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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  233/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη 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. 10/12-05-2006 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) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
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 27ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση από την Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Αποστράτων Αξιωµατικών Σωµάτων Ασφαλείας του 7ου Συνεδρίου των µελών του, στην 

Καλαµάτα το διήµερο 27 και 28 Μαΐου 2006, το οποίο θα είναι αφιερωµένο στην 
καταπολέµηση της µάστιγας των ναρκωτικών. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο µε αριθµ. πρωτ. 39/5-4-2006 έγγραφο της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αποστράτων Αξιωµατικών Σωµάτων Ασφαλείας, το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
 
« ΘΕΜΑ: Οικονοµική ενίσχυση Συνεδρίου 
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Κατ΄ αρχήν να µας επιτραπεί να εκφράσουµε τις θερµές ευχαριστίες του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Οµοσπονδίας, για την ευγένεια µε την οποία δεχθήκατε τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραµµατέα της Οµοσπονδίας στο Γραφείο σας και την προθυµία που επιδείξατε για την 
ηθική και οικονοµική ενίσχυση του Πανελληνίου Συνεδρίου. 
 
Όπως και προφορικώς είχαµε την ευκαιρία να σας ενηµερώσουµε, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Οµοσπονδίας, αποφάσισε όπως το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των µελών της, κατά το τρέχον 
έτος, θα πραγµατοποιηθεί στην Καλαµάτα το διήµερο 27 και 28 Μαϊου 2006. Η ευθύνη της 
οργανώσεως του Συνεδρίου έχει ανατεθεί στον Σύνδεσµο Αποστράτων Σωµατείων Ασφαλείας 
Μεσσηνίας, που έχει έδρα την  Καλαµάτα. 
 
Επίσης προς ενηµέρωσή σας, αναφέρουµε ότι στην Οµοσπονδία ανήκουν όλες οι Ενώσεις και 
οι Σύνδεσµοι Αποστράτων των Σωµάτων Ασφαλείας, που λειτουργούν νοµίµως σε όλους τους 
Νοµούς της Ελλάδος. 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Οµοσπονδίας, στους σκοπούς και τους στόχους της, 
περιλαµβάνεται και η οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχοµένου 
καθώς και η εν γένει συµµετοχή των µελών της σε εθνικές και άλλες γενικού 
ενδιαφέροντος εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 
 
Στα πλαίσια αυτά έχει πραγµατοποιήσει ηµερίδες και εκδηλώσεις για την εγκληµατικότητα, 
για τους Ολυµπιακούς αγώνες, για το Μακεδονικό ζήτηµα, για τον εθελοντισµό, για 
την προστασία της νεότητος, για την παγκοσµιοποίηση κ.λ.π. Το εν όψει 7ο Συνέδριο 
θα είναι αφιερωµένο στην καταπολέµηση της µάστιγας των ναρκωτικών, που θα 
αναπτύξουν διακεκριµένοι οµιλητές. 
 
Επειδή η Οµοσπονδία δεν διαθέτει άλλους οικονοµικούς πόρους, πέρα από τις συνδροµές των 
µελών της, είναι προφανές ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στην  δαπάνη που απαιτείται, για την 
διοργάνωση των Συνεδρίων. 
 
Μετά από τα ανωτέρω, υποβάλλοµε την παράκληση, όπως στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων του ∆ήµου, αλλά και των ενδιαφερόντων του για την οικονοµική 
ενίσχυση εκδηλώσεων, Συνεδρίων κ.λ.π. αναλάβετε την κάλυψη της σχετικής 
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δαπάνης οργανώσεως και διεξαγωγής του Συνεδρίου, η οποία κατά προσέγγιση δεν 
θα υπερβεί τα 11.000 ευρώ. 
 

∆ιατελούµε µετά τιµής 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Γενικός Γραµµατέας Ο Πρόεδρος 
Θεόφιλος Αθανασίου Νικόλαος Κουτρουµπής 
Υποστγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Ταξρχος Χωροφυλακής ε.α.» 

 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος αφού ενηµερώνει το Σώµα ότι έχει στείλει 
σχετική επιστολή στο ΥΠΕΣ∆∆Α ζητώντας την επιχορήγηση του ∆ήµου  µε το αναγκαίο ποσό 
το οποίο θα διατεθεί για την επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου, συνεχίζει λέγοντας ότι έχει τη 
διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι θα επιχορηγηθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας σχετικά µε το ποσό των 
11.000,00 €.  
 
