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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  545/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 32η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 07-11-2008 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 546 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση), 
8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος,  20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος 
Γεώργιος,  22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 543 απόφαση και 
αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση)  και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 543 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κουρκουτάς Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4)  Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
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)  Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος  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) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 2)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
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.  



Συνεδρίαση :32/2008                                 Πέµπτη 13/ 11 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  545/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η από 7-11-2008 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, καθώς και το πρόγραµµα 
εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα οποία αναλυτικά 
έχουν ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ : “∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς” 
 

 

Με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ο ∆ήµος 

Καλαµάτας προγραµµατίζει και φέτος να στολίσει την πόλη και τα Τοπικά του 

∆ιαµερίσµατα εορταστικά και να προβεί σε µια σειρά εκδηλώσεων 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις αφορούν : 

1. Στον φωτιστικό και εορταστικό στολισµό της πόλης και των Τοπικών 

∆ιαµερισµάτων ως εξής : 

� στον στολισµό κεντρικών σηµείων της πόλης, της Ανατολικής και 

∆υτικής παραλίας µε λαµπιόνια, φωτάκια στα δέντρα, καραβάκια – 

αγγελάκια – γιρλάντες κ.α. στις κολώνες της ∆ΕΗ, 

� στον φωτιστικό και εορταστικό στολισµό των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, 

2. Στην εικαστική παρέµβαση της κεντρικής πλατείας Βασ. Γεωργίου, η οποία 

θα περιλαµβάνει: 

• την τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου που είχε σχεδιαστεί 

και κατασκευαστεί µε µέριµνα της ∆ΕΠΑΚ,  από το έτος 2007 και είχε 

τοποθετηθεί στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου. Στο Χριστουγεννιάτικο αυτό 

δέντρο, θα γίνουν παρεµβάσεις τόσο στην κατασκευή όσο και στον 

στολισµό και φωτισµό του. 

• την τοποθέτηση µίας φάτνης, 

• την τοποθέτηση έξι (6) παραµυθόσπιτων που θα σχεδιαστούν, θα 

κατασκευαστούν και θα στολιστούν από τη ∆ΕΠΑΚ, 
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3. Στην διοργάνωση εκδηλώσεων µε µέριµνα της ∆ΕΠΑΚ, όπως αναλυτικά 

φαίνεται στο συνηµµένο πρόγραµµα και συνοπτικά περιλαµβάνει: 

� ηχητική εγκατάσταση για τη µετάδοση εορταστικής µουσικής στην 

περιοχή της κεντρικής πλατείας κατά τη διάρκεια των εορτών και των 

εκδηλώσεων και την υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων, 

� άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου,  

� κάλαντα από τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική στους κεντρικούς δρόµους της 

Καλαµάτας, στις υπηρεσίες και τα ιδρύµατα της πόλης, την παραµονή 

της Πρωτοχρονιάς, 

� µουσικές, χορωδιακές, χορευτικές, εικαστικές και άλλες εορταστικές 

εκδηλώσεις στο Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας, στην Κεντρική Πλατεία 

της πόλης και στους γύρω πεζόδροµους, 

� εορταστικές εκδηλώσεις και δρώµενα από µουσικά, θεατρικά και 

χορωδιακά συγκροτήµατα,  από φορείς της πόλης µας και από τα 

Παιδικά Χωριά SOS, 

� υποδοχή του νέου χρόνου στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κεντρικής 

Πλατείας µε µουσική εκδήλωση και ρήψη βεγγαλικών. 

4. Στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο, για τα παιδιά 

των εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας, στα Νοµικά Πρόσωπα και στις 

Επιχειρήσεις του, την οργάνωση του οποίου θα αναλάβει το Σωµατείο 

Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας, 

Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις θα συµµετέχουν η ∆ηµοτική Φιλαρµονική, το 

∆ΗΠΕΘΕΚ, το ∆ηµοτικό Ωδείο, η Σχολή Χορού και το Εικαστικό Εργαστήρι της 

∆ΕΠΑΚ, το Μουσικό Σχολείο Καλαµάτας, τα Παιδικά Χωριά SOS, καθώς και οι 

πολιτιστικοί φορείς της πόλης µας. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα αναλάβει µε τις υπηρεσίες του, τον φωτιστικό και 

εορταστικό στολισµό της πόλης και των Τοπικών του ∆ιαµερισµάτων, µε τα 

φωτιστικά και τα στολίδια τα οποία διαθέτει και την επιχορήγηση του Σωµατείου 

Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας αντί του ποσού των 14.000 €, σε βάρος του Κ.Α. 

