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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  257/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η 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. 11/9-3-2007 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 
απόφαση και προσέλευση στην υπ’ αριθ. 261 απόφαση), 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 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) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 263 
απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 
20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 263 
απόφαση).  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) 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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος Φυλογυµναστικού Οµίλου Καλαµάτας (Φ.Ο.Κ.) για επιχορήγησή του για τη 
∆ιεθνή Συνάντηση Ρυθµικής Γυµναστικής µε την επωνυµία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  η οποία 

θα διεξαχθεί στην Καλαµάτα στις 31/3 και 1/4/2007. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος του Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου 
κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης, αναφέρει τα εξής: 
 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος για 16η συνεχή χρονιά, θα διεξαχθεί το Κύπελλο Καλαµάτας, 
Συνάντηση Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής. Υπάρχει ένα αίτηµα από το Φιλογυµναστικό 
Όµιλο Καλαµάτας για την επιχορήγηση από το ∆ήµο Καλαµάτας. Το έγγραφο ζητά 40.000 €. 
Εγώ νοµίζω ότι θα πρέπει ο ∆ήµος Καλαµάτας όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, να 
χρηµατοδοτήσει αυτό το σύλλογο - τα χρήµατα δεν πάνε στο σύλλογο, µέσω του συλλόγου 
είναι για τη διεξαγωγή του µήτινγκ - µε το ποσό των 35.000 €.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Συµφωνούµε απόλυτα µε 35.000 €, είναι το ποσό που δόθηκε και πέρυσι, 
να δοθεί και φέτος. Η ερώτηση είναι: Αν ξέρετε αν θα έρθει η Εθνική 

Ελλάδος και αν θα υπάρχει ανταγωνιστικά τις ίδιες ηµεροµηνίες, αυτό που έγινε τα δύο 
τελευταία χρόνια, µια αντίστοιχη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη.  
 

 
Ενηµερωτικά θα συµµετάσχει η Εθνική οµάδα και σε ατοµικό και σε 
οµαδικό επίπεδο. ∆εν γίνεται φέτος αυτό που έγινε πέρσι, δεν 

γίνεται το τουρνουά της Θεσσαλονίκης και υπάρχει και η βοήθεια της Οµοσπονδίας Ρυθµικής 
Γυµναστικής, καθώς επίσης και η τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΤ1. 
 

 
Πόσες χώρες θα λάβουν µέρος; 
 

 
∆εκαεπτά (17) χώρες. 
 

 
Και το συνολικό κόστος; 
 

 
Ο προϋπολογισµός είναι στα 63.000,00 €. 
 

 
Μήπως πρέπει να σας απασχολήσει κάποια στιγµή στο µέλλον, γιατί τα 
τελευταία χρόνια ήταν υποβαθµισµένες οι συµµετοχές, µήπως θα πρέπει 

να σας απασχολήσει να γίνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθληµα; Υπάρχουν αξιόλογοι σύλλογοι 
ανά την Ελλάδα, να έρχονται εδώ, να τους φιλοξενούµε. . . 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 
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∆ηλαδή είναι ποιο σηµαντικό ένα πανελλήνιο πρωτάθληµα από το να σου στείλει τα τρίτα και 
τα τέταρτα κάποια χώρα. Κάποτε ερχόταν θυµάµαι η Λευκορωσία και έφερνε τους «δυναµίτες» 
που έπαιρναν το χρυσό ολυµπιακό µετάλλιο.  
 

 
Ειδικά για φέτος, 15 ηµέρες µετά απ΄ αυτό το µήτινγκ, υπάρχει το 
παγκόσµιο πρωτάθληµα και άρα όλες οι εθνικές οµάδες έχουν 

εκδηλώσει το ενδιαφέρον να έρθουν εδώ σαν πρόβα τζενεράλε. Αλλά πιστεύω ότι έχετε δίκιο 
ότι τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει αυτό το µήτινγκ. Πιστεύω ότι θα κάνουµε µια 
προσπάθεια φέτος να είναι αναβαθµισµένο και νοµίζω ότι από το ξεκίνηµα της αγωνιστικής 
σεζόν κάνοντας το καλαντάρι, θα µπορούµε να κοιτάξουµε τη διεξαγωγή και άλλων 
εκδηλώσεων.  
 

 
Και µια δεύτερη ερώτηση: Εκτός από το ∆ήµο ποιος άλλος θα είναι 
χορηγός της εκδήλωσης; Γιατί είπατε 35.000 ευρώ ο ∆ήµος. Τα υπόλοιπα 

από που θα καλυφθούν; 
 

 
Μέχρι τώρα έχουµε 10.000 σε χορηγία από ιδιώτες χορηγούς. 
Υπάρχει η δέσµευση του ΟΠΑΝΑΜ που θα βοηθήσει µε 8.000 €, 

υπάρχει η δέσµευση της Οµοσπονδίας ότι θα βοηθήσει µε 15.000 € και υπάρχουν σε 
εκκρεµότητα 2 – 3 χορηγοί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, περίµεναν την τηλεοπτική 
κάλυψη την οποία εξασφαλίσαµε. Απλά πιστεύω ότι µε τα 35.000 € του ∆ήµου θα 
ισοσκελιστεί. 
 

 
Να φροντίσετε να τους τα πάρετε νωρίτερα γιατί µετά τους αγώνες 
ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, 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 
 

Εγκρίνει τη χρηµατική επιχορήγηση του Φιλογυµναστικού Οµίλου Καλαµάτας 
(Φ.Ο.Κ.) µε το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων του (διοργάνωση και τέλεση του διεθνούς µήτινγκ Ρυθµικής 
Αγωνιστικής Γυµναστικής στην Καλαµάτα στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007), 
εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 
του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007, για την επίτευξη του παραπάνω 
σκοπού.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 
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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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 
 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 
 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 
 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 
 13. Λαγανάκος Γεώργιος 
 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
 15. Μπάκας Ιωάννης 
 16. Μπασακίδης Νικόλαος 
 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
 18. Οικονοµάκου Μαρία  
 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 
 21. Σπίνος Γεώργιος 
 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 3 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