Ολοκληρώνοντας ο κ. ∆ήµαρχος λέει ότι κατόπιν των παραπάνω ο ∆ήµος θα συµµετάσχει στη 
διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου µε την κάλυψη των δαπανών α) της δεξίωσης που θα 
παρατεθεί προς τιµή των προσκεκληµένων – συµµετεχόντων στο Συνέδριο και β) της διαµονής 
προσκεκληµένων, συνολικά µέχρι του ποσού των 11.000,00 €. 
        
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα µε την παρούσα απόφασή του να εγκρίνει την 
αποδοχή της χρηµατοδότησης των 11.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., εγκρίνοντας παράλληλα 
και την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού επειδή δεν έχει προβλεφθεί σ΄ αυτόν το 
ποσό της παραπάνω χρηµατοδότησης,  καθώς επίσης και τη συµµετοχή του ∆ήµου στο 7ο 
Συνέδριο Αποστράτων Αξιωµατικών των Σωµάτων Ασφαλείας µε την έγκριση της διάθεση 
πίστωσης µέχρι του ποσού των 11.000,00 € για την κάλυψη των παραπάνω αναφεροµένων 
από τον κ. ∆ήµαρχο δαπανών.     
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, το γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν 
λαµβάνουν µέρος στη συζήτηση, µεταξύ των υπολοίπων µελών του Σώµατος, µειοψηφούντος 
του κ. ∆ιασάκου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι. Αποδέχεται τη χρηµατοδότηση του ποσού των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 
€) από Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
(ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.)  για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης του 7ου Συνεδρίου της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αποστράτων Αξιωµατικών των Σωµάτων Ασφαλείας που 
θα διεξαχθεί στην Καλαµάτα. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, ως εξής :  

1.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
∆ηµιουργεί νέο Κ.Α. 1214.10 µε τίτλο ¨Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. για 
κάλυψη δαπανών 7ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αποστράτων 
Αξιωµατικών των Σωµάτων Ασφαλείας¨ στον οποίο γράφει έσοδο ποσού 
11.000,00 ευρώ. 
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 2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 
α) Μεταφέρει  την  παραπάνω  πίστωση  του  ποσού  των έντεκα χιλιάδων 

ευρώ (11.000,00 €) στο αποθεµατικό. 
β) Από  το  ενισχυόµενο   αποθεµατικό   µεταφέρει  και   γράφει  πίστωση                

ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) σε νέο Κ.Α. 00.6441 εξόδων       
µε τίτλο ¨Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις¨ για τη 
συµµετοχή του ∆ήµου στο 7ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Αποστράτων Αξιωµατικών των Σωµάτων Ασφαλείας.   

 
3.  ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  

  
α) Υπάρχον Αποθεµατικό  276.704,76 

β) Αύξηση Αποθεµατικού 

   Αύξηση   εσόδων 

 

11.000,00  

 

γ) Νέο Αποθεµατικό  287.704,76 

δ)    Μείωση Αποθεµατικού  
   Ενίσχυση υπαρχουσών  
   Πιστώσεων 

 

 11.000,00 

 

ε) Αποµένον Αποθεµατικό  276.704,76 
 
 
IΙΙ.  Ψηφίζει πίστωση ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) σε βάρος του    

νεοδηµιουργούµενου Κ.Α. 00. 6441 εξόδων του δηµοτικού  προϋπολογισµού  
οικον.  έτους  2006. 

 
 
IV.  Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση από  την 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Αποστράτων Αξιωµατικών Σωµάτων Ασφαλείας του 
7ου Συνεδρίου των µελών του, στην Καλαµάτα το διήµερο 27 και 28 Μαΐου 
2006, το οποίο θα είναι αφιερωµένο στην καταπολέµηση της µάστιγας των 
ναρκωτικών, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού 
των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) σε βάρος του νεοδηµιουργούµενου 
Κ.Α. 00.6441 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, για την 
κάλυψη α) της δαπάνης της δεξίωσης που θα παρατεθεί προς τιµή των 
προσκεκληµένων – συµµετεχόντων στο Συνέδριο και β) της δαπάνης της 
διαµονής προσκεκληµένων στο Συνέδριο.  

 
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. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
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  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 
  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  27. Τσώλης Πέτρος  
  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 1  Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 
 


