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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  241/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Μαρτίου 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. 9/2-3-2007 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 (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  
23) Σπίνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση),  24) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση)  και  25) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,  και  2)  Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
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», ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 
235 απόφασης. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος έχει κληθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο, και προσήλθε στην συνεδρίαση  κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 235 
απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων του τοπικού εθίµου «ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, 
αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5307/5-3-2007 εισήγησή του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ :        ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ :     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   & 

                        ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                    

 
                Καλαµάτα  5  Μαρτίου 2007 
 
 

        Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

        για  την  8η  Συνεδρίαση 
       του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

       της  Τετάρτης 7 Μαρτίου 2007 
 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων του τοπικού εθίµου «ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ». 
 
 
Για το έθιµο του Σαϊτοπόλεµου που γίνεται την Κυριακή του Πάσχα κάθε έτους απαιτείται για 
το έτος 2007 διάθεση πίστωσης ποσών : 
 
 

Α) 28.619,15 € σύµφωνα µε την σχετική µελέτη 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 
εκτέλεση του εθίµου ως εξής : 

 
α) Εργασία ηχητικής κάλυψης Σαϊτοπόλεµου       1.200,00 € 
β) Προµήθεια χαρτονιού υποδηµατοποιίας 2.731,05 € 
γ) Μεταφορά χαρτονιού υποδηµατοποιίας 174,00 € 
δ) Προµήθεια µπαρούτης υπονόµων- σκόνη 20.349,00 € 
ε) Προµήθεια µπαρούτης Κυνηγίου 3.915,10 € 
στ) Εκτύπωση προγραµµάτων εκδήλωσης 250,00 € 
  

ΣΥΝΟΛΟ 28.619,15 € 
 

 
και  
 
Β) 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 (τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών) του υπό έγκριση ∆ηµοτικού 
Προϋπολογισµού έτους 2007, για τα έπαθλα των µπουλουκιών (8 µπουλούκια Χ 
500,00 €/µπουλούκι). 
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Για την υλοποίηση των παραπάνω σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει : 
 
1) τη διοργάνωση του τοπικού εθίµου του σαϊτοπόλεµου έτους 2007,   και   
 
2) την ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσών α) 28.619,15 € 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 
εκτέλεση του εθίµου και β) 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 (τιµητικές διακρίσεις, 
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών) του 
υπό έγκριση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2007, για τα έπαθλα των µπουλουκιών (8 
µπουλούκια Χ 500,00 €/µπουλούκι). 

 
Όσον αφορά στην ανάθεση των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση 
της διοργάνωσης του εθίµου ισχύουν τα εξής : 
 

- Η προµήθεια : α) του χαρτονιού υποδηµατοποιίας, β) της µπαρούτης υπονόµων – σκόνη, γ) 
της µπαρούτης κυνηγίου και δ) των προγραµµάτων της εκδήλωσης θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ., µε 
απόφαση ∆ηµάρχου. 
Σηµειώνεται ότι για την µπαρούτη υπονόµων – σκόνη και κυνηγίου η εταιρεία «ΑΡΚΑΣ Α.Ε.» 
και ο αντιπρόσωπός της για τον Ν. Μεσσηνίας Μπουρίκας Νικόλαος είναι η µοναδική στην 
Ελλάδα που παράγει µαύρη πυρίτιδα (άρθρο 3 παρ. γ(3), σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ. 
6, του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΑ αρ. 11389/93). 

 

- Η ανάθεση της εργασίας α) της ηχητικής κάλυψης και β) της µεταφοράς του χαρτονιού 
υποδηµατοποιίας θα γίνει από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆. 
28/80, την παρ. 2 του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. και τις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 273 του ∆.Κ.Κ.  

 
 
Ο κ. ∆ήµαρχος µε την υπ΄ αριθµ. 4190/21-2-2007 απόφασή του όρισε 5µελή Οργανωτική 
Επιτροπή το έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων για την 
υλοποίηση της εκδήλωσης.  
 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ» 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

I. Εγκρίνει την διοργάνωση της εκδήλωσης «ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ», η οποία αποτελεί 
τοπικό έθιµο και πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στην Καλαµάτα την Κυριακή 
του Πάσχα. Η εφετινή εκδήλωση προγραµµατίζεται να γίνει στο γήπεδο µε την 
επωνυµία «ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ». 
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II. Εγκρίνει  την  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων : 

α) Είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και δέκα πέντε λεπτών 
(28.619,15 €) για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στα απαραίτητα 
υλικά και υπηρεσίες για την εκτέλεση του εθίµου, όπως αυτά αναλυτικά 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

Η εν λόγω πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443 εξόδων του υπό έγκριση 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2007. 

 
 β) Τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000 €) για την κάλυψη της δαπάνης που 

αφορά στα έπαθλα των µπουλουκιών, όπως αυτά αναλυτικά 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

Η εν λόγω πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433 εξόδων του υπό έγκριση 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2007. 

 
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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 
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 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  9  Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


