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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  673/2007  

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 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος χρηµατικής επιχορήγησης του Συλλόγου ¨ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Θεοφάνης Κλείδωνας αναφέρεται στην 
από 24-10-2007 (αριθ. πρωτ. 25088/30-10-2007 ∆ήµου Καλαµάτας) αίτηση της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 
Κε ∆ήµαρχε,  
 
Με το γράµµα µας αυτό θέλουµε να σας παρακαλέσουµε να έρθει και ο ∆ήµος Καλαµάτας 
αρωγός στην πνευµατική προσπάθεια του Συλλόγου µας, µε την έγκριση κάποιας οικονοµικής 
ενισχύσεως, για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στα πολλαπλά έξοδα λειτουργίας και 
συντήρησης του Πνευµατικού µας Κέντρου, καθώς και των διαφόρων εκδηλώσεων. 
 
Το 6όροφο Πνευµατικό µας Κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης µας και στεγάζει τις 
κεντρικές δραστηριότητες του Συλλόγου µας, όπως η αίθουσα διαλέξεων, ο Ραδιοφωνικός µας 
Σταθµός, τα εντευκτήρια των αγοριών και κοριτσιών, τα γραφεία του µηνιαίου περιοδικού 
«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ», τα γραφεία των εκδόσεων των βιβλίων µας, το βιβλιοπωλείο, το παρεκκλήσιο 
κ.α. Στον δε Ταϋγετο διατηρούµε την παιδική µας κατασκήνωση µε τα τεράστια οικονοµικά της 
προβλήµατα. 
 
Με τη βεβαιότητα ότι θα εγκρίνετε το αίτηµά µας αυτό, δεχθείτε τις θερµές µας ευχαριστίες. 
 

Για τη «Χριστιανική Στέγη Καλαµάτας» 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παναγ. Ι. Μέντης 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εγώ απλώς να τονίσω ότι ελέγχοντας τις καταστάσεις εσόδων – εξόδων και 
του Σεπτεµβρίου στον αντίστοιχο κωδικό δωρεών, ήµασταν το Σεπτέµβριο 

και άλλα που έχουν προστεθεί και την περασµένη φορά, πάνω από 165.000 €. Αντιλαµβάνεστε 
ότι σ΄ αυτό πρέπει να µπει µία τάξη. Χρειάζεται µία διαφορετική προσέγγιση από την αρχή του 
χρόνου ξεκάθαρα ποιο ποσό είναι διατεθιµένη η ∆ηµοτική αρχή να χορηγήσει και όχι να έχουµε 
φτάνει 165.000 € ήδη το Σεπτέµβριο και µε αυτά που έχουµε ψηφίσει την προ περασµένη 
φορά να έχουν περάσει τις 180.000 €. Είναι τεράστιο το ποσό. Να συγκεκριµενοποιήσουµε τις 
δράσεις, τι χρηµατοδοτούµε και όχι τώρα που κάθε ένας έρχεται κάνει µία αίτηση και παίρνει 
ένα ποσό. 
 

 
Να κάνω µία πρόταση προς το Σώµα. Μήπως θα πρέπει να φτιαχτεί µια 
διαπαραταξιακή επιτροπή και να φέρει προτάσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 

κανόνες και ασφαλιστικές δικλίδες; Το θέτω στην κρίση του Σώµατος. 
 
Συνάδελφοι είµαστε σε δύσκολη θέση, προσπαθούµε να τα περιορίσουµε αυτά. 
Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κοινωνικός, πολιτιστικός ή αθλητικός φορέας ο οποίος 

να µην υπολογίζει στην οικονοµική προσφορά του ∆ήµου. Ασφαλώς και ο ∆ήµος έχει 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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υποχρέωση να στηρίζει τους φορείς της κοινωνικής, της πολιτιστικής, της πνευµατικής ζωής. 
Οι προσπάθειες σήµερα . . . . να παίρνει από µία πηγή του ∆ήµου, έτσι κανένας άλλος φορέας 
του ∆ήµου, έκφραση του ∆ήµου, είτε είναι κοινωνικός φορέας, είτε αθλητικός φορέας, είτε. . . 
είτε. . . δεν χρηµατοδοτεί τέτοιες εκδηλώσεις, όλες έρχονται εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Αυτό είναι ένα βήµα περιµαζέµατος της κατάστασης. Αλλά εάν θέλετε κάποτε να κάνουµε µία 
συζήτηση να δούµε, θέλω να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις διότι να βγει ο ∆ήµος έξω από 
την υποστήριξη της κοινωνικής και πνευµατικής ζωής δεν είναι νοητό. Να συζητήσουµε µε τι 
κανόνες γιατί κι εγώ έχω προβληµατισθεί, µήπως το σύνολο των φορέων, δηλαδή η Νοµαρχία, 
η ΤΕ∆Κ στην οποία τυχαίνει να είµαι και πρόεδρος και ο ∆ήµος, να τα δούµε όλα αυτά επί 
κοινού διότι συµβαίνει να µαζεύουν κάποιοι χρήµατα πολύ περισσότερα και απ΄ αυτά τα οποία 
έχουν ανάγκη και  είναι χρήµατα ζεστά τα οποία είναι αναγκαία για την πόλη. Έγινε ένα βήµα 
φέτος ώστε από µία πηγή του ∆ήµου να υπάρχει µία χρηµατοδότηση. Να δούµε το τι 
µπορούµε να κάνουµε του χρόνου ώστε να υπάρχει και µείωση του ποσού και µία καλλίτερη 
κατανοµή. ∆ηλαδή αν έχετε κι εσείς κάποια πρόταση να την καταθέσετε, τόσο για τον 
πνευµατικό τοµέα, τόσο για τον κοινωνικό, τόσο για τον αθλητικό. Και να υπάρχει µία 
κατανοµή αυτού του ποσού, πρέπει να έχουµε κριτήρια, δραστηριότητες, µέλη. Καταλαβαίνετε 
ότι όλα αυτά τα πράγµατα χρειάζονται µία µελέτη εξαιρετικά σοβαρή. Επιβράβευση κάποιων 
σωµατείων αθλητικών, πνευµατικών για την παρουσία τους και το ρόλο τους. Αυτά όµως θα 
πρέπει να είναι αποτελέσµατα µιας µελέτης εξαιρετικά σοβαρής. 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 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 σωµατείου µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» µε το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του. 

 

II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
για την παραπάνω αναφεροµένη επιχορήγηση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.6731 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 
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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. Μπασακίδης Νικόλαος 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 

18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Ράλλης Γεώργιος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


