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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  544/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 26/29-08-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11)  Κλείδωνας 
Θεοφάνης,  12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος και 23) Σπίνος 
Γεώργιος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
 
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 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αποδοχή της ένταξης του έργου «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, 
τουριστικού και άλλου υλικού – ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

Μεσσηνίας» στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
και τροποποίηση προϋπολογισµού του έτους 2007. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. 19096/28-8-2007 εισήγηση του Τµήµατος Σχέσεων του ∆ήµου µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση – Χρηµατοδοτήσεων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της ένταξης του έργου «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση 
πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού - Ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας» στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και τροποποίηση προϋπολογισµού 
του έτους 2007. 
 
                            Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε την 532/2003 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ενέκρινε την υποβολή πρότασης για ένταξη, στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της 
πληροφορίας 2000 – 2006», στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά 
πληροφοριακά συστήµατα και καινοτοµικές ενέργειες», του Άξονα προτεραιότητας 2: 
«Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», µε τίτλο «Συλλογή, 
ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού - Ανάδειξη και 
προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας», την οποία και κατέθεσε µε το 
8686/17-11-2003 έγγραφο του.  
                            Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» µε την 152371/ΚτΠ969-Β/11-7-2005 (αριθµός πρωτ. ∆ήµου 12335/18-7-2005) 
απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ΚτΠ. 
                            Μετά την ένταξη του έργου και σε συνεργασία µε το Εργαστήριο 
Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογισµών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών, προσαρµόστηκε το Τεχνικό 
∆ελτίο του έργου στους όρους της απόφασης ένταξης και στις 8 Ιουνίου 2007 έγινε 
ηλεκτρονική υποβολή του τροποποιηµένου Τεχνικού ∆ελτίου του έργου. Το έργο πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί µέχρι  31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 

Παρουσίαση του έργου 
 

 
Προϋπολογισµός: 50.415,25 € 
Ηµεροµηνία λήξης : 31-12-2007 
ΣΑΕ: 2006ΣΕ21530274 
 
Συνεργαζόµενοι ∆ήµοι: Ιθώµης – Καλαµάτας – Κυπαρισσίας – Νέστορος 
 

 
 

Σκοπός 
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Η πρόταση έχει σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών και τουριστικών 
χαρακτηριστικών του Νοµού Μεσσηνίας και ειδικότερα των ∆ήµων Ιθώµης, Καλαµάτας, 
Κυπαρισσίας και Νέστορος, µέσα από την προβολή ανάλογου υλικού από το διαδίκτυο, µε την 
προσθήκη επιπλέον υλικού τοπικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και µε ελκυστικούς για το 
κοινό τρόπους. 

Βασικοί στόχοι 
 

Α. Η συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση υλικού για τον πολιτισµό και την προϊστορική 
περίοδο. 
 
Παροχή υλικού από: 
 

� Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαµάτας 
� Ανασκαφές Αρχαίας Μεσσήνης 
� Ανασκαφές της ∆υτικής Μεσσηνίας 

 
 Β. Η συλλογή υπάρχοντος και η δηµιουργία νέου ψηφιακού υλικού για: 
 

� Τον σύγχρονο πολιτισµό : Φεστιβάλ χορού, Λύκειο Ελληνίδων  
� Τον τουρισµό : ακτές, θέρετρα, µνηµεία και κάστρα της Μεσσηνίας 

 
 

Υποέργα 
1. Συλλογή ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου 
περιεχοµένου. 
 
Προϋπολογισµός: 33.271,18€ 
Τρόπος υλοποίησης: Ίδια µέσα 

Αντικείµενο 
 

� ∆ιοικητικές, διαχειριστικές ενέργειες και ενέργειες επικοινωνίας. 
� Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του υλικού. 
 

Ανάλυση προϋπολογισµού δαπανών του υποέργου 
 

 
Κωδικός Κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης Ποσό 

14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήµατα 2.542,37 
61.00.03 Αµοιβές και έξοδα οργανωτών – µελετητών – ερευνητών 24.576,27 
64.01.00 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 1.000,00 
63.98.08 Επιλέξιµος Φ.Π.Α. 5.152,54 

 ΣΥΝΟΛΟ 33.271,18 
 

2. Ανάπτυξη ιστοτόπου ανάδειξης – προβολής και των εξειδικευµένων εφαρµογών 
του. 
 
