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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  8/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  224/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 7/23-2-2007 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 Κωνσταντίνος, 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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) 
Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου 
Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος,  25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

(Από τη συνεδρίαση, µε την ολοκλήρωση της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι και των τριών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας που αρχικά 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, διαµαρτυρόµενοι διότι παρά την επισήµανσή τους ότι οι 
φάκελοι των υπ΄ αριθµ. 1, 2, 3, και 4 θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν ήταν έγκαιρα 
ενηµερωµένοι, δεν έγινε αποδεκτό αίτηµά τους  για αναβολή της συζήτησης των εν λόγω 
θεµάτων.) 

   

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου της 23ης Μαρτίου 1821. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην µε αριθµ. 
πρωτ. 4788/28-2-2007 σχετική εισήγησή του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«∆ιοργάνωση εκδηλώσεων Εορτασµού της επετείου της 
“23ης Μαρτίου 1821”. 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας, όπως κάθε χρόνο, προγραµµατίζει µια σειρά εκδηλώσεων για 
τον εφετινό εορτασµό της επετείου της 23ης Μαρτίου 1821. 
Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) και περιλαµβάνουν. 

• Εκδήλωση στη Νέδουσα (Ιερά Μονή Μαρδακίου) µε θέµα την συµβολή των 
Αλαγονίων στον αγώνα του 1821  

• Αναπαράσταση της κατάληψης της Καλαµάτας στην πλατεία της 23ης 
Μαρτίου 

• ∆εξίωση στο ∆ηµαρχείο 
• Εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο  

Οι δαπάνες για την διοργάνωση των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων 
προϋπολογίζονται σε δεκαεννέα  χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο ευρώ 
(19.642,00 €) και θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από το ∆ήµο Καλαµάτας, ενώ η 
∆.Ε.Π.Α.Κ. θα υλοποιήσει µέρος των εκδηλώσεων που αφορά τις διαδικασίες. 
Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν: 

α) 18.642,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 (δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών) του υπό έγκριση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2007, που αφορά 
στα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης  
και συγκεκριµένα:  

 
Α. Εκδήλωση στη Νέδουσα (Ιερά Μονή Μαρδακίου) µε θέµα τη συµβολή των 

Αλαγονίων στον αγώνα του 1821. 
 

1) Εργασία ηχητικής κάλυψης        1.100,00 € 
 
Β. Αναπαράσταση της κατάληψης της Καλαµάτας στην πλατεία 23ης Μαρτίου. 
  

1) Εργασία ηχητικής κάλυψης        4.200,00 € 

2) Μετακίνηση µπουλουκιών Αρεόπολη - Καλαµάτα – 
   Αρεόπολη 

300,00 € 

3) Μετακίνηση µπουλουκιών Χώρα - Καλαµάτα - Χώρα           350,00 € 
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4) Εργασία καθαρισµού φορεσιών - λαβάρων           540,00 € 

5)Προµήθεια  βιβλίων για βράβευση µαθητών που 
   συµµετέχουν στο διαγωνισµό ζωγραφικής 

360,00 € 

6)Προµήθεια στεφανιών για κατάθεση στα µνηµεία 
   ηρώων 

660,00 € 

7)  Εκτυπώσεις προγραµµάτων για την εκδήλωση 1.000,00 € 

8)  Εκτύπωση αφισών – πανό για την εκδήλωση 900,00 € 
9) Προµήθεια υφάσµατος για λάβαρα - σηµαίες 360,00 € 

10) Προµήθεια υφάσµατος για φορεσιές           800,00 € 

 
Η εκδήλωση της αναπαράστασης θα γίνει µε τη συµµετοχή της ορχήστρας του 
Παραδοσιακού Εργαστηρίου.  

