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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  283/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η 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. 12/23-3-2007 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος,  11) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας ∆ηµήτριος, 14) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 264 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος 
Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  21) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 291 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2)  Γουρδέας Ανδρέας,  3) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 4) Λαγανάκος Γεώργιος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αλαγονίας 
Αντικαλάµου, Ασπροχώµατος, Βέργας, Λαιϊκων, Μ. Μαντίνειας και Σπερχογείας ήτοι οι κ.κ. 
Μέλιος Ιωάννης, Αργυροπούλου Βασιλική, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος, Βρυώνης 
Φώτιος, Κουµουνδούρος Νικόλαος και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται στη συνεδρίαση µόνο οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος.    
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται, 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 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος επιχορήγησης Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου για τη 
διοργάνωση του ∆ιεθνούς µήτινγκ Στίβου ¨ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ¨ που θα διεξαχθεί στην 

Καλαµάτα. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο 8/2/07 έγγραφο του Μεσσηνιακού 
Γυµναστικού Συλλόγου (µε αριθ. πρωτ. 3049/8-2-07 ∆ήµου Καλαµάτας) προς τον ∆ήµαρχο 
Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
«Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. ο ιστορικότερος Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος αφού ιδρύθηκε το 
1888 σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καλαµάτας τον ΣΕΓΑΣ την Ν.Α. Μεσσηνίας και υπό την 
αιγίδα του Υφυπουργού Αθλητισµού διοργανώνουν την ∆ιεθνή Συνάντηση Στίβου «ΤΑ 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ» στις 2 Ιουνίου 2007 στο ∆ηµοτικό Στάδιο της πόλης µας. 
Τα τελευταία χρόνια «ΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ» βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις των meetings και 
λόγω του ενδιαφέροντος που έχουν µεταδίδονται σε ζωντανή σύνδεση από την ΕΤ1 και 
παίρνουν εικόνες ξένα κανάλια, αφού διεξάγεται υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 
Κλασσικού Αθλητισµού και είναι ένα από τα 25 που έχουν τη σχετική άδεια. 
Φέτος οι αγώνες αναµένεται να σηµειώσουν µεγάλη επιτυχία γιατί έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον να πάρουν µέρος µεγάλα ονόµατα του παγκόσµιου αθλητισµού µεταξύ των οποίων 
η Φανή Χαλκιά, Πηγή ∆εβετζή, Μαρία Καρασταµάτη, Λούης Τσάτουµας, Κώστας Ζαλαγκίτης, 
πολλοί ξένοι αθλητές –ιες Ολυµπιονίκες και Παγκόσµιοι πρωταθλητές, οµάδα από αθλητές της 
Αµερικής κ.λ.π. 
 
Κύριε ∆ήµαρχε  

Η διοργάνωση των αγώνων έχει µεγάλα οφέλη για την πόλη µας αφού έχει γίνει από τα 
καλλίτερα Αθλητικά κέντρα προετοιµασίας στον κόσµο µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο την 
επισκέπτονται εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι πρωταθλητές –ιες για να κάνουν την 
προετοιµασία τους ενώ παράλληλα έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλητισµού στην πόλη 
µας και δεν είναι τυχαίο ότι ο σύλλογος µας πέρυσι είχε 5 αθλητές –ιες που συµµετείχαν µε τα 
χρώµατα των Εθνικών Οµάδων. 

Σας παρακαλούµε όπως και τις άλλες χρονιές να µας επιχορηγήσετε µε το ποσόν των 50.000€ 
για να οργανώσουµε µε µεγαλύτερη επιτυχία το Μήτιγκ που προβάλλει την πόλη µας αλλά και 
την χώρα µας διεθνώς . 
 
Με την βεβαιότητα ότι θα δείτε θετικά το αίτηµά µας σας ευχαριστούµε. 
 

Με εκτίµηση 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Τάσος Μισέρος Παν. Στασινόπουλος» 

          
 
Στο παραπάνω αναφερόµενο έγγραφο αναγράφονται, η προτεινόµενη οικονοµική ενίσχυση 
του συλλόγου µε το ποσό των 40.000,00 € που υπογράφεται από τον κ. ∆ήµαρχο, καθώς και  
χειρόγραφο σηµείωµα που υπογράφεται από  τον ειδικό συνεργάτη του ∆ήµου Καλαµάτας  κ. 
Περικλή Τενέντε, σύµφωνα µε το οποίο δύναται να επιχορηγηθεί ο παραπάνω σύλλογος βάσει 
της παρ. 1 του άρθρου 202 ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06).  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Η εισήγηση αναφέρει ότι είναι στην κορυφαία θέση. Η IAF το θεωρεί 
επιτρεπόµενο. ∆εν έχει βοηθήσει ούτε βοηθά και δεν προβάλει την πόλη, και δεν 

προωθεί τους αθλητές µας. Να σταµατήσει η διοργάνωσή του και τα χρήµατα να διατίθενται 
στον µαζικό αθλητισµό. 

 
Είµαστε πρώτοι στην Ελλάδα στην συµµετοχή στο µαζικό Αθλητισµό. 
Τεράστια η προβολή και το συµφέρον της πόλης µέσα από τα 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ και από άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις. Μετά τους αγώνες υπάρχουν πληθώρα 
εγγραφές στα σωµατεία στίβου.  
Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ανταποδοτικές και καλύπτουν τα έξοδά τους, µε τα οφέλη και τα 
έσοδα που έχει ο ∆ήµος. Μόνο από µία εκδήλωση είχαµε 30.000 διανυκτερεύσεις. Υπολογίστε 
το 2 % και το φόρο παρεπιδηµούντων. 

 
Υιοθετούµε τις απόψεις του κ. Μπάκα. Οι εκδηλώσεις φέρνουν πίσω τα χρήµατα 
και µε το παραπάνω. 

 
 
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 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
µε το ποσόν των σαράντα  χιλιάδων Ευρώ (40.000 €), για την κάλυψη µέρους των 
εξόδων που απαιτούνται για την διοργάνωση του ∆ιεθνούς µήτινγκ Στίβου µε την 

επωνυµία «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ», που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 2007 
στην Καλαµάτα. Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6734 εξόδων του 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος 

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 17 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


