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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  15/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  322/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουλίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 15/21-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 5) Βασιλάκη 
Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος (προσέλευση 
στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας ∆ηµήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Οικονοµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην 313 απόφαση), 23) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 24) Πασχάλης Γεώργιος, 25) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 26) Σπίνος 
Γεώργιος και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 2) Λαφαζάνος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 6) Σούµπλης Μιχαήλ, 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 32ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου 
Αγλαντζιάς Κύπρου. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Χρήστος Μαλαπάνης λέει στο Σώµα ότι ο 
αδελφοποιηµένος µε το ∆ήµο µας, ∆ήµος Αγλαντζιάς Κύπρου, έχει προγραµµατίσει µια σειρά 
πολιτιστικών εκδηλώσεων από τις 15  µέχρι τις 17 Σεπτεµβρίου 2006.  Στα πλαίσια του 
προγράµµατος ανταλλαγών µεταξύ των αδελφοποιηµένων ∆ήµων, στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του ∆ήµου Αγλαντζιάς θα συµµετέχει και ο ∆ήµος Καλαµάτας. 
 

Στη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας περιλαµβάνονται : 

•••• Αποστολή αντιπροσωπείας του ∆ήµου Καλαµάτας για την παρακολούθηση των 
εκδηλώσεων. 

 
•••• Η πολιτιστική συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας µε θεατρική παράσταση που θα δοθεί από 

το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο (Μ.Ε.Θ.). 
 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει : 

1) την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στις εκδηλώσεις του αδελφοποιηµένου ∆ήµου 
Αγλαντζιάς. 

 
2) την αποστολή αντιπροσωπείας του ∆ήµου Καλαµάτας και τη διαµονή τους εκεί από 15 

µέχρι 17 Σεπτεµβρίου 2006. 
 
3) την µετάβαση του Μ.Ε.Θ. στην Αγλαντζιά – Κύπρου για την συµµετοχή του στις 

εκδηλώσεις. 
 
4) την διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται προκειµένου να 

υλοποιηθούν τα παραπάνω αναφερόµενα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα έξοδα 
µετακίνησης των αντιπροσωπειών βαρύνουν τον ∆ήµο Καλαµάτας, ενώ τα έξοδα 
διαµονής στην Αγλαντζιά βαρύνουν τον ∆ήµο Αγλαντζιάς. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις : α) του άρθρου 175 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), β) του Ν. 
2685/1999,  γ) των άρθρων 220 και 202 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και δ) του άρθρου 218 
παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) καθώς και το γεγονός ότι τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου το 
έτος 2005 ανήλθαν στο ποσόν των 16.108.348,25 €, ενώ τα προϋπολογισθέντα για το έτος 
2006 ανέρχονται στο ποσόν των 19.995.094,28 €, η δε συνολική πίστωση η εγγεγραµµένη και 
στους δύο αρµόδιους κωδικούς αριθµούς εξόδων 00.6734 και 00.6735 που αφορούν στις 
επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων ανέρχεται στο ποσόν των 130.000,00 € 
και 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 συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που διοργανώνει ο αδελφός ∆ήµος Αγλαντζιάς Κύπρου από τις 15 έως τις 17 
Σεπτεµβρίου 2006. 
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Η συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στις εν λόγω εκδηλώσεις συνοψίζεται 

στα εξής :  

α)  Στην αποστολή αντιπροσωπείας αιρετών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
θα παρευρεθεί και θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις. 

β)  Στην πολιτιστική συµµετοχή της Καλαµάτας µε µία θεατρική παράσταση 
που θα δοθεί από το ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (Μ.Ε.Θ.) µε 
το έργο του Αριστοφάνη «ΕΙΡΗΝΗ». 

γ)  Οι δύο παραπάνω αναφερόµενες οµάδες θα πλαισιωθούν υπηρεσιακά από 
έναν υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας για την γραµµατειακή τους 
υποστήριξη. 

 

II. Εγκρίνει την αποστολή αντιπροσωπείας αιρετών του ∆ήµου Καλαµάτας στον 
αδελφό ∆ήµο Αγλαντζιάς της Κύπρου, όπου από τις 15 έως τις 17 
Σεπτεµβρίου 2006 διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα 

αποτελείται από τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους :  

α) Αθανασόπουλο  Κωνσταντίνο 

β) Αλοίµονο  Ιωάννη 

γ) Τσακαλάκου  Σταυρούλα 
 
III. Εγκρίνει την διάθεση της απαιτουµένης, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, πίστωσης για την αποζηµίωση των τριών (3) ∆ηµοτικών 
Συµβούλων λόγω της εκτός έδρας µετακίνησής τους.  
 
Η διάθεση της απαιτουµένης πίστωσης για την παραπάνω αναφεροµένη 
αποζηµίωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6125 του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
οικονοµικού έτους 2006. 
 
Η συνολική πίστωση του Κ.Α. 00.6125 έχει ψηφισθεί µε την υπ’ αριθ. 
121/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, που αφορά στην ψήφιση 
πιστώσεων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2006. 

 

IV. Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Θεοδώρου 
Καρούµπα, ο οποίος θα αναχωρήσει από Καλαµάτα την Τετάρτη 14 
Σεπτεµβρίου 2006 συνοδεύοντας το φορτηγό που θα µεταφέρει τα σκηνικά 
του Μ.Ε.Θ. στην Αγλαντζιά της Κύπρου και θα αναλάβει όλη την 
γραµµατειακή υποστήριξη των δύο αντιπροσωπειών. 
 
Η δαπάνη που απαιτείται για την αποζηµίωση του κ. Θεοδώρου Καρούµπα για 
την εκτός έδρας µετακίνησή του  θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6422 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2006. 

 
V. Εγκρίνει την επιχορήγηση του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

(Μ.Ε.Θ.) µε το ποσόν των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000 €) για την κάλυψη 
της δαπάνης που απαιτείται προκειµένου να µεταβεί η αντιπροσωπεία στην 
πόλη Αγλαντζιά της Κύπρου, όπου το Μ.Ε.Θ. θα δώσει µία θεατρική 
παράσταση, συµµετέχοντας στις πολιτιστικές της εκδηλώσεις. Συγκεκριµένα η 
παράσταση που θα δοθεί είναι µε το έργο του Αριστοφάνη «ΕΙΡΗΝΗ» και 
αποτελείται από οµάδα 36 ατόµων (ηθοποιούς, τεχνικούς, µουσικούς, οδηγό 
κ.λ.π.). 
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VI. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000 €), σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6735  εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού 
έτους 2006, για την παραπάνω αναφεροµένη επιχορήγηση. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μαυρέα Αικατερίνη 
  17. Μέλιος Ιωάννης 
  18. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  19. Μπάκας Ιωάννης  
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Οικονοµόπουλος Βασίλειος 
  22. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  23. Πασχάλης Γεώργιος 
  24. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  25. Σπίνος Γεώργιος 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  13  Σεπτεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Μαρία  Ηλία 

 


