
Συνεδρίαση :32/2007                                 ∆ευτέρα 12 / 11 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  653/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  653/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 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. 32/07-11-2007 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 (προσέλευση στην υπ’ αρ. 653 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αρ. 
652 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 659 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος, 24)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 
659 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και  5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
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, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
 
Η σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα Θεοφάνη έχει ως εξής: 
 

 

«ΘΕΜΑ: ∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
 
 

Με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ο ∆ήµος Καλαµάτας 
προγραµµατίζει να στολίσει την πόλη και τα Τοπικά του ∆ιαµερίσµατα εορταστικά και να 
προβεί σε µια σειρά εκδηλώσεων  
 

Ο εορταστικός στολισµός αφορά: 
 
α) στο στολισµό κεντρικών σηµείων της πόλης, της Ανατολικής και ∆υτικής παραλίας µε 
λαµπιόνια, φωτάκια στα δέντρα, καραβάκια - αγγελάκια - γιρλάντες κ.α. στις κολώνες της 
∆ΕΗ,  
 
β) στην εικαστική παρέµβαση της κεντρικής πλατείας Βασ. Γεωργίου από τη ∆ΕΠΑΚ, η 
οποία θα περιλαµβάνει:  
- την τοποθέτηση ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου που θα σχεδιαστεί και θα 

κατασκευαστεί µε µέριµνα της ∆ΕΠΑΚ, επενδεδυµένο έτσι ώστε να φαίνεται σαν φυσικό, 
στολισµένο µε γιρλάντες, λαµπιόνια και αστέρι,  

-  την τοποθέτηση µίας φάτνης και δύο µικρών παραµυθόσπιτων που θα σχεδιαστούν και 
θα κατασκευαστούν από τη ∆ΕΠΑΚ,  

 
γ) φωτιστικός και εορταστικός στολισµός στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.    
 
 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων:  
 
-   ηχητική εγκατάσταση για τη µετάδοση εορταστικής µουσικής από την από την πλατεία 

23ης Μαρτίου έως το τέρµα της οδού Αριστοµένους καθ΄ όλη τη διάρκεια των εορτών.   
 
-   άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου µε τη συµµετοχή της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 

και του ∆ηµοτικού Ωδείου  
   
-   χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο για τα παιδιά των εργαζοµένων 

στο ∆ήµο Καλαµάτας, στα Νοµικά Πρόσωπα και στις Επιχειρήσεις του, την οργάνωση 
του οποίου θα αναλάβει το Σωµατείο Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, 

 
-  κάλαντα από τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική και από το ∆ηµοτικό Ωδείο στους κεντρικούς 

δρόµους της Καλαµάτας και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα την παραµονή των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,   

 
-  εκδήλωση του ∆ηµοτικού Ωδείου και του ∆ΗΠΕΘΕΚ στο Γηροκοµείο των 

Αλεξανδρακείων Κληροδοτηµάτων 
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-  έκθεση Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Πελοποννήσου του ∆ήµου Καλαµάτας στη 
∆ηµοτική Πινακοθήκη 

 
- µουσικές, εικαστικές και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις στο Πνευµατικό  Κέντρο 

Καλαµάτας  και στη Κεντρική Σκηνή του ∆ΗΠΕΘΕΚ 
 
- υποδοχή του νέου χρόνου στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της  κεντρικής πλατείας µε 

µουσική εκδήλωση και ρήψη βεγγαλικών   
 
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 80.000,00 € περίπου.  
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα αναλάβει µε τις υπηρεσίες του τον φωτιστικό και εορταστικό στολισµό 
της πόλης και των Τοπικών του ∆ιαµερισµάτων. ∆απάνη 35.011,11 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20.7425.02. 
 
Ο γενικός συντονισµός των εκδηλώσεων, η εικαστική, καλλιτεχνική και µουσική παρέµβαση θα 
ανατεθεί στη ∆ΕΠΑΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 270 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
του άρθρου 291 του Π.∆. 410/1995,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µέχρι του ποσού των 
45.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443. 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
προηγήθηκε συνεννόηση µε τα Τοπικά Συµβούλια. 

