
Συνεδρίαση :25/2007                                 Πέµπτη  02 / 08 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  516/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  516/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Αυγούστου 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. 25/27-07-2007 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 520 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) 
Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) 
Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης 
Γεώργιος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 509  απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος,  2) Ηλιόπουλος Ιωάννης,  3) Κλείδωνας Θεοφάνης,  και  4) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου του Τ.∆. Λαδά, κ. 
Βουτσής Γεώργιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Λαδά.   
 
 
 
Στην 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».  
 
 
 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρίσκεται ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, κ. Αντώνιος Μανιάτης. 
 
 
 
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 8-i θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος χρηµατικής επιχορήγησης του συλλόγου µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ 
ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ”ΑΡΜΟΝΙΑ”». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 
πρωτ. 206/18-7-2007 (αριθ. πρωτ. 16938/26-7-2007 ∆ήµου Καλαµάτας) διαβιβαστικό έγγραφο 
του συλλόγου «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ΑΡΜΟΝΙΑ”», µε το οποίο διαβιβάζει 
στον ∆ήµαρχο το υπ’ αριθ. πρωτ. 205/18-7-2007 έγγραφό του, το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής : 
 

«ΕΝΩΣΗ  ΦΙΛΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  «ΑΡΜΟΝΙΑ» 
Μ ι κ τ ή    Χ ο ρ ω δ ί α     -     Π ε ρ ι ο δ ι κ ό    «Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η»   

 

 

Μαιζώνος  44   24100   Καλαµάτα   Greece Τηλ. & Fax :   27210   94104 Τηλ.  (27210)  80733,   87778,   21919 

 

 

                                                         Καλαµάτα  18 - 7 - 2007 

                                                       Αριθ. Πρωτ. :  205 
 
Προς τον 

∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

     Κύριο 

-   Παναγιώτη Νίκα  -  ∆ήµαρχο 

-  Κυρίους  Αντιδηµάρχους  -  ∆ηµαρχιακούς Συµβούλους 
 

 
 
Κύριε ∆ήµαρχε,  κύριοι Αντιδήµαρχοι  και  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

Η Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαµάτας «ΑΡΜΟΝΙΑ» µε τη µικτή χορωδία και το λογοτεχνικό 
περιοδικό ΕΚΦΡΑΣΗ που εκδίδει, ως γνωστό είναι ένας από τους πλέον δραστήριους 
Συλλόγους της Μεσσηνίας. 
 
Με τη χορωδία έχουµε λάβει µέρος σε χορωδιακά Φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, 
αλλά και στο εξωτερικό (Μόντρεαλ, Τορόντο, Νιαγάρα Καναδά) όπου δώσαµε συναυλίες για 
τον Απόδηµο Ελληνισµό, καθώς και στην Ιταλία και Κύπρο. 
 
Η 50 µελής χορωδία µας, έχει προγραµµατιστεί να λάβει µέρος σε ∆ιεθνές Φεστιβάλ στην 
Πράγα της Τσεχίας, όπου επίσης θα λάβουν µέρος 60 περίπου χορωδίες από διάφορες χώρες. 
 
Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν στο τέλος Νοεµβρίου 2007 και ο Σύλλογός µας από τώρα έχει 
ξεκινήσει τις προετοιµασίες του ρεπερτορίου συµµετοχής, αλλά και της οργάνωσης για να 
µπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του Φεστιβάλ. 
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Πιστεύουµε ότι αυτή η συµµετοχή είναι σηµαντική για την χορωδία µας αλλά και για τον τόπο 
µας. Θα έχουµε την ευκαιρία να προβάλλουµε τον πολιτισµό µας, αλλά παράλληλα και την 
Καλαµάτα και τη Μεσσηνία γενικότερα, µε τη διανοµή ανάλογων τουριστικών φυλλαδίων µε 
φωτογραφίες και κείµενα, όπως κάναµε και σε προηγούµενες συµµετοχές µας στο εξωτερικό. 
 
Οι δαπάνες για µετακίνηση της 50 µελούς χορωδίας µας µε τετραήµερη παραµονή στην 
Τσεχία, όπως απαιτεί το πρόγραµµα, είναι µεγάλες και αντιµετωπίζουµε δυσκολίες. 
 
Σας παρακαλούµε, για να βοηθήσετε το Σύλλογό µας, να εγκρίνετε για το σκοπό αυτό ανάλογη 
οικονοµική επιχορήγηση. 
 
Ευχαριστούµε. 
 

 
 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Γεωργία (Τζίνα) Θεοδωροπούλου 

Με  τιµή 
 

Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Άννα Παπανικολάου» 
 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει στο Σώµα να συµβάλλει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας στις δραστηριότητες του συλλόγου «Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαµάτας 

“ΑΡΜΟΝΙΑ”», επιχορηγώντας τον µε το ποσόν των 3.000 Ευρώ.  
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αφορά και στα τρία υποθέµατα του 8ου θέµατος, 
«επιχορήγηση συλλόγων», δηλαδή στις αποφάσεις µε αριθ. 516/2007, 517/2007 και 
518/2007,  και αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: Πρέπει να υπάρξει ένα πολιτιστικό & αθλητικό καλαντάρι και να 
προγραµµατισθεί η επιχορήγηση των συλλόγων που προσφέρουν και όχι για γουρνοπούλες και 
κλαρίνα. Υπάρχει απόφαση να µην γίνεται καµία επιχορήγηση παρά µόνο για υποδοµές. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν συνηθίσει οι σύλλογοι να είναι κρατικοδίαιτοι. Αυτό δεν µπορεί να 
αντιµετωπισθεί από την µια στιγµή στην άλλη γιατί θα κάνει κακό και στους πολιτιστικούς- 
αθλητικούς συλλόγους. Σιγά - σιγά λιγοστεύουν οι επιχορηγήσεις και δίνονται µόνο από το 
∆ήµο και όχι και από τον Αθλητικό Φορέα. Πάντως να σας συγχαρώ κ. Μπάκα για τη γενναία 
στάση σας να θέσετε το θέµα στη σωστή του βάση. 
 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Ένας ιστορικός σύλλογος χρηµατοδοτείται µε λιγότερα χρήµατα. Εκτός αυτού θα 
πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Συµφωνώ µε τις θέσεις του κ. Μπάκα ∆ηµ. 
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αντί να επιχορηγούνται οι σύλλογοι και τα πανηγύρια καλύτερα θα ήταν, µε 
αφορµή και την κατάσταση που βρέθηκε ο νοµός µας από τις πυρκαγιές, να αγοράζαµε µια  
υδροφόρα προς διευκόλυνση του έργου κατάσβεσης των πυρκαγιών. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 πολιτιστικού συλλόγου µε την επωνυµία 

«ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ΑΡΜΟΝΙΑ”» µε το ποσόν των τριών 
χιλιάδων Ευρώ (3.000 €), για την κάλυψη µέρους των εξόδων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση 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. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 
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 14. Μπασακίδης Νικόλαος 

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  10  Αυγούστου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


