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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  008/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 01η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-01-2010 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’ αριθµ. 001 
απόφαση), 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) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό 
∆ιαµέρισµα.  
 
  
Στη συνεδρίαση επίσης 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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

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

 
Το σχετικό έγγραφα των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Κλείδωνα Θεοφάνη και Ηλιόπουλου 
Αθανάσιου, που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής: 
  
 
«ΘΕΜΑ : Εκδηλώσεις του ∆ήµου Καλαµάτας  επ΄ ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού. 
  

Κάθε χρόνο επ΄ ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού και της άφιξης στην πόλη µας µεγάλου 
αριθµού επισκεπτών, διοργανώνονται σειρά εκδηλώσεων προς τιµή των προσκεκληµένων. 

Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου αλλά και του 
Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου σχεδιάζονται και προτείνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις και 
παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση: 

Επίσηµο γεύµα  
Την 2α Φεβρουαρίου 2010 να δοθεί το επίσηµο γεύµα προς τιµή των προσκεκληµένων στο Ξενοδοχείο 

ELITE. Ο αριθµός των προσκεκληµένων µε δεδοµένη την παρουσία του Πατριάρχη και του πρωθυπουργού 
υπολογίζεται σε 400 άτοµα περίπου. Εκτιµώµενο κόστος µέχρι  14.900 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η ηχητική κάλυψη για την οµιλία του κ. ∆ηµάρχου και για τους χαιρετισµούς  των επισήµων 
προσκεκληµένων,  έχει εκτιµώµενο κόστος µέχρι 800 €. 

Οι εκτυπώσεις προσκλήσεων, προγραµµάτων κ.λ.π. του εορτασµού, έχουν εκτιµώµενο κόστος µέχρι 300 
€.  

Ο καθαρισµός των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν για τον εορτασµό και τις εκδηλώσεις, έχει 
εκτιµώµενο κόστος µέχρι 1.200 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 
Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίων 
 
Στο Πνευµατικό Κέντρο της Καλαµάτας, σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, προτείνεται 

να παρουσιαστούν δύο βιβλία ιστορικού περιεχόµενο « Προσφυγικοί συνοικισµοί  Καλαµάτας και Μεσσήνης» 
Αναστασία Μηλίτση –Νίκα και Χριστίνα  Θεοφιλοπούλου- Στεφανούρη. Έκδοσης Γεν Αρχείων του Κράτους.  και « 
Η Χριστιανική  Μεσσηνία»  Έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.  

Η παρουσίαση των βιβλίων αυτών θα γίνει µέσα από θεατρικό δρώµενο, µουσική επένδυση και 
οπτικοακουστικό ιστορικό υλικό. Η σκηνοθεσία της παρουσίασης θα ανατεθεί στο σκηνοθέτη Κατσουλάκη 
Κώστα, το σενάριο επεξεργάζεται ήδη η φιλόλογος Θεοχάρη Μαρία, τα τραγούδια και τη µουσική επένδυση θα 
εκκαλέσουν το παραδοσιακό συγκρότηµα ΤΑΧΙΜ. 
 Για την όλη παρουσίαση θα απαιτηθούν ανάλογη φωτιστική και ηχητική κάλυψη, δηµιουργία σκηνικών 
και ενδυµατολογικών εµφανίσεων.  
 Για τον περιορισµό των εξόδων θα γίνει προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν ηθοποιοί από τα ερασιτεχνικά 
θεατρικά σχήµατα της πόλης . όπου δε είναι δυνατόν θα χρησιµοποιηθούν κουστούµια και ενδυµατολογικό υλικό 
από την ιµατιοθήκη του ∆ΗΠΕΘΕΚ. 
 Η καλλιτεχνική παραγωγή της όλης εκδήλωσης προτείνεται να ανατεθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου Καλαµάτας. «ΦΑΡΙΣ»  και µέχρι του ποσού των 25.000 €. 
 Η ανάθεση της εκδήλωσης στη «ΦΑΡΙΣ» γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 158 και 
268 του ∆.Κ.Κ.( Ν. 3463/2006) και σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού του έτους 2010. 
 
 Θέµατα ∆ιοικητικής  Φύσεως  
 Η  όλη διαδικασία παρακολούθησης και συντονισµού των ενεργειών τόσο της επίσκεψης του Πατριάρχη 
κκ Βαρθολοµαίου  και του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου όσο και των εκδηλώσεων για τον εορτασµό 
της Υπαπαντής του Χριστού  ανατίθεται  στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών η οποία σε συνεργασία µε το γραφείο του 
∆ηµάρχου να µεριµνήσει για την προώθηση για έγκριση σχετικών δαπανών και την προετοιµασία των 
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εκδηλώσεων ( αποστολή προσκλήσεων, προετοιµασία δώρων και αναµνηστικών, προετοιµασία και διευθέτηση  
χώρων εκδηλώσεων - αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου, αίθουσα ELITE για γεύµα – επιλογή βοηθητικού 
προσωπικού, συντονισµό υπηρεσιακών παραγόντων κτλ ) 
 Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Ηλιόπουλος Ηλίας.  
 