00.6735. 
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Η ∆ΕΠΑΚ θα αναλάβει µετά από ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

268 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), το γενικό συντονισµό των εκδηλώσεων, την 

εικαστική, καλλιτεχνική και µουσική παρέµβαση αντί του ποσού των 45.000,00  € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.  

 
  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 
 

 

«∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2008  

«Χριστούγεννα στην Καλαµάτα» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ* 

1. Οι τίτλοι των εκδηλώσεων είναι ενδεικτικοί ενώ οι ηµεροµηνίες δίδονται µε επιφύλαξη 
γιατί το πρόγραµµα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.  

2. Θα υπάρξουν και κάλαντα στα τοπικά διαµερίσµατα και σε κοινωφελή ιδρύµατα.  

3. Στη λίστα δεν συµπεριλαµβάνονται οι επισκέψεις των σχολείων –νηπιαγωγεία και 
δηµοτικά- και τα δρώµενα των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης – 5 πρωινά-
που σύντοµα θα µπουν στο πρόγραµµα. 

 
Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου 
Άναµµα του Χριστουγεννιάτικου ∆ένδρου 
Μελωδική πρώτη των εορταστικών εκδηλώσεων  
µε τη Φιλαρµονική και την Παιδική Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου. 
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου  
«Τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη»  ∆ρώµενα, χοροί, κεράσµατα  
από το Σύλλογο Γερµανοφώνων γυναικών της πόλης µας.  
Μελωδίες των Χριστουγέννων από το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «Ακρίτας»  
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Πέµπτη 11 ∆εκεµβρίου  

«Τα παιδιά της Καλαµάτας στολίζουν το ∆έντρο της Ελπίδας»  
Συµβολικός στολισµός καµένου δένδρου µε φύλλα που έχουν φτιάξει τα παιδιά των σχολείων. 
(Πεζόδροµος Μητροπέτροβα, πρωί και βράδυ) 
 
Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 
«Χριστουγεννιάτικες µελωδίες» 
µε τη Φιλαρµονική τ ου ∆ήµου 
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου 
«Χριστούγεννα µε τις προσκοπίνες» 
από το Σώµα Ελληνικού Προσκοπισµού 
(Πλατεία, πρωί και βράδυ) 
 
Κυριακή 14 ∆εκεµβρίου 
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«Χριστούγεννα µε τις προσκοπίνες» 
από το Σώµα Ελληνικού Προσκοπισµού 
(Πλατεία, πρωί και βράδυ) 
 
∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 
«Μηνύµατα για σωστή περιβαλλοντική συµπεριφορά» 
Από το Κ.Π.Ε. του ∆ήµου Καλαµάτας  
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Τρίτη 16 ∆εκεµβρίου 
«Χριστούγεννα µε τα Παιδικά χωριά SOS» 
(Πλατεία, πρωί και βράδυ) 
 
Τετάρτη 17 ∆εκεµβρίου 

o «Χριστούγεννα µε τα Παιδικά χωριά SOS» 
o «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κ. Ντίκενς 

από το ∆ΗΠΕΘΕΚ και τη Φιλαρµονική του ∆ήµου 
(Πλατεία, πρωί και βράδυ) 
 
Πέµπτη 18 ∆εκεµβρίου 
«Κουκλοθέατρο και Χριστουγεννιάτικο Παραµύθι» 
από την Πειραµατική Σκηνή 
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου 
Συναυλία µε το Μουσικό Σχολείο της πόλης µας 
«Με την Παναθηναϊκή και το κοινωνικό της έργο» 
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Σάββατο 20 ∆εκεµβρίου  
«Χριστούγεννα στον Πόντο» 
Σάββατο 20 ∆εκεµβρίου  
«Παναθηναϊκή, Lions: το κοινωνικό έργο των συλλόγων» Γιορτινό κέρασµα 
(Πλατεία, πρωί και βράδυ) 
 
∆ευτέρα 22 ∆εκεµβρίου 
Εγκαίνια έκθεσης Εικαστικού Εργαστηρίου (Πνευµατικό Κέντρο, βράδυ) 
∆ρώµενο από το Εικαστικό Εργαστήρι (Πλατεία, βράδυ) 
 
Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου 
 «Χριστούγεννα - Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου…»  

• 19:00 & 21:00  
µε το ∆ηµοτικό Ωδείο Καλαµάτας  και τη ∆ηµοτική Σχολή Χορού   
(∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας) 
 
