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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  430/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Ιουνίου 2007, ηµέρα Τετάρτη 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. 19/08-06-2007 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 Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 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 (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 413 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 413 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
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, ο οποίος 
αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος κ. Ανδρέα Ανατολίτη για αγορά από το ∆ήµο Καλαµάτας αντιτύπων 
του βιβλίου του µε τίτλο : «Ο ήλιος έγειρε νωρίς …». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στην 
από 22-5-2007 (αριθ. πρωτ. 11865/25-5-2007 ∆ήµου Καλαµάτας) επιστολή/αίτηση του 
συγγραφέως κ. Ανδρέα Ανατολίτη προς τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής : 

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ / ΑΙΤΗΣΗ 

   Προς τον 

  ∆ήµαρχο Καλαµάτας 

  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ 
 
Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, 

Προ ολίγων ηµερών προχώρησα στην έκδοση του 4ου βιβλίου µου µε γενικό τίτλο Ο “ήλιος” έγειρε 
νωρίς … Είναι µια κοινωνική ιστορία µε βαθύτερες προεκτάσεις που καταγράφει µε απλά λόγια την 
καθηµερινότητα ενός νέου ζευγαριού που βίωσε διάφορες καταστάσεις της ζωής µε τραγική τελική 
κατάληξη… 

Είναι µια κατάθεση ψυχής, εκ των έσω, που σκιαγραφεί την ωµή καθηµερινότητα που βιώνουν – όπως 
διεπίστωσα δυστυχώς -, πάρα πολλές οικογένειες επί των ηµερών µας. 

Πιστεύω πως είναι ένα βιβλίο που θ’ αγγίξει κάθε άνθρωπο – ευαίσθητο ή µη – και αν µη τι άλλο, θα τον 
συγκινήσει από λίγο έως πολύ… 

Σας επισηµαίνω ακόµη, πως το βιβλίο αυτό έχει ήδη ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες της διασποράς, που 
το έχουν παραλάβει, και το καλοκαίρι είναι προγραµµατισµένο, σε συνεργασία µε την 
Παναυστραλιανή Οµοσπονδία, την Παµµεσσηνιακή Ένωση Νέας Νοτίου Ουαλίας του Σίδνεϋ, 
το ΣΑΕ Ωκεανίας και το Ράδιο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», να παρουσιαστεί σε διάφορες πόλεις της Αυστραλίας, 
µε παρουσιαστές κορυφαίους Πνευµατικούς Ανθρώπους των Γραµµάτων και των Τεχνών της ελληνικής 
παροικίας.  Ακόµη, έντονο ενδιαφέρον έχουν δείξει οι οµογενείς µας Αµερικής και Καναδά και είµαστε σε 
συνεχή επαφή µαζί τους για το πώς θα προγραµµατιστεί κι εκεί η παρουσία του. 

Επίσης κορυφαία εταιρεία της χώρας, µας έχει ζητήσει να της στείλουµε αντίγραφα, γιατί πιστεύουν οι 
ιθύνοντές της πως είναι θέµα που µπορεί κάλλιστα να γίνει σήριαλ στην τηλεόραση. 

Ακόµη έντονο ενδιαφέρον έχουν δείξει και εκπρόσωποι τηλεοράσεων. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί - 
αρχικά - στο τοπικό κανάλι ΝΕΤ,  ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει κορυφαίοι παρουσιαστές µεγάλων 
καναλιών των Αθηνών, παγκοσµίου εµβέλειας, µε δικές τους εκποµπές υψηλού κύρους και τηλεθέασης. 

Πιστεύω όµως, ότι εξ ίσου µεγάλη ευαισθησία υπάρχει και στους γηγενείς αυτού του τόπου και δι’ αυτό, 
δια της παρούσης - ΑΙΤΟΥΜΑΙ – εάν εσείς και το Συµβούλιό σας εγκρίνετε -, όπως ο ∆ήµος σας 
προχωρήσει µε απόφασή του στην αγορά ορισµένων βιβλίων, που τον αριθµό εσείς θα υποδείξετε. 

Πριν όµως πάρετε την τελική σας απόφαση, παρακαλώ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ πρώτα µε προσοχή και εκ των 
υστέρων πάρτε ψύχραιµα την όποια απόφασή σας. 

Η τιµή εκάστου βιβλίου – είναι αυτό που σας επισυνάπτω µαζί µε την παρούσα ΕΠΙΣΤΟΛΗ / ΑΙΤΗΣΗ 
µου -, είναι ΜΟΝΟ 15 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. 
 
Ευχαριστώ προκαταβολικά για την προσοχή και την αγάπη σας. 
 
Καλαµάτα  22 - 5 - 2007 ∆ιατελώ µετά τιµής 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ» 
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Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας προτείνει στο 
Σώµα, να αγοράσει ο  ∆ήµος Καλαµάτας σαράντα  (40) αντίτυπα του βιβλίου του κ. Ανατολίτη.  
 
 
Τέλος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), 

 
 

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

I. Εγκρίνει την προµήθεια σαράντα (40) αντιτύπων του βιβλίου του κ. Ανδρέα 
Ανατολίτη µε τίτλο «Ο “ήλιος” έγειρε νωρίς …», αντί του ποσού των δέκα πέντε 
Ευρώ (15 €) ανά αντίτυπο, συµπεριλαµβανοµένου στο ποσόν αυτό του νοµίµου 
Φ.Π.Α.  (Συνολικό ποσόν :   40 αντίτυπα  Χ  15 €/αντίτυπο  =  600 €). 

 
 

II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600 €), για την 
κάλυψη της δαπάνης προµήθειας του εν λόγω βιβλίου, η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 10.6611 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. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  26  Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


