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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  533/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-10-2008 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 Κων/νος, 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18)  
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος 
Γεώργιος (απών στην υπ’ αριθµ. 514 απόφαση) και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,   2)  Μπάκας ∆ηµήτριος,   3)  Νταγιόπουλος Γεώργιος,  4)  Ράλλης Γεώργιος   και   
5) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς 
επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – 
Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτηµάτων Συλλόγων – Φορέων για επιχορήγησή τους από το ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στα 
αιτήµατα δύο συλλόγων της πόλης µας, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής : 
 
 
1.  Αριθ. πρωτ.  24196/17-10-2008  ∆ήµου Καλαµάτας 
 
Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας 
«Ο Ψηλορείτης» 
Φαρών 192    24100 Καλαµάτα 
Τηλέφωνο  27210-87811 

 
                                  Αρ. Πρ. 10 
                                  Καλαµάτα 13-10-08 

 
Προς 

∆.Σ. ∆ήµου Καλαµάτας 
 
Ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης», είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο, 
που σκοπό έχει τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών του και την ανάδειξη 
πολιτιστικών δράσεων που σχετίζονται µε τον τόπο καταγωγής µας, αλλά και τον 
τόπο διαµονής µας. Η πραγµατοποίηση πλήθους εκδηλώσεων, καθώς και η συµµετοχή µας 
στα πολιτιστικά δρώµενα της πόλης µας και του νοµού µας γενικότερα, καθιστούν το Σύλλογό 
µας ένα ζωντανό κοµµάτι της τοπικής µας κοινωνίας, µε αναγνωρισιµότητα  σε όλους τους 
κατοίκους της πόλης µας, στα τριάντα περίπου χρόνια λειτουργίας του. 
 
Κινούµενοι πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, πρόκειται να πραγµατοποιήσουµε την Κυριακή 2 
Νοεµβρίου 2008, για όγδοη συνεχή χρονιά, τη «Γιορτή Τσικουδιάς» στο Πάρκο 
Σιδηροδρόµων Καλαµάτας, στο χώρο µπροστά από την αίθουσα του χορευτικού τµήµατος του 
Συλλόγου. Μια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί τόσο στη συνείδηση των µελών του συλλόγου 
µας, καθώς η τσικουδιά είναι το κατεξοχήν παραδοσιακό προϊόν της Κρήτης όσο και για όλους 
τους κατοίκους της πόλης µας, που τόσα χρόνια µε την παρουσία τους έχουν αγκαλιάσει την 
εκδήλωση αυτή. 
 
∆υστυχώς όµως, τα οικονοµικά του Συλλόγου βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που δεν µας 
επιτρέπουν να αντεπεξέλθουµε στις οικονοµικές απαιτήσεις µιας τόσο δαπανηρής εκδήλωσης, 
η οποία θα πρέπει να σηµειωθεί, γίνεται χωρίς κανένα έσοδο για το Σύλλογό µας. 
 
 
Για το λόγο αυτό και για την όσο το δυνατόν αρτιότερη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, 
χρειαζόµαστε την οικονοµική σας στήριξη µε το ποσό των 2200€, για την πληρωµή των 
παρακάτω εξόδων : 
•••• Παραδοσιακή κρητική µουσική, από οργανοπαίκτες που θα έρθουν από Κρήτη 1000€, 

•••• Αγορά παραδοσιακών κρητικών προϊόντων, για κέρασµα προς όλους τους επισκέπτες 
της εκδήλωσης 500€, 

•••• Ηχητικά που θα καλύψουν την εκδήλωση 300€, 

•••• Τυπογραφικά 200€ 

•••• Λοιπά έξοδα (ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων κ.λ.π.) 200€ 
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Ελπίζοντας, για τη θετική ανταπόκριση προς το αίτηµά µας, σας ευχαριστούµε εκ 
των προτέρων. 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος 
Κώστας Σαραβελάκης 

Η Γραµµατέας 
Γιάννα  Τέτα 

 
 

Στο σηµείο αυτό ο Αντιδήµαρχος κ. Θεοφάνης Κλείδωνας, προτείνει να επιχορηγηθεί ο 
πολιτιστικός σύλλογος µε την επωνυµία «Ο Ψηλορείτης» µε το ποσόν των 300 €. 