Στα ορεινά θα γίνει επίσκεψη και εκδήλωση από το ∆ηµοτικό Ωδείο, στα πεδινά από τη 
Φιλαρµονική και στο Ελαιοχώριο εκδήλωση από τον εικαστικό τοµέα της ∆ΕΠΑΚ. 

 
Καλό είναι να γιορτάζουµε. Κάποιοι συνάνθρωποί µας όµως ψάχνουν στους 
κάδους προς αναζήτηση ειδών επιβίωσης. Ο Κοινωνικός Φορέας ας διαθέσει 

20.000,00 € γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Η πόλη πρέπει να είναι όµοια µε αυτό που διαθέτει. 
Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσω την πρόταση. 

 
Πρέπει να φωτισθεί και να στολισθεί η πόλη ώστε να υπάρξει προδιάθεση 
των παιδιών. Καλό είναι να αποφευχθούν οι µικροφωνικές εγκαταστάσεις. 
 
Να υπάρξει µέτρο ως προς το δένδρο και να µην υπερβάλουµε. Πιστεύω ότι 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κοινωνικού Φορέα θα αξιοποιήσει µε τον 

καλύτερο τρόπο τα ποσά που θα διαθέσει. 
 
Το δένδρο θα το φτιάξει η Τεχνική Υπηρεσία. Προσπαθούµε να περιορίσουµε τα 
έξοδα. 

 
Πρέπει να µας προβληµατίζουν τα θέµατα της καθηµερινότητας. 
 
Ο Κοινωνικός Φορέας προσπαθεί για το καλύτερο µε ότι µέσα διαθέτει. 
Έχουµε προσεγγίσει και βοηθήσει πολλούς δηµότες µε προβλήµατα, χωρίς 

τυµπανοκρουσίες. Προσπαθούµε καθηµερινά αλλά τα προβλήµατα είναι πολύ µεγάλα. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  
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Οι εκδηλώσεις έχουν δύο κλάδους. Τον κατασκευαστικό και τον πνευµατικό. Τα 
προβλήµατα είναι αρκετά, ιδιαίτερα µε την παρουσία πολλών µεταναστών και 

αθιγγάνων. Ο Κοινωνικός Φορέας πρέπει να παίξει σηµαντικό ρόλο ιδιαίτερα στο θέµα της 
µετεγκατάστασης των αθιγγάνων. 

 
Η πρόταση του κ. Νταγιόπουλου 
είναι πολύ σωστή. Θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στις εκδηλώσεις των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ώστε να υπάρξει τόνωση 
των περιοχών µετά τις ζηµιές που υπέστησαν από τις πυρκαγιές. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), τις 
διατάξεις του άρθρου 270 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του άρθρου 291 του Π.∆. 410/1995,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, καθώς και την αποχώρηση από την αίθουσα κατά την 
ώρα  ψηφοφορίας του κ. Νταγιόπουλου, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων ενόψει των εορτών 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από 
8/11/2007 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα η οποία καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, συνολικού κόστους ογδόντα χιλιάδων έντεκα 
ευρώ και έντεκα λεπτών (80.011,11 €).  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης τριάντα πέντε χιλιάδων έντεκα ευρώ και έντεκα 

λεπτών (35.011,11 €), σε βάρος του Κ.Α. 20.7425.02 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007, για την κάλυψη της δαπάνης που 
απαιτείται για την διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων από το ∆ήµο 
Καλαµάτας.  

 
ΙΙΙ. Εγκρίνει την ανάθεση στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.), µέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων 
(45.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., του γενικού συντονισµού των 
εκδηλώσεων, της εικαστικής, καλλιτεχνικής και µουσικής παρέµβασης, 
σύµφωνα µε την από 12/11/2007 µελέτη του τµήµατος προµηθειών & 
αποθήκης του ∆ήµου, σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΑΚΗ (Πρόεδρος Τοπικού Συµβουλίου Αρτεµισίας): 
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3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. Γουρδέας Ανδρέας  

5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Μπασακίδης Νικόλαος 

17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

18. Οικονοµάκου Μαρία  

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Ράλλης Γεώργιος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

24. Τσερώνης Κων/νος 

3.  Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

4. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας)  

5. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας)  

6. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος)  

7. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

8. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 16  Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


