
Συνεδρίαση : 19/2007                                 Τετάρτη  13 / 06 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  431/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  431/2007  

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.  



Συνεδρίαση : 19/2007                                 Τετάρτη  13 / 06 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  431/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 23-i θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος χρηµατικής επιχορήγησης του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου 
Καλαµάτας µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΟΣ»,  για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
του. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. 11699/25-5-2007 έγγραφο του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Καλαµάτας 
«ΑΙΟΛΟΣ» προς τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«Α Ι Ο Λ Ο Σ 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΚΑΝΟΕ – ΚΑΓΙΑΚ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :   Τ.Θ. 18 –  24100 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΗΛ. :  27210 - 85382   FAX :  27210 – 63103 

www.naskeolos.gr     e-mail : naskeolos@yahoo.gr 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Προς  Κο  ΝΙΚΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
           ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
Σε συνέχεια της µεταξύ µας επικοινωνίας σας παραθέτουµε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν 
τις δράσεις του συλλόγου µας. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 
Ο σύλλογός µας ιδρύθηκε το 1983 µε αποκλειστική δράση την ανάπτυξη του ναυταθλητισµού 
στη περιοχή µας. Από την ίδρυση του σωµατείου µας µέχρι σήµερα έχουµε αναπτύξει  
τµήµατα : 
 
α) Ιστιοπλοΐας (κατηγορίες ολυµπιακών διαδροµών, σχολές εκµάθησης για µικρά παιδιά, 

αγωνιστικό τµήµα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης, σχολές κυβερνητών ιστιοφόρων 
Ανοικτής Θαλάσσης.) 

 
β) Υποβρύχιας δραστηριότητας & αθληµάτων αλιείας  (πραγµατοποίηση 

διασυλλογικών αγώνων αλιείας επιφανείας, τέλεση 3 πανελληνίων πρωταθληµάτων 
υποβρύχιας αλιείας.) 

 
γ) Μηχανοκίνητου ναυταθλητισµού ταχυπλόων (πραγµατοποίηση διασυλλογικών και 3 

πανελληνίων πρωταθληµάτων ταχυπλόων σκαφών.) 
 
δ) Κανόε - Καγιάκ (σχολή εκµάθησης για µικρά παιδιά και ενήλικες.) 
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Αθλητές από τα τµήµατα του συλλόγου µας έχουν στελεχώσει τα αντίστοιχα 
αντιπροσωπευτικά τµήµατα της χώρας µας και έχουν εκπροσωπήσει το σύλλογό µας σε διεθνή 
και παγκόσµια πρωταθλήµατα επί σειρά ετών. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
Αναλαµβάνοντας τη διεξαγωγή 11 πανελληνίων πρωταθληµάτων, 4 περιφερειακών 
πρωταθληµάτων και πάνω από 100 συλλογικών πρωταθληµάτων και λόγω της φύσεως των 
αγώνων των τµηµάτων όπου δραστηριοποιούµεθα (πολυήµεροι αγώνες πολλές συµµετοχές) 
έχουµε προσφέρει στο τόπο µας πολλαπλή επισκεψιµότητα όπως επίσης και οικονοµικά οφέλη 
σε ένα σύνολο συµπολιτών µας που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα (ξενοδόχους, 
εστιάτορες, τουριστικούς πράκτορες, επαγγελµατίες χώρων ψυχαγωγίας, βενζινοπώλες, 
παραγωγούς – εµπόρους τοπικών προϊόντων και είδη λαϊκής τέχνης κ.λ.π.). 
 
Σε συνεργασία όπως καλά γνωρίζετε µε τη νοµαρχία Μεσσηνίας και τη νοµαρχία Λακωνίας 
πραγµατοποιείται επί 9 συναπτά έτη η διεθνής Ιστιοπλοϊκή εβδοµάδα Νοτίου Ελλάδος η οποία 
αναδεικνύει τις τουριστικές περιοχές των δύο νοµών, τα ήθη και έθιµα των τόπων που 
επισκέπτεται το ράλλυ και µας προβάλει στο εξωτερικό. 
 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  

Για το έτος 2007 η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία και η Ε.Α.Θ. έχουν αναθέσει στο 
σύλλογό µας τη διοργάνωση του πανελληνίου πρωταθλήµατος σκαφών I.M.S. από 11 έως 18 
Αυγούστου. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 
Σας παραθέτουµε το προϋπολογισµό του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος 

 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΑΦΩΝ  30 σκάφη  Χ  500 € Σύνολο  15.000 € 

 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   
2 Τελετές  Χ  6.000 € 

 
Σύνολο  12.000 € 

 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

- Συναυλία «PALENQUE ALL STARS» 3.000 € 
 
- Barbeque party  2.000 € 
 
- Cocktail party 3.500 € 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 3.000 € 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 5.000 € 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 8.000 € 
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ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 6.000 € 
 
ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΑ  ΕΞΟ∆Α 4.000 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ 61.500 € 
 
Σας παρακαλούµε όπως συµβάλετε τα µέγιστα για την επιτυχή διεξαγωγή του πρωταθλήµατος 
του οποίου τα οφέλη λόγω των προαναφερθέντων θα είναι πολλαπλάσια για τη πόλη µας και 
κατ’ επέκταση για το νοµό µας. 
 
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για αθλητικά – κοινωνικά δρώµενα µεγάλης εµβέλειας 
προσδοκούµε την όσο δυνατόν καλύτερη συνεργασία µας και σας ευχαριστούµε εκ των 
προτέρων. 
 

Με ναυταθλητικούς χαιρετισµούς 

Εκ του  ∆.Σ. 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ» 
 
 

Στο παραπάνω αναφερόµενο έγγραφο αναγράφονται, η προτεινόµενη οικονοµική ενίσχυση 
του συλλόγου µε το ποσό των 3.000 € που υπογράφεται από τον κ. ∆ήµαρχο, καθώς και  
χειρόγραφο σηµείωµα του ειδικού συνεργάτη του ∆ήµου Καλαµάτας  κ. Περικλή Τενέντε, 
σύµφωνα µε το οποίο δύναται να επιχορηγηθεί ο παραπάνω σύλλογος βάσει της παρ. 1 του 
άρθρου 202 ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06).  
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης, 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), καθώς και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο ∆ηµοτικό 
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 

 
I. Εγκρίνει την επιχορήγηση του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΟΣ», µε το ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000 €), 
για την κάλυψη µέρους των εξόδων που απαιτούνται για την διοργάνωση του 
πανελληνίου  πρωταθλήµατος σκαφών I.M.S., που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Καλαµάτα, από τις 11 έως τις 18 Αυγούστου 2007. 
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II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων Eυρώ (3.000 €), για την 
παραπάνω αναφεροµένη επιχορήγηση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6734 
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 

 11. Κουδούνης Αργύριος 
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 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,  2  Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