Προϋπολογισµός: 17.144,07€ 
Τρόπος υλοποίησης: Ανάθεση µετά την διενέργεια διαγωνισµού. 
 

Αντικείµενο 
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Ανάπτυξη ειδικού ιστοτόπου ανάδειξης και προβολής, καθώς και ειδικές εφαρµογές 
(αλληλεπιδραστικός χάρτης και διαδροµές, τρισδιάστατη παρουσίαση, προστασία δικαιωµάτων 
κ.α.). 
                        
                            Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
 

1. Την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, 
τουριστικού και άλλου υλικού ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της Μεσσηνίας», στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», και την υλοποίηση του υποέργου 1 µε ίδια µέσα.  

2. Την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007 µε βάση 
την αποδοχή της χρηµατοδότησης και την εγγραφή νέου κωδικού εσόδου και εξόδων, 
ως εξής:  

 
Α) Ως προς τα έσοδα :  
Κ.Α. 1322.07 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο ¨ Συλλογή, ψηφιοποίηση 
και τεκµηρίωση πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού ανάδειξη και προβολή των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας¨» και το ποσό των 50.415,25€. 
 
Β) Ως προς τα έξοδα :  
Κ.Α. 70.7425.05 µε τίτλο «∆απάνες του Υποέργου 1 µε τίτλο «Συλλογή, ψηφιοποίηση 
και τεκµηρίωση του πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου περιεχοµένου – Ενέργειες 
∆ιοίκησης» του έργου  ¨ Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, 
τουριστικού και άλλου υλικού ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της Μεσσηνίας¨» και το ποσό των 33.271,18€. 
Κ.Α. 70.7425.06 µε τίτλο µε τίτλο «∆απάνες του Υποέργου 2 µε τίτλο ¨Ανάπτυξη 
ιστοτόπου Ανάδειξης – Προβολής και των Εξειδικευµένων Εφαρµογών του έργου ¨ 
Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού 
ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας¨» και το ποσό 
των 17.144,07€. 

3. Τον ορισµό του Αντιδηµάρχου κου. Νίκου Μπασακίδη, ως υπευθύνου – συντονιστή 
του έργου. 

4. Την εξουσιοδότηση του κου ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Β. Τριανταφυλλίδη 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Π. Κασσάς 

 
                                                                                             Η ∆ιευθύντρια 

                                                                     Αθανασία Ιντζέ 
 

Συν/να: 
Απόφαση ένταξης 152371/ΚτΠ969-Β/11-7-2005» 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση 

πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού - ανάδειξη και προβολή των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας», στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και την υλοποίηση του Υποέργου 1 
«Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του πολιτιστικού, τουριστικού και 
άλλου περιεχοµένου – Ενέργειες ∆ιοίκησης» µε ίδια µέσα. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 

2007 µε βάση την αποδοχή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την απόφαση 
ένταξης  και την εγγραφή νέου κωδικού εσόδου και εξόδου, ως εξής:  

 
Α) Ως προς τα έσοδα :  

Κ.Α. 1322.07 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο ¨ Συλλογή, 
ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού 
ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας¨» 
και το ποσό των 50.415,25€. 
 
Β) Ως προς τα έξοδα :  

Κ.Α. 70.7425.05 µε τίτλο «∆απάνες του Υποέργου 1 µε τίτλο «Συλλογή, 
ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου 
περιεχοµένου – Ενέργειες ∆ιοίκησης» του έργου  ¨ Συλλογή, ψηφιοποίηση 
και τεκµηρίωση πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού ανάδειξη και 
προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας¨» και το ποσό 
των 33.271,18€. 

Κ.Α. 70.7425.06 µε τίτλο µε τίτλο «∆απάνες του Υποέργου 2 µε τίτλο 
¨Ανάπτυξη ιστοτόπου Ανάδειξης – Προβολής και των Εξειδικευµένων 
Εφαρµογών του έργου ¨ Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση 
πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού ανάδειξη και προβολή των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας¨» και το ποσό των 17.144,07€. 
 

ΙΙΙ. Ορίζει τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ.  Νικόλαο Μπασακίδη, ως υπεύθυνο – 
συντονιστή του παραπάνω έργου. 

 
ΙV.  Εξουσιοδοτεί τον κ.  ∆ήµαρχο  για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 
 
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 Αθανάσιος 
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 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 10 Σεπτεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


