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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  443/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η 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. 20/15-06-2007 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 (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 447 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 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 Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Μπάκας ∆ηµήτριος.   
 
 
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 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 3-ii θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος χρηµατικής επιχορήγησης του συλλόγου µε την επωνυµία 
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» (Μ.Ε.Θ.). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στην 
από 11-6-2007 επιστολή του Μ.Ε.Θ. προς τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής : 
 

«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ 

    ΕΤΟΣ  Ι∆ΡΥΣΗΣ 1977 

    Π. Καίσαρη 13  -   ΚΑΛΑΜΑΤΑ  24100 Τ.Κ. 

   ΤΗΛ. :  27210-22979   6944385422    Fax :  27210-29710     

  
Μ.Ε.Θ. 

1977 – 2007 

30 χρόνια θέατρο 
 

 

30 χρόνια θέατρο 30 χρόνια Μ.Ε.Θ. 1.000 παραστάσεις 

 

Αγαπητέ  κ.  ∆ήµαρχε, 

Όπως είναι γνωστό, το Μ.Ε.Θ. επιλέχθηκε πέρυσι να εκπροσωπήσει την πόλη µας µε την 
παράσταση «Ειρήνη», του Αριστοφάνη, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, του αδελφοποιηµένου 
µε την Καλαµάτα ∆ήµου Αγλαντζιάς της Κύπρου. 
 
Τα ασταµάτητα, χειροκροτήµατα, οι επευφηµίες των περισσοτέρων από 1.300 θεατών που 
κατέκλυσαν το θέατρο και οι διθυραµβικές κριτικές για την παράστασή µας, αποτέλεσαν 
επιβεβαίωση της µεγάλης επιτυχίας µε την οποία το Μ.Ε.Θ. πρόβαλλε πολιτιστικά την πόλη µας 
στους αδελφούς µας Κυπρίους. 
 
Μεγαλύτερη όµως και απόλυτη επιβεβαίωση αποτελεί η πρόσκληση και φέτος του Θεάτρου 
µας, από την πλευρά των Κυπρίων, να συµµετάσχει και πάλι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
∆ήµου Αγλαντζιάς ως εκπρόσωπος της πόλης µας. 
 
Το  Μ.Ε.Θ. τους µάγεψε.   Η πόλη µας τους γοήτεψε. 
 
 
Αγαπητέ  κ.  ∆ήµαρχε, 

Η πρόκληση είναι µεγάλη.  Η προβολή της Καλαµάτας µας ως ζωντανός πολιτιστικός 
οργανισµός ακόµα µεγαλύτερη.  Ο Σύλλογός µας και φέτος είναι έτοιµος, µε µια σπουδαία 
παράσταση, την κωµωδία «Αχαρνείς» του Αριστοφάνη,  φτιαγµένη µε τον ίδιο 
επαγγελµατισµό, τον ίδιο ζήλο, την ίδια αγάπη.  Πρόκειται για µια υπερπαραγωγή, στην οποία 
συµµετέχουν περίπου 50 άτοµα δηµιουργώντας την βεβαιότητα ότι και φέτος θα συγκινήσει 
τους αδελφούς Κυπρίους. 
 
 

Αγαπητέ  κ.  ∆ήµαρχε, 

Γνωρίζοντας µε πόση ευαισθησία αντιµετωπίζετε τα θέµατα του πολιτισµού µας και το πόσο 
σηµαντικό είναι και για σας το ζήτηµα της αδελφοποίησης µε ένα ∆ήµο της Κύπρου µας.  
Είµαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε ότι είναι δυνατό, ώστε να καλυφθούν από το ∆ήµο µας, τα 
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πραγµατικά στο ελάχιστο έξοδα µεταφοράς του θιάσου στο νησί, τα οποία πλησιάζουν τις 
12.000 €. 

Το Μ.Ε.Θ. είναι έτοιµο να εκπροσωπήσει επάξια την πρωτεύουσα του νοµού µας.  Άσβεστη 
επιθυµία µας και η προσωπική σας παρουσία στην Κύπρο να διαπιστώσετε την αγάπη των 
Κυπρίων για την πόλη µας. 
 Καλαµάτα 11 Ιουνίου 2007 

Με αγάπη και τιµή 

Για  το  Μ.Ε.Θ. 

Ο  Πρόεδρος 

Θεόδωρος Σινάνης» 

 

 

Κλείνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας προτείνει 
στο Σώµα να επιχορηγηθεί το Μ.Ε.Θ. µε το ποσόν των 10.000 €  
 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ∆ήµος Καλαµάτας µετά την αδελφοποίησή του µε το ∆ήµο Αγλαντζιάς είχε 
υποχρέωση και έστελνε στις εκδηλώσεις το ∆ΗΠΕΘΕΚ αλλά επειδή το κόστος ήταν υψηλό 
είχαµε πει να στέλνει κάθε έτος από ένα διαφορετικό ερασιτεχνικό σχήµα, ώστε αυτά και να 
ενισχύονται και να προβάλλονται. Πέρσι στείλαµε το ΜΕΘ µε την λογική φέτος να πάει άλλο 
σχήµα. Με µεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι και φέτος θα πάει το ΜΕΘ. Οφείλει ο ∆ήµος 
από νωρίς να προγραµµατίζει ποιο σχήµα θα στείλει ώστε αυτό να προετοιµάζεται κατάλληλα. 
Επειδή δεν έχουµε περιθώρια συµφωνούµε να πάει το ΜΕΘ που έχει προετοιµασθεί, αλλά από 
του χρόνου να υπάρξει προγραµµατισµός. 
 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Στο πρωτόκολλο αδελφοποίησης µε το ∆ήµο Αγλαντζιάς συµπεριλαµβάνονταν και 
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπου συµµετείχε το ∆ΗΠΕΘΕΚ. Καλό είναι να συνεχίσει να πηγαίνει 
το ∆ΗΠΕΘΕΚ γιατί βλέπω ότι υποβαθµίζεται και πολύ φοβάµαι ότι το Υπουργείο θα σταµατήσει 
και την επιχορήγηση. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν υπήρξε αίτηµα από το ∆ήµο Αγλαντζιάς, ούτε σχετική συνεννόηση. 
Ανταλλαγή σηµαίνει, σου στέλνω - µου στέλνεις. Εδώ υπάρχει µονόδροµος µε την αποστολή 
µόνο από την πλευρά του ∆ήµου Καλαµάτας. Πρέπει να υπάρχει αλληλογραφία, συνεννόηση 
και αποστολή κυπριακών σχηµάτων στην πόλη µας. Το ∆ΗΠΕΘΕΚ στοίχιζε 35 - 40.000 €, 
χρήµατα που δεν υπάρχουν αφού ήδη χρωστάει 700.000 €. Το ΜΕΘ στοίχισε 20.000 € και για 
φέτος προτείνουµε να επιχορηγηθεί µε το ποσό των 10.000 €.  
 

 

Τέλος,  ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη 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, 
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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 πολιτιστικού συλλόγου µε την επωνυµία 
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ» (Μ.Ε.Θ.), προκειµένου αυτό να 
µεταβεί στον αδελφό ∆ήµο Αγλαντζιάς της Κύπρου, όπου θα δώσει µία 
παράσταση του έργου «Αχαρνείς» του Αριστοφάνη, εκπροσωπώντας την πόλη 
της Καλαµάτας, στις εφετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται 
στην Αγλαντζιά της Κύπρου. 

 
 
II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων (10.000 €), για την 

παραπάνω αναφεροµένη επιχορήγηση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6735 
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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 22. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  25  Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