 
----------------------------------- 

 
 

2.  Αριθ. πρωτ. 23783/14-10-2008 ∆ήµου Καλαµάτας 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Hellenic Mountaineering Club of Kalamata 

 
Μέλος Ελληνικής Οµοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης  
Αναγνωρισµένος από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
 
 Καλαµάτα 14-10-2008 

 
 
ΠΡΟΣ ∆. Καλαµάτας 
         ∆.Σ. ∆ήµου Καλαµάτας 
         Αρ. Πρωτ. : 92 / εξερχόµενα 

 
 
Ορειβατική Αποστολή στην υψηλότερη κορυφή της Αµερικής 
 
 
Ο σύλλογός µας έχει ανεβάσει τον πήχη της ορειβατικής δραστηριότητας σε πολύ υψηλά 
επίπεδα και έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους πιο δραστήριους 
ορειβατικούς συλλόγους στην Ελλάδα προβάλλοντας το όνοµα της Καλαµάτας σε όλη την 
επικράτεια.  Στα πλαίσια αυτά κατόπιν οµοφώνου αποφάσεως του ∆.Σ. αποφασίσθηκε για την 
περίοδο ∆εκέµβριος 2008 – Ιανουάριος 2009 να πραγµατοποιηθεί ορειβατική αποστολή στην 
οροσειρά των Άνδεων.  Ο στόχος είναι η κορυφή του όρους Aconcaqua (υψ. 6962 µ.) η 
υψηλότερη κορυφή της Αµερικής και ταυτόχρονα το υψηλότερο σηµείο του κόσµου εκτός των 
Ιµαλαΐων.  Η προσπάθεια αυτή αποτελεί µια αθλητική – ορειβατική δραστηριότητα υψηλού 
επιπέδου που θα προβάλει την περιοχή µας σε πανελλαδικό επίπεδο.  Το εγχείρηµα αυτό έχει 
υψηλό κόστος και δυσκολίες που ωθούν τους συµµετέχοντες στα όρια των ανθρωπίνων 
δυνατοτήτων.  Το κόστος αφορά στην πρόσβαση στη δυσπρόσιτη περιοχή του βουνού (Άνδεις 
– Κεντρική Αµερική), την αγορά και µεταφορά του απαραίτητου εξοπλισµού και προµηθειών, 
τις απαραίτητες άδειες και υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 5000 µε 6000 ευρώ ανά άτοµο.  Οι 
δυσκολίες αφορούν τις ιδιαιτερότητες της ανάβασης και έχουν να κάνουν µε την ασθένεια του 
υψοµέτρου, τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (κάτω των -45ο C), τις απότοµες και πολύ έντονες 
καταιγίδες. 
 



Συνεδρίαση :29/2008                                 Πέµπτη 30/ 10 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  533/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Παρακαλούµε για την οικονοµική σας βοήθεια προκειµένου το όνοµα της Μεσσηνίας και της 
Καλαµάτας να ακουστεί για µια ακόµη φορά στις υψηλότερες κορυφές του κόσµου. 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι για την προβολή της αποστολής έχουµε προγραµµατίσει τα εξής : 
 
•••• Εκδήλωση  που  θα   πραγµατοποιηθεί   στο  Πνευµατικό  Κέντρο  Καλαµάτας  στις  αρχές  
      ∆εκεµβρίου. 

•••• ∆ηµιουργία αφίσας και σχετικών φυλλαδίων. 

•••• Συνέντευξη τύπου στα Μ.Μ.Ε. του νοµού. 

•••• ∆ηµοσιεύσεις σε τοπικές εφηµερίδες 

•••• ∆ηµιουργία ταινίας που θα περιγράφει την ανάβαση 

•••• Σχετική έκθεση φωτογραφίας 
 
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
 
Με τιµή 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Αλοίµονος Εµµανουήλ 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Μαλαπάνη  Πόπη 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος κ. Θεοφάνης Κλείδωνας, προτείνει να 
επιχορηγηθεί ο αθλητικός σύλλογος «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαµάτας» µε το 
ποσόν των 2.000 €. 
 
Τέλος, λαµβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καλεί το Σώµα να 
αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από  διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 
ΦΕΚ 114Α/06), το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο ∆ηµοτικό προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2008 τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό 
των 24.423.976,96 €, η δε εγγεγραµµένη πίστωση 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 
 
I. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου µε την επωνυµία «Ο 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» µε το ποσόν των τριακοσίων Ευρώ (300 €) για την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του. Το παραπάνω αναφερόµενο ποσόν θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.6735 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2008. 

 
II. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Ορειβατικού συλλόγου Καλαµάτας µε το ποσόν 

των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000 €) για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του. 
Το παραπάνω αναφερόµενο ποσόν θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6734 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2008. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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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 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα    
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  17  Νοεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 


