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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  628/2007  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Οκτωβρίου 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. 30/12-10-2007 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 625 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9)  Κλείδωνας Θεοφάνης, 10)  
Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης 
∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος, 22)  Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 
625 απόφαση)  και  23) Τσερώνης Κων/νος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσµόπουλος Βασίλειος  και  4) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος. 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απουσία του κ. ∆ηµάρχου ο οποίος παρευρίσκεται σε εκδήλωση (έκθεση 
φωτογραφίας) της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα µε θέµα «Τα φρούρια της Ελλάδας» 
που πραγµατοποιείται στο Πνευµατικό Κέντρο. Ο κ. ∆ήµαρχος προσήλθε στην συνεδρίαση 
κατά την συζήτηση της υπ’ αριθ. 619 απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί εγγράφου Εκδόσεων «Μεσσηνιακού Λόγου» αναφορικά µε την κυκλοφορία και 
του Β΄ τόµου του συγγραφικού έργου «Μεσσήνιοι και Μανιάτες οι πρώτοι 

Μετανάστες στην Αµερική (1914-1934)». 
 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στο 
από 5-10-2007 (αριθ. πρωτ. 23232-23241/11-10-2007 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφο των 
εκδόσεων «Μεσσηνιακού Λόγου», το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» 
    ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 4 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
    ΤΗΛ. :  27210-22264 

 
 
                           Καλαµάτα  5 -10 - 2007  

 
 
ΠΡΟΣ 
Το ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παν. Νίκα.  Και 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
(∆ιά του κ. Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κ. Παν. Ν. Καρατζέα) 
 
κ. ∆ήµαρχε, 
κ. Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
κ.κ. Επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων  
κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 
Οι εκδόσεις του «Μ. Λόγου» κυκλοφόρησαν πρόσφατα το Β΄ τόµο του συγγραφικού έργου 
«Μεσσήνιοι και Μανιάτες οι πρώτοι Μετανάστες στην Αµερική (1914-1934)» και παλαιότερα 
τον Α’ τόµο του ιδίου συγγραφικού έργου το οποίο πρόκειται να συνεχιστεί µε την έκδοση και 
άλλων τόµων. 
 
Επειδή, στους τόµους (Α΄και Β΄) αναφέρονται πολλά ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για τη 
µετανάστευση, κυρίως από την Καλαµάτα και την περιοχή της και αφορούν τη γενικότερη 
ιστορία της. 
 
Σας θέτουµε υπ’ όψιν, τα ανωτέρω εκτεθέντα και εάν ενδιαφέρεσθε για την προµήθεια όσων 
τόµων αποφασίσετε, είµεθα στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση. 
 
 Με εξαίρετη τιµή 

(Για τις εκδόσεις του Μ. Λόγου) 

Υπογραφή 

Σοφία Μπρεδήµα Αθανασοπούλου» 
 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κλείδωνας προτείνει στο Σώµα να προµηθευτεί ο 
∆ήµος Καλαµάτας δέκα πέντε (15) αντίτυπα από τον Α΄ τόµο και δέκα πέντε (15) αντίτυπα 
από τον Β΄ τόµο του εν λόγω συγγραφικού έργου. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Συγχαίρω τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Παναγιώτη Καρατζέα για 
την δηµιουργία της Βιβλιοθήκης του ∆ήµου η οποία έχει τοποθετηθεί στο γραφείο του.  Τα 
βιβλία αυτής της βιβλιοθήκης είναι κυρίως Μεσσηνίων συγγραφέων και προέρχονται είτε από 
αγορές βιβλίων που κατά καιρούς κάνει ο ∆ήµος Καλαµάτας, είτε από βιβλία τα οποία κατά 
καιρούς έχουν προσφερθεί στον ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη αυτή µπορεί να έχει οποιοσδήποτε πολίτης, κάποια δε από τα 
βιβλία αυτά θα προσφέρονται σε επίσηµους καλεσµένους.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Τα εύσηµα ανήκουν στο προσωπικό και συγκεκριµένα στην υπάλληλο του 
∆ήµου κυρία Όλγα Αναστοπούλου η οποία έχει αναλάβει την καταγραφή και την τακτοποίηση 
των βιβλίων στην βιβλιοθήκη καθώς και στο προσωπικό της Γραµµατείας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, το οποίο έχει φροντίσει και έχει συµβάλει στην διατήρηση  και αποθήκευση των 
βιβλίων αυτών.  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Εγκρίνει την προµήθεια δέκα πέντε (15) αντιτύπων του Α΄ τόµου και δέκα 
πέντε (15) αντιτύπων του Β΄ τόµου του συγγραφικού έργου µε τίτλο 
«Μεσσήνιοι και Μανιάτες οι πρώτοι Μετανάστες στην Αµερική (1914-1934)» 
των εκδόσεων «Μεσσηνιακού Λόγου», αντί του ποσού των είκοσι Ευρώ (20 €)  
ανά αντίτυπο, µη συµπεριλαµβανοµένου στο ποσόν αυτό του νοµίµου Φ.Π.Α., 
ήτοι συνολικού ποσού : 30 αντίτυπα Χ 20 Ευρώ/αντίτυπο = 600 Ευρώ, 
προσαυξανοµένου του ποσού αυτού µε το νόµιµο Φ.Π.Α. 

 
II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600 €),  

προσαυξανοµένου του ποσού αυτού µε το νόµιµο  Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 10.6611 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 
2007,  για την κάλυψη της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας βιβλίων. 

 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
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 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος 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. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 22. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  29  Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