  Ο γενικός συντονισµός του  εορτασµού  ανατίθεται στους ∆ηµοτικούς  Συµβούλους  Κλείδωνα Θεοφάνη 
και Γιαννακούλα Γρήγορη. 
  
      Κλείδωνας Θεοφάνης 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Παρουσίαση  των Τόµων:  
 «Χριστιανική Μεσσηνία» και «Οι πρόσφυγες  της Καλαµάτας»  
 

Με την ευκαιρία της επίσηµης επίσκεψης  στην Καλαµάτα του Οικουµενικού 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώµης κ.κ. Βαρθολοµαίου Α΄,  ο 
∆ήµος Καλαµάτας προγραµµατίζει  στις 2/2/2010 την παρουσίαση  των 
Τόµων: «Χριστιανική Μεσσηνία» και «Οι πρόσφυγες της Καλαµάτας» στο 
∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας  . 
Η εκδήλωση περιλαµβάνει θεατρικό δρώµενο, βασισµένο στους παραπάνω 
Τόµους, µε  τη συµµετοχή  µελών από τοπικούς  πολιτιστικούς  φορείς και 
συλλόγους  παραδοσιακή ορχήστρα   και προβολή οπτικοακουστικού  
υλικού. 
 
Παραθέτουµε τον  σχετικό προϋπολογισµό. 
Προϋπολογισµός της εκδήλωσης: 
 
Ηχητική & φωτιστική κάλυψη   6.180,00  
Αµοιβές  καλλιτεχνών   10.850,00 
Κατασκευή Σκηνικού - Κοστούµια  4.900,00 
Βιντεοσκόπηση   450,00 

Οργανωτικά (Οπτικοακουστικό Υλικό , υλικά  
Φροντιστηρίου, υφάσµατα, µακιγιάζ ) 

 2.200,00 

 Σύνολο : 24.580,00 
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» θα αναλάβει µετά 
την ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 
(∆.Κ.Κ.),την υλοποίηση της εκδήλωσης  στο ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο 
αντί του ποσού  των 24.580,00€  , σε βάρος του Κ.Α 00.6443.   

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται : 
Να αναθέσει στην Κ.Ε.«ΦΑΡΙΣ» την υλοποίηση της  παραπάνω εκδήλωσης  
αντί του συνολικού ποσού των  24.580,00€   
 
 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος & 

Πρόεδρος της Κοιν. Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» 

    Αθανάσιος Ι. Ηλιόπουλος 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
παραπάνω έγγραφα και τις αναφερόµενες σ΄ αυτά διατάξεις,  
 
 

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

Ι. Εγκρίνει τη διοργάνωση από το ∆ήµο Καλαµάτας εορταστικών εκδηλώσεων στις 2 
Φεβρουαρίου 2010, επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Υπαπαντής του 
Χριστού  και της εδώ παρουσίας της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητας του 
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολοµαίου Α΄ και του Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Α. Παπανδρέου,  όπως αυτές αναλυτικά 
καταγράφονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  και για τη διοργάνωση και 
υλοποίηση αυτών συγκεκριµένα εγκρίνει: 

  
Α.  την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για:  

•••• την παράθεση γεύµατος στους προσκεκληµένους (που υπολογίζονται στα 
400 άτοµα),  

•••• την ηχητική κάλυψη της οµιλίας του κ. ∆ηµάρχου και των λοιπών 
χαιρετισµών των επισήµων προσκεκληµένων κατά την παράθεση του 
γεύµατος, 

•••• τις εκτυπώσεις προσκλήσεων, προγραµµάτων κ.λ.π. του εορτασµού,    

•••• τον καθαρισµό των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν για τον εορτασµό και 
τις εκδηλώσεις 

εγκρίνοντας παράλληλα και ψηφίζοντας για το σκοπό αυτό τη διάθεση 
συνολικού ποσού µέχρι δεκαεπτά  χιλιάδες  διακόσια ευρώ               
(17.200,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010.  

 

Β. την ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 268 του Κ.∆.Κ.  (Ν. 3463/2006), την 
καλλιτεχνική παραγωγή και υλοποίηση της εκδήλωσης στο Πνευµατικό 
Κέντρο Καλαµάτας, στις 2/2/2010, που περιλαµβάνει θεατρικό δρώµενο 
βασισµένο στους Τόµους «Χριστιανική Μεσσηνία» και  «Προσφυγικοί 
Συνοικισµοί Καλαµάτας και Μεσσήνης», αντί  του ποσού των είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (24.580,00 €) εγκρίνοντας 
παράλληλα και ψηφίζοντας για το σκοπό αυτό ισόποση πίστωση σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2010.    

 
  

ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για όλες τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων. 

 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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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 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 26  Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