Σάββατο  27 ∆εκεµβρίου  
Κουκλοθέατρο και Χριστουγεννιάτικο Παραµύθι 
από την Πειραµατική Σκηνή  
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Κυριακή 28 ∆εκεµβρίου 
«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κ. Ντίκενς 
από το ∆ΗΠΕΘΕΚ και τη Φιλαρµονική του ∆ήµου 
(Πλατεία, βράδυ) 
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∆ευτέρα 29 ∆εκεµβρίου 
«Οι γιορτές του ∆ωδεκάµερου» 
από το Μορφωτικό Σύλλογο 
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Τρίτη 30 ∆εκεµβρίου 
«Τραγουδώντας µε τους νέους της πόλης µας» 
Συναυλία σε συνεργασία µε το τοπικό Συµβούλιο Νέων του ∆ήµου 
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Τετάρτη 31 ∆εκεµβρίου 
“Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά”  
από τη Φιλαρµονική του ∆ήµου Καλαµάτας στις Υπηρεσίες και τα Ιδρύµατα της Πόλης (πρωί). 
«Περιµένοντας το 2009»  
(Πλατεία, βράδυ) 
 
Σάββατο 3 & 4 Ιανουαρίου 
Προβολή Συλλόγων που έχουν σχέση µε το Περιβάλλον: Ορειβατικός, ∆ασοπυροσβέστες……. 
(Πλατεία, πρωί και βράδυ) 
Συµµετέχουν (µέχρι στιγµής): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, ∆ΗΠΕΘΕΚ, ΣΧΟΛΗ 
ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΧΟΡΩ∆ΙΑ «ΑΚΡΙΤΑΣ», 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΣΕΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Κ.Π.Ε., ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, 
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ,  ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ, LIONS, ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
14.000, επειδή δεν το καταλαβαίνω, είναι όλα για τους εργαζόµενους ή για 
το σύνολο όσων αναφέρει και τι θα πάρουν οι εργαζόµενοι; 

 
Όλα για τους εργαζοµένους. 

 
Μα τι λέτε; Είστε καλά; 
 

Να τα δώσετε στον Κοινωνικό Φορέα. 
 

 
Καλύτερα να δώσετε ένα µέρος στον Κοινωνικό Φορέα. Οι εργαζόµενοι του 
∆ήµου έχουν να πάρουν το δώρο τους. Υπάρχουν οικογένειες µέσα στην 

Καλαµάτα που δεν θα έχουν να στρώσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, δεν θα έχουν να 
πάρουν ένα δώρο για τα παιδιά τους. Είναι πρόκληση αυτό. Πέρσι έγινε, να µην ξαναγίνει 
φέτος.  

 
Οι καιροί είναι δύσκολοι. 
 

Θέλετε να σας βοηθάµε; Θα λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Εµείς, ως 
εκ των µειοψηφιών, λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους αντί να κάνουµε 

λαϊκισµό. Στεκόµαστε υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες. Υπάρχει κρίση, υπάρχει φτώχεια και 
δυστυχία. Κι εγώ στο δηµόσιο που είµαι θα πάρω το δώρο των Χριστουγέννων. Άλλοι δεν θα 
πάρουν τίποτα, δεν θα έχουν µεροκάµατο, δεν θα έχουν λίγα ευρώ για να στρώσουν το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πρέπει να τα κατανοήσουµε αυτά. 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Είναι 14.000 ευρώ. ∆εν ξέρω εάν πρέπει να συζητήσοµε εάν θα είναι δέκα, εάν 
θα είναι δώδεκα. Η άποψή µου είναι ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να τα 

