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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  357/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η Μαΐου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 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. 16/04-05-2007 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) 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  
25) Τσερώνης Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) 
Αθανανασόπουλος Κων/νος και 2) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
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 5-iii θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ¨ για επιχορήγησή του από το ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 4582/27-2-2007 έγγραφο του Συλλόγου «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», 
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι η 31 η Μικτή - Ανθοκοµική - Γενική Έκθεση Μεσσηνίας θα 
πραγµατοποιηθεί όπως και τα προηγούµενα χρόνια, στο Πάρκο του Λιµενικού, δηλαδή στην 
ίδια ακριβώς θέση. Η Έκθεση τελεί πάντα υπό την αιγίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Μεσσηνίας του ∆ήµου Καλαµάτας και του Λιµενικού Ταµείου και συνδιοργανώνεται µε την 
ΝΕΤΠ και την Α∆ΕΚ. 

Όπως σας είναι γνωστό ο Σύλλογος «Ανθεστήρια Μεσσηνίας» εδώ και 47 χρόνια 
προσφέρει στην Καλαµάτα, κάθε χρόνο ένα σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός, την Παρέλαση των 
Λουλουδένιων αρµάτων, στο κλείσιµο της Ετήσιας Ανθοκοµικής - Εµπορικής Έκθεσης 
Μεσσηνίας. 

Όµως κύριε πρόεδρε, η πολυετής χρήση στις πλατφόρµες των αρµάτων καθώς και η 
έλλειψη αποθηκευτικού χώρου µας έχουν δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα, αφού τα άρµατά 
µας είναι εκτεθειµένα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες αλλά και στους «βάνδαλους» και έχουν 
καταστραφεί. Για να πραγµατοποιηθεί φέτος η καθιερωµένη λουλουδένια παρέλαση, θα 
χρειαστούν εξ ολοκλήρου ανανέωση, κάτι το οποίο υπολογίζουµε ότι θα ξεπεράσει τα 20.000 
Ευρώ. Πέραν του ποσού αυτού, θα πρέπει να υπολογιστεί ότι η προµήθεια των λουλουδιών για 
το στολισµό αλλά και τα κατασκευαστικά - εργατικά έξοδα θα φτάσουν περίπου τα 12.000 
Ευρώ. 

Ο Σύλλογός µας, είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οπότε τα έσοδά του είναι πενιχρά, 
άρα δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στο χρηµατικό αυτό ύψος και για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
να ενηµερώσετε τον κύριο ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης µας ότι για να 
µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της 
Έκθεσης, αλλά και για την κατασκευή των αρµάτων θα χρειαστούµε οικονοµική ενίσχυση και 
παράλληλα χώρο για να επεξεργαστούν και να στολιστούν τα άρµατα της παρέλασης. 
Επίσης για τις ανάγκες της Έκθεσης, όπως κάθε χρόνο, θα χρειαστούµε το συνεργείο των 
ηλεκτρολόγων, ένα συνεργείο της καθαριότητας για τον καθαρισµό των χώρων του πάρκου 
που θα χρειαστούν για 2 ώρες περίπου και έναν εργάτη καθαριότητας µε τον εξοπλισµό του 
για τις 8 µέρες της έκθεσης. 
 

Ο Πρόεδρος των Ανθεστηρίων 
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Κλείδωνας ενηµερώνει το Σώµα ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας κάθε χρόνο 
συµµετέχει ενεργά στην εν λόγω έκθεση, τόσο µε την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών όσο 
και µε την οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου «Ανθεστήρια Μεσσηνίας».  Με το ίδιο σκεπτικό 
λοιπόν και εφέτος, προτείνει, πέραν των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν εκ µέρους του 
∆ήµου στην διοργάνωση της έκθεσης, να επιχορηγηθεί ο Σύλλογος «Ανθεστήρια Μεσσηνίας» 
µε το ποσόν των 2.000 €. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι, 
όπως γνωρίζετε τα Ανθεστήρια δια των διοικήσεων εδώ και 47 χρόνια βαρώντας 

κουπί πραγµατοποιούν µια ανθοκοµική µεικτή εµπορική έκθεση µε παράλληλες δράσεις.  

Τα τελευταία χρόνια δεν στηρίζεται ο θεσµός. Τα δύο τελευταία χρόνια η διοίκηση της οποίας 
ηγούµαι, έχουµε καταφέρει να αποσπάσουµε από την Κυβέρνηση κάποιες επιχορηγήσεις µέσα 
από τα Υπουργεία για να µπορέσουµε να κάνουµε την έκθεση. Προεκλογικά ο κ. ∆ήµαρχος ο κ. 
Νίκας µας είχε υποσχεθεί απόλυτη στήριξη, πράγµα που σήµερα διαπιστώνουµε ότι δεν την 
έχουµε, για το λόγο ότι σήµερα σε σηµερινό πρωτοσέλιδο τοπικής εφηµερίδας αναγράφεται 
ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας συνδιοργανώνει µε µία ιδιωτική Αθηναϊκή Εταιρεία µία έκθεση το ίδιο 
χρονικό διάστηµα που κάνουν τα Ανθεστήρια την έκθεσή τους.  

