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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  569/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη 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. 27/14-09-2007 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 
απόφαση),  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10)  Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 560 απόφαση),  
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση),  22) 
Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 568 απόφαση)  και  
24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης,  2) Κλείδωνας Θεοφάνης  και  3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, και Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτηµάτων χρηµατικής επιχορήγησης συλλόγων : 2) Πολιτιστικός σύλλογος µε 
την επωνυµία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας αναφέρεται στην από 25-
7-2007 (αριθ. πρωτ. 18093/9-8-2007 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφο του Μορφωτικού Συλλόγου 

Μεσσηνίας προς τον ∆ήµο Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  

«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
    ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ  25  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

    ΤΗΛ. FAX.  27210 - 25505 

 
                          ΚΑΛΑΜΑΤΑ  25 - 7 - 2007 

 

Προς 
 

Το ∆ήµο Καλαµάτας 
 

Κύριε  ∆ήµαρχε 
 
 
Έχοντας υπόψη την ευαισθησία σας στην πολιτιστική µας παράδοση σας γνωρίζουµε την 
επιθυµία µας ν’ ανταποκριθούµε, στο κάλεσµα των Ελλήνων της Ρουµανίας να παρουσιάσουµε 
στην πόλη τους, µια Ελληνική βραδιά µε παραδοσιακή µουσική, και χορούς της Πατρίδας µας. 
 
Η επίσκεψη µας αυτή δεν είναι τουριστική, είναι το δικαίωµα των Ελλήνων της διασποράς που 
µε την δύναµη της καρδιάς αγωνίζονται να διατηρήσουν ζωντανούς τους δεσµούς τους µε την 
µητέρα πατρίδα. 
 
Ένεκα τούτου σας γνωρίζουµε. 
 
1. Από την ίδρυσή µας και µέχρι σήµερα, η παρουσία µας στα πολιτιστικά δρώµενα της 

πόλης µας πάντα ήταν θετική, στο θέατρο, στην µουσική, στο χορό και στις εθνικές 
επετείους της χώρας µας. 

 
2. Θα είναι τιµή µας να εκπροσωπήσουµε την Καλαµάτα και την χώρα µας στην πρόκληση 

τεσσάρων Ελληνικών κοινοτήτων της Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας. 
 
3. Αποκλειστικό σκοπό έχουµε, µέσα από τις παραδόσεις µας, να δώσουµε ότι καλύτερο 

διαθέτει το περιβόλι του λαού µας σ’ αυτούς που µε την δύναµη της ψυχής τους 
κρατούν ζωντανό το κύτταρο του Ελληνισµού στην ξένη χώρα. 

 
4. Η επίσκεψή µας χρονολογείται στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου 2007 και θα 

πραγµατοποιηθεί στις πόλεις Πλοέστι, Μπρασόβ, Πιτέστη Τιρκοβίστε της κεντρικής 
Ρουµανίας. 

 
5. Ο προϋπολογισµός της επίσκεψής µας για (10) δέκα ηµέρες στην Ρουµανία υπολογίζεται 

για µεταφορά (πούλµαν), για διανυκτερεύσεις (Hotel), προετοιµασία (Ηχητικά) κ.λ.π. 
περίπου στα 12.000 (∆ώδεκα χιλιάδες ευρώ). 
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6. Η επίσκεψη και η οργάνωση θα είναι αποκλειστικά του Μορφωτικού Συλλόγου 

Μεσσηνίας µε την συµµετοχή περίπου (40) σαράντα περίπου χορευτών και µελών 
συνοδών του. 

 
Με εκτίµηση 

Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας» 

 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει στο Σώµα να συµβάλλει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας στις δραστηριότητες του «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», 
επιχορηγώντας τον µε το ποσόν των 3.000 Ευρώ.  
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αφορά και στα τέσσερα υποθέµατα του 7ου 

θέµατος της συνεδρίασης µε τίτλο «Επί αιτηµάτων χρηµατικής επιχορήγησης 

συλλόγων», δηλαδή στις αποφάσεις µε αριθ. 568/2007, 569/2007,  570/2007  και  

571/2007,  η οποία έχει αναλυτικά καταγραφεί στην υπ’ αριθ. 568/2007 απόφαση. 

 

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), 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, καθώς και το γεγονός ότι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας ∆ηµήτριος τάσσονται ΚΑΤΑ,   κατά  πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
I. Εγκρίνει την επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου µε την επωνυµία 

«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» 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 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 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 

 23. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  25  Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


