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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  20/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  501/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η Οκτωβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη 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. 20/26-10-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος,  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος,  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) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Λαφαζάνος Γεώργιος, 4) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 
και 5) Σπίνος Γεώργιος.    
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αίτηµα υποστήριξης επιµορφωτικού ταξιδιού εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας στην Αίγυπτο. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος παρατηρεί ότι 20µελής αποστολή εργαζοµένων του 
∆ήµου Καλαµάτας, µέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου, θα επισκεφθεί την Αίγυπτο, στις 
αρχές του επόµενου µήνα Νοεµβρίου. Το ταξίδι της αποστολής, το οποίο γίνεται µε την 
καθοδήγηση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, έχει επιµορφωτικό – πολιτιστικό χαρακτήρα 
και εντάσσεται στο στόχο της προσέγγισης και της ανάπτυξης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και του ∆ήµου Ηλιούπολης της Αιγύπτου. Η  συνεργασία αυτή, στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης επίσκεψης, θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών για το 
περιεχόµενο και τον τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ, σε Ελλάδα και Αίγυπτο, και 
στη δηµιουργία ενός φιλικού κλίµατος το οποίο θα συµβάλει στη σύσφιγξη των σχέσεων 
µεταξύ των δύο ∆ήµων.  
 

- Κύριο στοιχείο του ταξιδιού της αποστολής αποτελεί η επίσκεψη στο ∆ήµο Ηλιούπολης 
που ανήκει στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Καΐρου, στο ∆ηµαρχείο του οποίου έχουν 
προγραµµατισθεί οι προαναφερθείσες συναντήσεις. Επίσης έχει προγραµµατισθεί και 
συνάντηση της αποστολής µε το ∆ήµαρχο της Ηλιούπολης. Παράλληλα µε τον 
παραπάνω, κύριο στόχο της επίσκεψης, στα πλαίσια ακριβώς του επιµορφωτικού – 
πολιτιστικού περιεχοµένου της, έχουν προγραµµατισθεί και τα εξής: 

 
- Επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα του Καΐρου, ξενάγηση στις σχολικές µονάδες που 

λειτουργεί και ενηµέρωση για την ιστορία και τη σηµερινή δραστηριότητα των 
Αιγυπτιωτών Ελλήνων. 

- Επίσκεψη στο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας και συνάντηση µε τον Πατριάρχη 
Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄. 

- Επίσκεψη και ξενάγηση στη νέα υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας καθώς και 
στο µουσείο που έχει δηµιουργηθεί στο σπίτι του µεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή 
Κωνσταντίνου Καβάφη. 

- Επίσκεψη και ξενάγηση στους θαυµαστούς αρχαιολογικούς θησαυρούς της χώρας 
(µουσεία, αρχαίους ναούς και βασιλικούς τάφους) αλλά και στις σύγχρονες υποδοµές 
της σε µια προσπάθεια συνειδητοποίησης του µεγέθους του µεγάλου αυτού αρχαίου 
πολιτισµού αλλά και κατανόησης της σηµερινής πραγµατικότητας της Αιγύπτου και του 
επιπέδου της διοικητικής διάρθρωσής της. 

 
Οι επαφές της αποστολής µε τους διάφορους φορείς στην Αίγυπτο έχουν προγραµµατισθεί από 
την Πρεσβεία µας στο Κάιρο, µε την οποία βρισκόµαστε σε επαφή. Στην κατεύθυνση αυτή 
ιδιαίτερη είναι η βοήθεια που προσέφεραν και προσφέρουν ο µορφωτικός ακόλουθος της 
Πρεσβείας µας Γιάννης Μελαχροινούδης και η Καλαµατιανή υπάλληλος της Πρεσβείας Αλίκη 
Κουτσοµητοπούλου. 
 
Στην αποστολή συµµετέχει και ο Αντιδήµαρχος Γρηγόρης Μασούρας ο οποίος και θα 
εκπροσωπήσει, στις παραπάνω επαφές, τη ∆ηµοτική Αρχή. 
 
Η χρησιµότητα του συγκεκριµένου ταξιδιού είναι προφανής τόσο για τους ίδιους τους 
εργαζόµενους στον εµπλουτισµό των γνώσεων και των εµπειριών τους, όσο και για τον ίδιο το 
∆ήµο Καλαµάτας ο οποίος προβάλλεται ενώ βάζει τις βάσεις για µια περαιτέρω συνεργασία και 
ανάπτυξη σχέσεων. Μάλιστα τη διοργάνωση µιας τέτοιας επίσκεψης θα ήταν σκόπιµο να την 
κάνει ο ίδιος ο ∆ήµος ο οποίος όµως έχει ένα πολύ µεγάλο φορτίο υποχρεώσεων και για τον 
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λόγο αυτό αξιοποιεί τη συνδυασµένη πρωτοβουλία των εργαζοµένων του και της Πρεσβείας 
µας στο Κάιρο την οποία επιβάλλεται να στηρίξει και µε κατάλληλα µέσα να ενδυναµώσει. Για 
όλους αυτούς τους λόγους προτείνεται η παροχή χρηµατικής επιχορήγησης 5.000,00 € στο 
Σωµατείο Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας που είναι η πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση 
των εργαζοµένων του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε το άρθρο τέταρτο του ίδιου παραπάνω 
νόµου. Το ποσό αυτό θα διατεθεί στο σύνολό του από το συνδικαλιστικό όργανο των 
εργαζοµένων για την κάλυψη ενός µέρους των δαπανών της προγραµµατισµένης 
επιµορφωτικής – πολιτιστικής εκδήλωσης. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 

παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114 / τ. Α΄/ 8-6-2006) 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 – 
σωµατείων ανέρχεται στο ποσόν των 130.000,00 € και δεν υπερβαίνει το 1,5% του παραπάνω 
προϋπολογισθέντος ποσού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3463/2006, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
Ι. Εγκρίνει τη χρηµατική επιχορήγηση µε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) του 

Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, που είναι η πρωτοβάθµια 
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας, για την 
υποστήριξη της πραγµατοποίησης ταξιδιού εργαζοµένων του ∆ήµου στην 
Αίγυπτο, µε τη συµµετοχή και του Αντιδηµάρχου κ. Γρηγόρη Μασούρα και µε 
επιµορφωτικό – πολιτιστικό περιεχόµενο όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6735 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2006 για την 
πραγµατοποίηση του στόχου του θέµατος. 

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 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

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

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 
 