Αν κύριε ∆ήµαρχε εσείς νοµίζετε ότι µε αυτό τον τρόπο στηρίζετε τα Ανθεστήρια σας 
ευχαριστούµε πάρα πολύ, αλλά άλλα µας λέγατε τότε και άλλα διαπιστώνουµε τώρα.  

Τα Ανθεστήρια είναι ένας θεσµός που πρέπει να τον βλέπουµε έξω από χρώµατα και κόµµατα. 
Εµείς όλα αυτά τα χρόνια έχουµε αφήσει έξω από την πόρτα του συλλόγου τα πολιτικά. 
Κάνουµε έναν αγώνα για να µπορέσουµε να βρούµε έναν µόνιµο χώρο, να φυλάµε αλλά και να 
επεξεργαζόµαστε τις πλατφόρµες των αρµάτων  που τόσα χρόνια µένουν στα ακραία καιρικά 
φαινόµενα και καταστρέφονται από διάφορους βάνδαλους.  

Επί δηµαρχοντίας Παναγή Κουµάντου επάρθη µια οµόφωνη απόφαση από το ∆ηµοτικό σας 
Συµβούλιο, να βρεθεί ένας χώρος, ούτως ώστε να πάµε εκεί και να πούµε,  «σ’ αυτό το χώρο 
ρε παιδί µου µπαίνουµε µόνο εµείς, µπορούµε να βάζουµε τις πλατφόρµες δεν θέλουµε 
γραφεία και να φυλάσσεται εκεί».  

Ένας από τους χώρους τους οποίους επιδείξαµε αφού ήταν στη διάθεσή µας να βρούµε ήταν 
και το παλαιό φυτώριο το οποίο σήµερα έχει εγκαταλειφθεί. Το είπαµε αυτό στον κ. ∆ήµαρχο 
και µας είπε ότι έχετε τοποθετήσει µέσα σ’ αυτό κάποιες κλούβες. Κύριε ∆ήµαρχε, εµείς µέχρι 
και πριν από λίγο εκεί ήµασταν και είδαµε ότι δεν υπάρχει καµία κλούβα. Πέστε το καθαρά ότι 
δεν θέλετε να µας βοηθήσετε. Τα 2.000 € δεν φτάνουν ούτε για τη σιλικόνη και τις καρφίτσες 
για να φτιάξουµε τα λουλούδια στα άρµατα. 

Αυτά είχα να πω κ. Πρόεδρε. Με δύο λέξεις ότι τρίζουν τα κόκαλα της Μαρίας της 
Αντωνακοπούλου, της κυράς των λουλουδιών και του µακαρίτη του αείµνηστου Νοµάρχη µας 
του Παναγιώτη Φωτέα.   

 
 
 Ξεφυλλίζοντας τα πρακτικά παλαιοτέρων ετών βρήκα σε πολλές αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποδοχή χρηµατοδοτήσεων από το Υπουργείο 

Γεωργίας, από το Υπουργείο Πολιτισµού, από  διάφορα Υπουργεία για την ενίσχυση των 
Ανθεστηρίων. Εάν θέλετε ελάτε αύριο να σας δείξω τα πρακτικά και επειδή δεν τα ξέρετε θα 
πρέπει να έχετε και τις αποδοχές των χρηµατοδοτήσεων γιατί δεν ήταν µόνο ο ∆ήµος. Ο 
∆ήµος κ. Τριάντο πάντοτε χρηµατοδοτούσε επί αποδόσει λογαριασµού τα Ανθεστήρια. Έχουµε 
ξεχάσει να βάλουµε τελευταία αυτή τη λέξη, επί αποδόσει λογαριασµού. Έβαζε τα εργατικά και 
έκανε οικονοµική ενίσχυση στα Ανθεστήρια επί αποδόσει λογαριασµού.   Επειδή γινόταν πολύς 
ντόρος και ο συνάδελφος ο Μπάκας επέµενε έψαξα λοιπόν στα πρακτικά και µιλάµε για 
δεκαετία ολόκληρη τα Ανθεστήρια χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Γεωργίας, από το 
Υπουργείο Πολιτισµού …  

 
Από εσάς τα ακούµε τώρα.  
 

ΤΡΙΑΝΤΟΣ  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΡΙΑΝΤΟΣ:  
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Τα ακούτε από εµένα δυστυχώς γιατί ενδιαφέροµαι φαίνεται περισσότερο 
από τον καθέναν. Κάθισα για να είµαι σίγουρος στη θέση που θα καθίσω 

σήµερα ποια θέση θα πάρω. Σας λέω ενίσχυε ο ∆ήµος επί αποδόσει λογαριασµού και τα 
υπόλοιπα τα αποδεχόταν.  

