανεπιστηµίου στην ενηµέρωση του πολίτη. Θα παραστούν όλοι οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι 
του Πανεπιστηµίου µας, αλλά και άλλες προσωπικότητες, κυρίως µε καταγωγή από τη 
Μεσσηνία, ενώ θα υπάρξουν ανταλλαγές απόψεων για τη µελλοντική πορεία του 
Πανεπιστηµίου µας για το οποίο τόσο έχετε προσωπικά ενδιαφερθεί.  
 
Σας προσκαλούµε να παραστείτε στην εναρκτήρια τελετή αυτής της εκδήλωσης, το απόγευµα 
της Παρασκευής, 19 Μαΐου, στους χώρους του Πανεπιστηµίου.  
Παρακαλούµε επίσης να απευθύνετε σύντοµο χαιρετισµό αλλά και να εξετάσετε το ενδεχόµενο 
να προσφέρετε το ελαφρύ γεύµα των προσκεκληµένων στην τελετή λήξης, το Σάββατο το 
απόγευµα.        
 
Θα σας ενηµερώσουµε σύντοµα για τις διαδικαστικές λεπτοµέρειες. Παράκληση να έχουµε την 
απάντησή σας το συντοµότερο δυνατόν – για την οποία είµαστε βέβαιοι ότι θα είναι θετική, 
γνωρίζοντας το προσωπικό σας ενδιαφέρον και την ευαισθησία σας για το Πανεπιστήµιο.  
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. ∆ηµόπουλος 
Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
Του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου» 
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται και στο από 21-3-2006 (αριθµ. πρωτ. 6415/27-3-2006) 
και από 12-4-2006 έγγραφα της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε 
το οποία αποστέλλεται στο ∆ήµο το προκαταρκτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης που 
διοργανώνει το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε τίτλο «Το Πανεπιστήµιο κοντά στον Πολίτη», 
η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Μαΐου 2006, στο Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Elite 
στην Καλαµάτα.  
 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι το Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου εκτός των παραπάνω εκδηλώσεων διοργανώνει και εκδήλωση µνήµης για την 
Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2006 στα ∆ιδακτήρια 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου στην 
Καλαµάτα.  
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Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει πως ο ∆ήµος αρωγός πάντα στις 
προσπάθειες του Πανεπιστηµίου και σε τέτοιες εκδηλώσεις που εκτός των άλλων προβάλλουν 
την πόλη µας,  διατίθεται να συµµετάσχει: 
α) στη διοργάνωση των εν λόγω επιστηµονικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  το διήµερο 19-20 Μαΐου 2006 µε την διάθεση πίστωση 
ποσού έως 6.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης του γεύµατος που θα παρατεθεί στην 
τελετή λήξης της εκδήλωσης αυτής, το Σάββατο το απόγευµα, 20 Μαΐου 2006, στο 
Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Elite στην Καλαµάτα, και  

β)  στην εκδήλωση µνήµης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 29 Μαΐου 2006 µε την κάλυψη της δαπάνης της δεξίωσης που θα παρατεθεί στο 
κλείσιµο της εκδήλωσης αυτής ύψους 545,00 € και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για το 
σκοπό αυτό. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 
410/95),  
 

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

Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση από το 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου: 
 
Ι)  των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στην Καλαµάτα  το διήµερο 19-20 Μαΐου 

2006, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού των έξι 
χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, για την κάλυψη της δαπάνης του γεύµατος 
που θα προσφερθεί προς τιµή των προσκεκληµένων, στην τελετή λήξης της 
εκδήλωσης µε τίτλο «Το Πανεπιστήµιο κοντά στον Πολίτη» του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Elite 
στην Καλαµάτα το Σάββατο το απόγευµα, 20 Μαΐου 2006 και 

 
ΙΙ. της εκδήλωσης µνήµης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως που θα 

πραγµατοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2006 στα ∆ιδακτήρια της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου στην 
Καλαµάτα, εγκρίνοντας  παράλληλα τη διάθεση πίστωσης ποσού πεντακοσίων 
σαράντα πέντε ευρώ (545,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, για την κάλυψη της δαπάνης της δεξίωσης 
που θα παρατεθεί στο κλείσιµο της εκδήλωσης αυτής.  

 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Βασιλάκη Γεωργία 
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  3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  4. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  8. Κουδούνης Αργύριος 
  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  11. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  12. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  13. Μάλαµας Παναγιώτης  
  14. Μαλαπάνης Χρήστος 
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπαστακός Παναγιώτης 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σούµπλης Μιχαήλ 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 Μαΐου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 

 

 