δώσει. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, είναι µια θετική συνέπεια και δεύτερον η ∆ηµοτική 
Αρχή έχει κόψει υπερωρίες οι οποίες µπορεί να φθάνουν τις 300.000 ευρώ και µετακινήσεις 
εκτός έδρας. ∆ηλαδή, στον υπερθετικό βαθµό περιορίσαµε έξοδα, υποτίθεται ανελαστικά. Για 
χρόνια έπαιρναν υπερωρίες που ουσιαστικά δεν γίνονταν. Όλα αυτά ελέγχθηκαν και κόπηκαν. 
Σε ένα προϋπολογισµό δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ που χειρίζεται ο ∆ήµος και οι 
επιχειρήσεις, εάν υπάρχει αυτό το ποσό, εάν θέλετε να µην είναι 14.000 να είναι 10.000, για 
πολλά παιδιά των εργαζοµένων κάθε κατηγορίας στο ∆ήµο. Γίνεται µια συγκέντρωση, λέµε τα 
¨χρόνια πολλά¨, συγκεντρώνονται τα παιδάκια, εάν υπάρχει και ένα δώρο από τη ∆ηµοτική 
Αρχή ή από το Σύλλογο των εργαζοµένων προς τα παιδιά, προσέξτε, από το Ν.3463 δίνεται 
κατεύθυνση προς τη ∆ηµοτική Αρχή να βοηθά τέτοιες εκδηλώσεις που αναφέρονται στους 
εργαζόµενους.  
Προηγουµένως µιλήσαµε για καλές σχέσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των καλών σχέσεων, να 
µην είναι 14.000, κ. Αντιδήµαρχε µπορεί να σας εκφράζω, είµαι βέβαιος ότι η σύγκλιση σας 
εκφράζει, µπορεί να µην είναι σε αυτά τα πλαίσια κι αν νοµίζετε να πάµε στις 10.000, αλλά 
αυτή τη συνέπεια µην την κόβετε. Έχοµε τριάντα φορές παραπάνω απ’  αυτά περικόψει από 
επιπλέον δαπάνες για τους εργαζόµενους. 

 
Ξέρετε ποιο είναι το θέµα; Ο κόσµος έχει µεγάλο πρόβληµα. Να σας πει 
πόσο στοιχίζει κάτω στον κόσµο, ότι ο ∆ήµος διαθέτει 15.000 ευρώ, 

ήτοι 28 ευρώ  για κάθε υπάλληλο, για να γίνει µια εκδήλωση. ∆εν είναι δηλαδή, ούτε  το 
γενικότερο κλίµα ευνοεί, ούτε η γενικότερη χρονική συγκυρία. Εάν δηλαδή ο ∆ήµος δεν δώσει 
το παράδειγµα σε αυτό και  οι εργαζόµενοι κυρίως … 

 
Ένα έθιµο το οποίο γίνεται … 

 
∆εν είναι οι συγκυρίες ίδιες, ούτε ίδιες οι συνθήκες. 
 

Κάθε χρόνο γίνεται µία γιορτή. Έρχονται τα παιδιά, πάµε κι εµείς, λέµε τα 
¨χρόνια πολλά¨, σας παρακαλώ 10.000, να ψηφισθεί οµόφωνα. 

 
Σας παρακαλώ, οι απόψεις µου θα καταγραφούν. Όλοι κρινόµαστε από την 
κοινωνία. Προτιµώ να γίνω κακός µε δέκα εργαζόµενους του ∆ήµου,  παρά 

µε 70.000 κόσµο. 
 
Είναι για τα παιδάκια. 
 
Είστε εναντίον δηλαδή; Είπαµε οµόφωνα. 

 
Οµόφωνα, αλλά ότι είπα να καταγραφούν.  
Θα είχα µία άλλη άποψη. Όσα βάλει ο ∆ήµος άλλα τόσα να βάλουν και οι 

εργαζόµενοι, το Σωµατείο. 
 
Το υπόλοιπο κ. Κλείδωνα στον Κοινωνικό Φορέα. Θα είναι συνεισφορά. Θα 
εξηγηθεί ως έτσι. Έγινε περικοπή και οι 4.000 θα δοθούν για δράσεις του 

Κοινωνικού Φορέα. 
 
Να έχετε υπόψη σας ως Σώµα, ότι η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαµάτας σε µνήµη του 
αείµνηστου Προέδρου του Σωτήρη του Κουρή, µακαριστού πλέον, διέθεσε σε 

είδος 5.000 ευρώ για το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο. Σε είδος, το τονίζω αυτό. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Οι 4.000 στον Κοινωνικό Φορέα. Μαρία να τις διεκδικήσεις. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Θα τα διεκδικήσω. 
 
Σε συνέχεια της περσινής προσπάθειας που έγινε για τις εκδηλώσεις 
των Χριστουγέννων στην πόλη και στα ∆ιαµερίσµατα, έχοµε ξεκινήσει 