 
 
Γ. ∆εξίωση στο ∆ηµαρχείο 
 

1) Μπουφές στο ∆ηµαρχείο,  για τους προσκεκληµένους          1.000,00 € 
2) Προµήθεια νηστίσιµων γλυκισµάτων 72,00 € 

 
 
∆. Εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο (θεατρική παράσταση) 
 

1) Εργασία ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης         1.000,00 € 
2) Αµοιβή σκηνοθέτη        4.000,00 € 
3) Φωτιστική κάλυψη εκδήλωσης           800,00 € 
4) Βιντεοσκόπηση εκδήλωσης            400,00 € 
5) ∆είπνο στους συντελεστές της εκδήλωσης           800,00 € 

 
 
β) 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 

και σωµατεία) του υπό έγκριση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2007 για την 
επιχορήγηση του Παραδοσιακού Εργαστηρίου, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της ορχήστρας αυτού στην εκδήλωση της αναπαράστασης, 

και 
 
γ) 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 (δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών),   
     για τα έπαθλα νικητών δρόµου θυσίας. 

 
  
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, 

1. Να εγκρίνει το πρόγραµµα των εκδηλώσεων του εορτασµού της 
ιστορικής επετείου της 23ης Μαρτίου 1821. 

2. Να εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού 19.042,00 ευρώ σε βάρος 
του  Κ.Α. 00.6443 του υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικον. έτους 2007, για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων που θα 
διοργανώσει ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

3. Να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
00.6735 του υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 
2007 για την επιχορήγηση του Παραδοσιακού Εργαστηρίου, για την 
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κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της ορχήστρας αυτού στην 
εκδήλωση της αναπαράστασης 

4. Να εξουσιοδοτήσει τον κ. ∆ήµαρχο για όλες τις παραπέρα νόµιµες 
ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω 
εκδηλώσεων. 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, ο κ. Πρόεδρος 
ενηµερώνει το Σώµα ότι είναι παρών και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας.  
 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος λέει τα εξής: 

 
Τα έξοδα για τον εορτασµό της επετείου της 23ης Μαρτίου 1821 πέρυσι ανήλθαν 
στο ποσό των 35.000,00 € κι οφείλονται ακόµη γιατί η απόφαση λήφθηκε τον 

Αύγουστο.  
Για το φετινό εορτασµό της επετείου της 23ης Μαρτίου 1821 έχει ορισθεί Οργανωτική Επιτροπή 
και γίνεται προσπάθεια οι εκδηλώσεις να είναι πολύ καλλίτερες και ο ∆ήµος Καλαµάτας θα 
πληρώσει όλες τις οφειλές έγκαιρα γιατί έγκαιρα έγινε ο προγραµµατισµός και έγκαιρα θα 
ληφθούν όλες οι αποφάσεις.       
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), καθώς και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο ∆ηµοτικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2007 τα προϋπολογισθέντα τακτικά 
έσοδα του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των 23.376.572,49 €, η δε εγγεγραµµένη 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 το πρόγραµµα των εφετινών εκδηλώσεων του εορτασµού της ιστορικής 

επετείου της ¨23ης Μαρτίου 1821¨, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 4788/28-2-2007 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας              
κ. Μπασακίδη Νικόλαου η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, το οποίο θα υλοποιηθεί από το ∆ήµο Καλαµάτας σε συνεργασία µε 
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.).  
Η συνολική δαπάνη που προϋπολογίστηκε ότι θα απαιτηθεί για τον παραπάνω 
σκοπό ανέρχεται στο ποσό των 19.642,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από 
το ∆ήµο Καλαµάτας.   

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει για την υλοποίηση των προαναφεροµένων τη διάθεση των παρακάτω 

πιστώσεων: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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α) ποσού δεκαεννιά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ (19.642,00 €) σε 
βάρος του  Κ.Α.  00.6443 του υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικον. έτους 2007, από το οποίο: 

ποσό 18.642,00 € θα διατεθεί για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά 
στα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση των 
εκδηλώσεων και  

ποσό 400,00 € θα διατεθεί για τα  έπαθλα νικητών δρόµου θυσίας. 

 

β) ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 του υπό 
σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007 για την επιχορήγηση 
του Παραδοσιακού Εργαστηρίου, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της ορχήστρας αυτού στην εκδήλωση της αναπαράστασης. 

 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για όλες τις παραπέρα νόµιµες 

ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων. 
 
 
 
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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 12. Μπασακίδης Νικόλαος 

 13. Οικονοµάκου Μαρία  

 14. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 15. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  16 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


