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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  478/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 23/06-07-2007 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 470 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20)    
Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσερώνης 
Κων/νος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 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 9-i θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος του συλλόγου µε την επωνυµία «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ» για 
χρηµατική επιχορήγησή του από το ∆ήµο Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στην 
από 6-7-2007 (αριθ. πρωτ. 15330/6-7-2007 ∆ήµου Καλαµάτας) αίτηση του συλλόγου 
«Θεατρική ∆ιαδροµή»,  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«ΠΡΟΣ 
∆ΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 

Του συλλόγου µε την επωνυµία «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ», µε έδρα την Καλαµάτα, 
Αριστοµένους 79, νοµίµως εκπροσωπουµένης. 
 
 
Σας παρακαλώ, όπως λάβετε υπ’ όψιν Σας την παρούσα αίτηση για την συµµετοχή µας στο 
Φεστιβάλ της Ορεστιάδας του θεατρικού έργου µας τα «ΘΕΪΚΑ ΛΟΓΙΑ» του Ισπανού 
συγγραφέα Ραµόν ντε Βαλλιέ Ινκλάν σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη και µουσική Μιχάλη 
Τούµπουρου, µετά την επιτυχηµένη παρουσία του προαναφερόµενου έργου στο Πνευµατικό 
Κέντρο Καλαµάτας από τις 23 Φεβρουαρίου µέχρι και 9 Μαρτίου του 2007. 
 
Σας προτείνουµε και σας παρακαλούµε να µας χορηγήσετε τα έξοδα των παραστάσεών µας 
στο Φεστιβάλ της Ορεστιάδας µιας και ο σύλλογός µας είναι ένας σύλλογος µη κερδοσκοπικού 
σκοπού και γνωρίζουµε την ευαισθησία σας σε θέµατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
 
Τα έξοδα για το προαναφερόµενο Φεστιβάλ ανέρχονται αναλυτικά στα κάτωθι ποσά : 1) 
Μεταφορά τριάντα (30) ατόµων, ηθοποιών και συντελεστών παράστασης, ποσού 3.000 ευρώ, 
2) Μεταφορά σκηνικών, ποσού 2.500 ευρώ, 3) ξενοδοχεία για διαµονή ηθοποιών και 
συντελεστών παράστασης, ποσού 3.000 ευρώ, 4) διατροφή για τριάντα (30) άτοµα, ηθοποιών 
και συντελεστών, ποσού 3.000 ευρώ και 5) καταβολή εξόδων τεχνικών, ηχητικών και 
κατασκευής σκηνικών, ποσού 1.800 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων 
τριακοσίων (13.300) ευρώ. 
 
Είναι γνωστή η πολιτιστική παρουσία της ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ επί δεκατρία (13) συναπτά 
έτη τόσο στην πόλη µας, Καλαµάτα, όσο και Πανελλαδικά µε την συµµετοχή της στα καλύτερα 
Φεστιβάλ, όπως στο Φεστιβάλ Ιθάκης, Καρδίτσας, Βέροια κ.τ.λ. προσκεκληµένη από 
διάφορους πολιτιστικούς φορείς στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως Μήλο, Άνδρο, Λακωνία (Έλος) 
κ.α., αποσπώντας πάντα σε κάθε παρουσίασή της και εµφάνισή της, βραβεία ηθοποιίας 
(ανδρικών και γυναικείων ρόλων), βραβεία µουσικής, σκηνογραφίας, ειδικό βραβείο «χορού» 
αρχαίας τραγωδίας κ.α. 
 
Πάντα η παρουσίαση της ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ πανελλαδικά, είχε ως πρωταρχικό σκοπό 
την προβολή της πόλης µας και είναι βεβαίως αναπόφευκτο ότι η συµµετοχή πάντα ενός 
πολιτιστικού φορέα εκτός των ορίων του Νοµού µας, αποτελεί διαβατήριο και διαφήµιση της 
πόλης µας σε πανελλαδική εµβέλεια. 
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Συγκεκριµένα για την συµµετοχή µας στο Φεστιβάλ Ορεστιάδας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 
πλέον αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισµένα Φεστιβάλ στην Ελλάδα µε συνδιοργανωτή το 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Ο. (∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ορεστιάδας) και την συµµετοχή στην κριτική 
επιτροπή µεγάλων ονοµάτων του Ελληνικού Θεάτρου, όπως τον κ. Κώστα Γεωργουσόπουλο, 
την κα Ντίνα Κώνστα κ.α. Γνωρίζουµε επίσης ότι έχουν δηλώσει συµµετοχή ως σήµερα 100 
θεατρικά σχήµατα από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων εκλέγονται οκτώ (8) και µας 
ενηµέρωσαν οι ιθύνοντες του Φεστιβάλ ότι είµαστε ένα (1) από τα οκτώ (8) σχήµατα που 
εκλέγονται. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι παράλληλα µε την παρουσία µας στο 
Φεστιβάλ διοργανώνονται και σεµινάρια για το θέατρο και µάλιστα αφορούν τους ερασιτέχνες 
ηθοποιούς. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω θεωρούµε ότι η παρουσία µας είναι απαραίτητη στο Φεστιβάλ 
Ορεστιάδας και µάλιστα η συµµετοχή µας στον προαναφερόµενο διαγωνισµό αποτελεί 
προβολή της πόλης µας ως το νοτιότερο σηµείο της Ελλάδας, στο βορειότερο σηµείο της 
Ελλάδας. 
 
Η προσπάθειά µας αυτή έγκειται και στην προσφορά θεατρικής παιδείας µε την παρουσίαση 
ξένων και Ελλήνων συγγραφέων που συµβάλουν µέχρι και σήµερα µε τα έργα τους και 
γενικότερα µε την πένα τους στην προώθηση των Ελληνικών Γραµµάτων και της θεατρικής 
εκπαίδευσης γενικότερα. 
 

Καλαµάτα 6 Ιουλίου 2007 
 

Με τιµή 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 

Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΟΛΓΑ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ» 
 
 
 
Κλείνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας προτείνει 
στο Σώµα να συµβάλλει ο ∆ήµος Καλαµάτας στην δηµιουργική διαδροµή του συλλόγου 
«ΘΕΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ»,  επιχορηγώντας τον µε το ποσόν των 3.000 Ευρώ.  
 
 
 
Τέλος, 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, 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
I. Εγκρίνει την επιχορήγηση του συλλόγου µε την επωνυµία «ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ» µε το ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000 €), για την κάλυψη 
µέρους των εξόδων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
του. 

 

II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων Eυρώ (3.000 €), 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. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 



Συνεδρίαση : 23/2007                                 Πέµπτη 12 / 07 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  478/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  20  Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


