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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  001/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 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. 01/11-01-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 006 απόφαση), 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 005 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων λόγω της κοπής 
της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών 
κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 
4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης.   
 
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.  
 
 
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων της θρησκευτικής εορτής της 
Υπαπαντής του Χριστού. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 14-1-2008 εισήγηση της 

∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης - Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

 

ΘΕΜΑ : «∆ιοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων της θρησκευτικής  εορτής  
της  Υπαπαντής  του  Χριστού»  

 

   

Στη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων της θρησκευτικής εορτής της Υπαπαντής του 
Χριστού, στις 2 Φεβρουαρίου, ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι οικοδεσπότης της πόλης. Για τον λόγο 
αυτό, φιλοξενεί τους προσκεκληµένους του και παραθέτει γεύµα προς τιµήν τους. 
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω,  καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει :  
 
1. Την διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων που περιλαµβάνουν : 

•••• Την διαµονή των  προσκεκληµένων του ∆ήµου 

•••• Την παράθεση γεύµατος στους προσκεκληµένους (που συνήθως κυµαίνονται από 230 
έως 250 άτοµα)  

•••• Την ηχητική κάλυψη της οµιλίας του κ. ∆ηµάρχου και των λοιπών χαιρετισµών              
που θα πραγµατοποιηθούν κατά την παράθεση του γεύµατος 

•••• Την προµήθεια φιαλών οίνου για το γεύµα 

•••• Την έκδοση προσκλήσεων, προγραµµάτων κ.λ.π. 

•••• Την κατασκευή ενός τελάρου το οποίο θα τοποθετηθεί στη µόνιµη βάση που υπάρχει 
στην πλατεία 23ης Μαρτίου όπου θα αναγράφονται οι εκδηλώσεις εορτασµού. 

 

2. Την τοποθέτηση τεσσάρων (4) χηµικών τουαλετών στο χώρο της εµποροπανήγυρις.   
 

3. Την διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού των 11.600 €, πλέον Φ.Π.Α. 
 
 Η  ∆ιευθύντρια 

Αθανασία  Ιντζέ» 
 
Η κάλυψη των ηχητικών γίνεται µε ανάθεση ή µε διαγωνισµό; 
 

Μέχρι τώρα η κάλυψη των ηχητικών γίνεται µε ανάθεση. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
Οι αναθέσεις γίνονται από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, όχι από τον ∆ήµαρχο. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι να γνωρίζει το Σώµα ότι εµείς θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια την 
οµόφωνη απόφαση του Σώµατος και των κοινωνικών φορέων όσον αφορά τον χαρακτήρα της 
εµποροπανήγυρις, να τον διασφαλίσουµε. Γιατί υπάρχει µία πίεση χωρίς προηγούµενο προς τη 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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∆ηµοτική αρχή για να ανατραπεί η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ζητήσαµε επισήµως 
από κάθε έκφραση του κράτους, από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών, από τον ∆ιευθυντή της 
Αστυνοµίας, να προσφέρουν την αρωγή τους, ώστε η οµόφωνη απόφαση ενός θεσµικού 
οργάνου και η οµόφωνη απόφαση των φορέων της πόλης, να υλοποιηθούν. Και ευχαριστώ 
πάρα πολύ, είµαι βέβαιος γι΄ αυτό, ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύσσωµο, µε όλες τις 
εκφράσεις του, θα αγωνισθεί ώστε η απόφασή του να υλοποιηθεί. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 158 του  Ν.  3463/2006, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την διοργάνωση από τον ∆ήµο Καλαµάτας των εορταστικών 

εκδηλώσεων της θρησκευτικής εορτής της Υπαπαντής του Χριστού, στις 2 
Φεβρουαρίου,  οι οποίες περιλαµβάνουν :  

•••• την διαµονή των  προσκεκληµένων του ∆ήµου, 

•••• την παράθεση γεύµατος στους προσκεκληµένους (που συνήθως 
κυµαίνονται από 230 έως 250 άτοµα), 

•••• την ηχητική κάλυψη της οµιλίας του κ. ∆ηµάρχου και των λοιπών 
χαιρετισµών που θα πραγµατοποιηθούν κατά την παράθεση του γεύµατος, 

•••• την προµήθεια φιαλών οίνου για το γεύµα, 

•••• την έκδοση προσκλήσεων, προγραµµάτων κ.λ.π., 

•••• την κατασκευή ενός τελάρου το οποίο θα τοποθετηθεί στη µόνιµη βάση που 
υπάρχει στην πλατεία 23ης Μαρτίου όπου θα αναγράφονται οι εκδηλώσεις 
εορτασµού, 

εγκρίνοντας παράλληλα και ψηφίζοντας τη διάθεση συνολικού ποσού δέκα 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (12.280,212 €), µη συµπεριλαµβανοµένου του 
νόµιµου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008 για την υλοποίηση των παραπάνω 
αναφεροµένων δραστηριοτήτων. 

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ 

(1.600,00 €), προσαυξανόµενου µε το νόµιµο Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00.6495 
του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008 για την ενοικίαση τεσσάρων  
(4) χηµικών τουαλετών προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες στο χώρο της 
εµποροπανήγυρης. Για τη µεταφορά, τοποθέτηση και καλή λειτουργία των 
τουαλετών (καθαρισµό και εφοδιασµό µε είδη καθαριότητας) υπεύθυνος θα είναι 
ο εκµισθωτής. 

  

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 Ιωάννης 

8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

12. Κουδούνης Αργύριος 

13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

14. Λαγανάκος Γεώργιος 

15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

17. Μπάκας Ιωάννης 

18. Μπασακίδης Νικόλαος 

19. Οικονοµάκου Μαρία 

20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 12 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


