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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  17/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  441/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Αυγούστου 2006, ηµέρα Παρασκευή 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. 17/21-08-2006 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, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 430 απόφαση), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος,  18) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 416 απόφαση), 22) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 417 απόφαση), 23) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 24) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 25) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 26) 
Πασχάλης Γεώργιος, 27) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 28) Σούµπλης Μιχαήλ, 29) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 4) Σπίνος Γεώργιος, 
και 5) 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 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας για επιχορήγησή του από τον 
∆ήµο Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 12258/14-6-2006 
έγγραφο του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας προς τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, το οποίο 

αναλυτικά έχει ως εξής : 

«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
    ΤΗΛ. :  27210 – 25505   FAX : 27210 – 25505  

 

 

Προς 

∆ήµαρχο Καλαµάτας 
Κο  Κουτσούλη 
 
 
ΘΕΜΑ :  «Οικονοµική  Ενίσχυση» 
 
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας ιδρύθηκε το 1976 µε έδρα την Καλαµάτα και λειτουργεί 
διοικούµενος από εκλεγµένο διοικητικό συµβούλιο. 
 
Στόχοι του συλλόγου, όπως περιγράφονται στο Καταστατικό του, είναι η ανάπτυξη κάθε 
µορφής πνευµατικών, µορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην πόλη της 
Καλαµάτας και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Είναι η διάσωση και ανάδειξη της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και της Ελληνικής λαϊκής παράδοσης, σε αρµονικό συνδυασµό µε 
όλα τα σύγχρονα πολιτιστικά ρεύµατα. Είναι ακόµη η συγκέντρωση, αξιοποίηση και ανάπτυξη 
όλων των πνευµατικών και πολιτιστικών δυνάµεων η ενίσχυση της πνευµατικής και 
πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου και η ανάδειξη της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας, για την ανάπτυξη µιας γνήσιας δηµιουργικής πολιτιστικής ζωής σε τοπικό επίπεδο, 
µε πλαίσιο τις δηµοκρατικές αξίες και τη συνεχή πολιτιστική αναζήτηση. 
 
Τα τελευταία χρόνια ο άξονας των δραστηριοτήτων του συλλόγου µας περιστρέφεται στη 
διατήρηση και συνέχεια του λαϊκού πολιτισµού µας µέσα απ’ όλες τις µορφές του και κύρια 
µέσα από την Ελληνική µουσικοχορευτική παράδοση ως µορφή αντίστασης στη σύγχρονη 
βιοµηχανία µαζικού πολιτισµού. Ο χορός βρίσκεται σε άµεση σχέση µε θεσµούς, µε έθιµα, µε 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, µε γιορτές, µε προλήψεις και δοξασίες και µε την ελληνική γλώσσα 
µέσω του δηµοτικού τραγουδιού. 
 
Στα χρόνια που πέρασαν ο Σύλλογός µας έχει στο ενεργητικό του ένα ευρύ φάσµα 
εκδηλώσεων – ενεργειών (διαλέξεις, µουσικά βραδινά, εκδροµές, θεατρικοχορευτικές 
παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών τεχνών λαογραφικού υλικού, έκδοση βιβλίου µε 
τίτλο «Η Καλαµάτα Χθές – Σήµερα», προώθηση προβληµάτων της Καλαµάτας και της 
Μεσσηνίας σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς). 
 
Επίσης αξιοσηµείωτη πρωτοβουλία του Συλλόγου είναι η επανίδρυση δηµοτικής και ρεµπέτικης 
κοµπανίας µε στόχο να οδηγηθούν και τα νέα παιδιά του συλλόγου προς την κατεύθυνση 
εκµάθησης παραδοσιακών οργάνων. 
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Ο Σύλλογος πρέπει να τονίσουµε, ότι δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην αξιοποίηση του ενδογενούς 
δυναµικού.  Όλες οι δραστηριότητές του βασίζονται στο ντόπιο στοιχείο µε στόχο τη 
δηµιουργία πολιτιστικής υποδοµής. 
 
Μέσα στην 30χρονη δράση του συλλόγου το χορευτικό του τµήµα πραγµατοποίησε πάµπολλες 
εµφανίσεις σ’ όλη την Ελλάδα. 
 
Εκπροσώπησε κατά τον καλύτερο τρόπο την Καλαµάτα και τη χώρα µας σε διεθνείς 
εκδηλώσεις και φεστιβάλ. 
 
Τέλος, ο Σύλλογός µας µε τις δραστηριότητές του φιλοδοξεί µέσα σε αντίξοες συνθήκες, 
κοινωνικές, πνευµατικές και οικονοµικές να εκφράσει µια συγκροτηµένη πολιτιστική 
δραστηριότητα τέτοια που να χαρακτηρίζεται από τη σύνθεση της ποιότητας και της 
ψυχαγωγίας και που να παρακολουθεί τις πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων της πόλης µας.  
Ζητούµε οικονοµική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για την υλοποίηση των προγραµµατισµένων 
εκδηλώσεων, καθώς επίσης και για την συντήρηση της ιµατιοθήκης αναφέροντας πως αρκετές 
από τις στολές του Συλλόγου µας είναι αυθεντικά κοµµάτια. 
 

Με  εκτίµηση, 

Ο  πρόεδρος 

Πέτρος  Στεφανέας» 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) 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 επιχορήγηση του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ µε το 

ποσόν των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500 €), για την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του. 

 
II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500 €), η 

οποία θα βαρύνει τον 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 
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  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. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μάλαµας Παναγιώτης  
  15. Μαλαπάνης Χρήστος  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  
  18. Μαυρέα Αικατερίνη 
  19. Μέλιος Ιωάννης 
  20. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  21. Μπάκας Ιωάννης  
  22. Μπαστακός Παναγιώτης 
  23. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  24. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  25. Πασχάλης Γεώργιος 
  26. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  27. Σούµπλης Μιχαήλ 
  28. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  29. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  21  Σεπτεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Μαρία  Ηλία 

 

 


