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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  404/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τρίτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 21η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 31-07-2008 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,   14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 401 απόφαση), και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 405 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λεΐκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος και 4) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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.  
 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συνδιοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής µε το ίδρυµα ¨Α. ΤΑΣΣΟΣ¨. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται στην υπ’  αριθµ. 
πρωτ. 18383/5-8-2008 σχετική εισήγησή του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «Α. 
ΤΑΣΣΟΣ». 
 
 Ο ∆ήµος Καλαµάτας πρόκειται να συνδιοργανώσει µε την Εταιρία Εικαστικών Τεχνών 
«Α. Τάσσος» στο Εικαστικό Σχολείο της ∆ΕΠΑΚ έκθεση µε θέµα «Νέοι Χαράκτες, 2008 – 2009» 
από 11/8/2008 µέχρι 31/8/2008. 
 
 Για τους λόγους αυτούς 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

1. Την έγκριση της συνδιοργάνωσης µε την Εταιρία Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος», 
στο Εικαστικό Σχολείο της ∆ΕΠΑΚ, έκθεσης µε θέµα «Νέοι Χαράκτες, 2008 – 2009» 
από 11/8/2008 µέχρι 31/8/2008. 

2. Την έγκριση της δαπάνης, η οποία απαιτείται για τη διοργάνωση της ως άνω 
έκθεσης και που ανέρχεται στο ποσό των 3.120,00 € και αφορά α) την κατασκευή 
πανό και banners, β) τη συσκευασία και τη µεταφορά των έργων της έκθεσης από 
Αθήνα – Καλαµάτα και από Καλαµάτα – Αθήνα και γ) την παράθεση µπουφέ κατά 
τα εγκαίνια της έκθεσης. 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Και συνεχίζει ο κ. Ηλιόπουλος: 

 
Μέχρι και την τελευταία στιγµή υπήρχε πρόβληµα µε την µεταφορική 
εταιρεία, δεν βρίσκαµε, γιατί πρόκειται για συγκεκριµένα έργα που θα 

µεταφερθούν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και διασφάλιση. Αντιµετωπίζαµε µεγάλο 
πρόβληµα. Η εισήγηση καθυστέρησε γιατί έπρεπε να περιλαµβάνει και προϋπολογισµό, τον 
οποίο δεν είχαµε αφού δεν γνωρίζαµε το κόστος µεταφοράς.   
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Υπάρχει µία προγραµµατική σύµβαση εδώ και χρόνια µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και του Ιδρύµατος ¨Α. ΤΑΣΣΟΣ¨. Σύµφωνα µε την σύµβαση αυτή 

πρέπει, κάθε χρόνο,  ο ∆ήµος να συµβοηθά, να συνεργεί για την πραγµατοποίηση µιας 
έκθεσης χαρακτικής. Είχε πράγµατι πολλά προβλήµατα φέτος η ιστορία αυτή για το λόγο ότι η 
πινακοθήκη, αυτή τη στιγµή, είναι κατειληµµένη από συγκεκριµένη έκθεση την οποία 
διοργανώνει µε τις σχολές καλών τεχνών ο ∆ιευθυντής των Εικαστικών ο κ. Λαµπρινίδης. Έγινε 
πολύ συζήτηση, µάκρυνε η κουβέντα, για να χρησιµοποιηθεί το σχολείο της Παραλίας. 
Βρέθηκε λύση και έπρεπε να βρεθεί και την Παρασκευή ο κ. Νίτσος ο οποίος είναι ο Πρόεδρος 
του Ιδρύµατος µε µία οµάδα 35 νέων χαρακτών έρχεται στην Καλαµάτα. Εφόσον 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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διευθετήθηκαν όλα αυτά τα θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε τον χώρο, µε το προσωπικό 
φύλαξης, µε τα οικονοµικά τα οποία πρέπει να είναι από το ∆ήµο, ενώ παλιότερα το 
συγκεκριµένο ζήτηµα το χειρίζονταν η ∆ΕΠΑΚ, παρ’ ότι είναι απλήρωτα ακόµη τιµολόγια 
µεταφορικών εταιρειών. Όταν λέγει ο κ. Ηλιόπουλος ότι δεν µπορούσαµε να βρούµε άκρη, η 
µεταφορική εταιρεία είναι απλήρωτη, κι έπρεπε να βρεθεί κάποιος άλλος. Τα ξεπεράσαµε εν 
πάση περιπτώσει, την Παρασκευή έρχονται εδώ θα δώσουν συνέντευξη τύπου, πρόκειται για 
καλλιτεχνικό γεγονός και παρακαλώ να κλείσει αυτό ως θέµα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 158 του  Ν.  3463/2006, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.   Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση µε την Εταιρία Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος», στο 

Εικαστικό Σχολείο της ∆ΕΠΑΚ, έκθεσης µε θέµα «Νέοι Χαράκτες, 2008 – 2009» 
από 11/8/2008 µέχρι 31/8/2008. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι  

ευρώ (3.120,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6441 του δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικον. έτους 2008 για τη διοργάνωση της ως άνω έκθεσης και αφορά α) την 
κατασκευή πανό και banners, β) τη συσκευασία και τη µεταφορά των έργων της 
έκθεσης από Αθήνα – Καλαµάτα και από Καλαµάτα – Αθήνα και γ) την 
παράθεση µπουφέ κατά τα εγκαίνια της έκθεσης. 

 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