και την φετινή προσπάθεια. Οι τέσσερις κεντρικές εκδηλώσεις θα είναι το άναµµα του 
δένδρου, η εκδήλωση των εικαστικών, του χορού και του ωδείου, οι εκδηλώσεις του 
∆ΗΠΕΘΕΚ και της Φιλαρµονικής και η υποδοχή  του νέου έτους στις 31 ∆εκεµβρίου. Επίκεντρο 
θα είναι η πλατεία, όπου θα υπάρχει το δέντρο το οποίο το συµπληρώνουµε φέτος, το 
βελτιώνουµε και το πυκνώνουµε και ένα σκηνικό µε έξι ξύλινες κατασκευές, έξι σπιτάκια και 
µία εξέδρα. Τα σπιτάκια έχουµε προγραµµατίσει να λειτουργούν καθηµερινά, πρωί και 
απόγευµα. 
Θέλω να πω επίσης για την συµµετοχή, ότι πλην των σχηµάτων και των φορέων του ∆ήµου, 
όπως η Φιλαρµονική και οι σχολές της ∆ΕΠΑΚ, θα συµµετάσχουν και πολλοί σύλλογοι της 
πόλης µας και οι µετανάστες. 
Και τέλος, ο προϋπολογισµός όπως είδατε των εκδηλώσεων είναι 45.000 ευρώ, ανατίθεται µε 
τη διάταξη που προβλέπει ο κώδικας στη ∆ΕΠΑΚ, ενώ τις προσεχείς ηµέρες θα δοθεί αναλυτική 
συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστεί και το πρόγραµµα. 

 
Αυτή η λογική πρέπει να σταµατήσει. Πρέπει να βάλετε φυσικά δένδρα. 
Μην µου πείτε ¨να µην κόψουµε δένδρα¨, υπάρχουν άνθρωποι που τα 

πουλάνε, πρέπει και αυτοί να ζήσουνε, νόµιµα τα πουλάνε, και να φτιάξετε ένα µικρό αλσύλλιο 
από έλατα, να µπουν µέσα τα σπιτάκια, να τα διαµορφώσετε έτσι. Τώρα, το να βάζετε 
πλαστικό δεν ταιριάζει. Εµείς την κάνουµε την πρόταση, επειδή αυτά τα δένδρα είναι προς 
κοπή, πρέπει να πουληθούν. Φτιάξτε ένα τέτοιο πλάνο για να δείξει και ωραία. 

 
Θα το δούµε αυτό. 
 

Ένα µικρό αλσύλλιο στο κέντρο της πλατείας όπου εκεί θα τοποθετηθούν τα 
πάντα. 

 
Για τα φετινά Χριστούγεννα τα οποία θα διαρκέσουν σαράντα ηµέρες, 
συµµετέχουν όλοι οι φορείς, συµµετέχει όλη η πόλη. Ο σκοπός είναι να 

προσφέροµε χαρά στις δύσκολες µέρες και να αυξήσοµε και τον κόσµο ο οποίος έρχεται στην 
Καλαµάτα, να δώσοµε ζωή όσο µπορούµε στα µαγαζιά κάθε είδους που λειτουργούν στην 
πόλη.  
Προσέξτε, συµµετέχουν και οι επαγγελµατίες της πλατείας, έχει ορισθεί µία επιτροπή, όπως 
συµµετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και δεκάδες υπάλληλοι του ∆ήµου. Πιστεύω την 
επόµενη Πέµπτη θα µας πει και κάποια νέα, για να γίνει πιο φανταχτερή η γιορτή, ο αρµόδιος 
Αντιδήµαρχος που τα χειρίζεται. Βέβαια όλοι οι Αντιδήµαρχοι είναι στο χορό. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), τις 
διατάξεις του άρθρου 270 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του άρθρου 291 του Π.∆. 410/1995,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει:  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ι. Τη διοργάνωση και το πρόγραµµα εορταστικών εκδηλώσεων ενόψει των εορτών 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από 7-11-
2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Κλείδωνα Θεοφάνη η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
ΙΙ. Την ανάθεση του γενικού συντονισµού των εκδηλώσεων, της εικαστικής, 

καλλιτεχνικής και µουσικής παρέµβασης στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.), αντί του ποσού των σαράντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθ. 19/2008 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του 
∆ήµου, σε βάρος του Κ.Α. 00.6443  του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2008. 

 
ΙΙΙ. Την επιχορήγηση του Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας µε το ποσό 

των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) για τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που 
θα πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας, για τα παιδιά των 
εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας, στα Νοµικά Πρόσωπα και στις Επιχειρήσεις 
του. Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6735 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2008. 

 
IV. Tην επιχορήγηση του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Φορέα ∆ήµου Καλαµάτας µε το 

ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του.  Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.05 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008. 

 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  3. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  4. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 6. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων) 
(αναπληρώτρια Προέδρου) 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 7. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 8. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  9. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος)  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 10. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 11. Κουδούνης Αργύριος 11. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος   
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 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος   

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 19. Ράλλης Γεώργιος   

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Νοεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