 
Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά λυπούµαι, γιατί ένας θεσµός ο οποίος 
χαρακτήριζε την πόλη για 40 χρόνια, θυµάµαι παιδάκι όταν πήγα στα Ανθεστήρια 

στο Κάστρο επάνω, έχει τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια µία πορεία η οποία δεν είναι η 
καλύτερη, πράγµατι   40 χρόνια θεσµός.  
 
Τώρα υπάρχουν λόγοι αντικειµενικοί, ο καθένας µπορεί να το προσεγγίσει µε οποιονδήποτε 
τρόπο. Εγώ δεν έχω καµία πρόθεση οτιδήποτε έχει καθιερωθεί στην πόλη να µην υποστηριχθεί 
και να µην συνεχίσει να υπάρχει παρά τα προβλήµατα τα οποία αντικειµενικά υπάρχουν. Έχω 
την καλύτερη των διαθέσεων και φαίνεται αυτό ώστε τα προβλήµατα που υπήρχαν µεταξύ 
∆.Σ. των Ανθεστηρίων και της περσινής ∆ηµοτικής Αρχής ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
είχε συγκεκριµένες θέσεις για το συγκεκριµένο γεγονός, µε κάποιους τρόπους να ξεπεραστούν 
και η καλή θέληση της ∆ηµοτικής Αρχής φαίνεται και από τη διάθεση όλων των µέσων του 
∆ήµου είτε αυτό είναι καθαριότητα, είτε είναι ∆ΕΥΑΚ, είτε είναι ηλεκτροδότηση, είτε είναι 
εργάτες, είτε είναι Φιλαρµονική και επιπλέον ένα ποσό κατά τις δυνατότητες που έχει.  
 
∆εν µπορεί εδώ πέρα να έρχεται ένα ∆.Σ. και να ζητεί πάρτε τον προϋπολογισµό και εκτελέστε 
τον διότι αυτό είναι έτσι ή αλλιώς. Είναι και δουλειά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κάθε 
φορέα να δραστηριοποιηθεί και να αναζητήσει πόρους. ∆εν ξέρω τι περισσότερο µπορεί να 
δώσει ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σε ποιο φορέα µπορεί να δώσει κάτι περισσότερο.  
 
Λοιπόν αυτά τα οποία είπατε, εµείς θα τα υλοποιήσουµε στον υπερθετικό βαθµό και ευχόµαστε 
και φέτος η οργάνωση, η εκδήλωση να πάει πάρα πολύ καλά και θα είµαστε και παρόντες.  
 
Όσον αφορά στα άλλα, σας το είπα, η έκθεση είναι η ίδια η οποία οργανώθηκε πέρυσι και ότι 
έγινε πέρυσι … 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει)… 
 
Ακούστε εγώ πέρυσι ήρθα και σε εσάς και πήγα και στην έκθεση η οποία έγινε 
εδώ, στου Λιναρδάκη. Ακούστε θα σας πω το εξής: Πήγα στην έκθεση και ξέρετε 

γιατί πήγα; Παρά το γεγονός ότι ηγετικά στελέχη εκεί ήταν απέναντι σε εµένα προεκλογικά και 
πήγα εκεί γιατί κάθε εκδήλωση η οποία γίνεται στην πόλη και έχει εµπορικό, οικονοµικό 
χαρακτήρα και έχει ως σκοπό να πληροφορήσει το κοινό πάνω στα νέα δεδοµένα στο χώρο 
της οικονοµίας είναι ευπρόσδεκτη και δεν υπάρχει πρόβληµα όπως δεν υπήρχε και πέρυσι να 
τεθεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου να γίνει αυτό και για φέτος και για κάθε εκδήλωση που έχει 
οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά.  
 
Πέραν αυτού ότι έγινε πέρυσι στην εκδήλωση, γιατί είναι ξένοι αλλά είναι και κάποιοι 
συµπατριώτες µας εδώ, νοµίζω ο Περικλής ο Νίκας ίσως και κάποιοι άλλοι ασχολούνται, το ίδιο 
ακριβώς γίνεται και φέτος και η αιγίδα είναι του ∆ήµου και τίποτε άλλο πέραν αυτού. Τώρα 
πως φτιάχνετε τα περίπτερα εσείς, τι γίνεται, πως τα νοικιάζεται, τι είναι όλη αυτή η διαδικασία 
δεν έχω να πω.   
 
 
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 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΤΡΙΑΝΤΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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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 

Ι. Επιχορηγεί τον Σύλλογο «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» µε το ποσόν των δύο 
χιλιάδων Ευρώ (2.000 €), για την κάλυψη µέρους των εξόδων που απαιτούνται 
για την διοργάνωση της 31ης Μικτής - Ανθοκοµικής - Γενικής Έκθεσης 
Μεσσηνίας. Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6735 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2007. 

 

ΙI. Εγκρίνει τη συνδροµή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση της εν λόγω 
έκθεσης δια των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων αυτού.  

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 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 ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
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 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 23 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 
 
 


