
Συνεδρίαση :01/2010                                 Πέµπτη 21/01/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  010/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  010/2010  

 
 
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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιµοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων 
που πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο Καλαµάτας . 

 
Η από 15/1/20010 σχετική υπηρεσιακή εισήγηση, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς 
ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: « Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιµοτυπικών επισκέψεων και λοιπών 

εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο Καλαµάτας ». 
 
Κατά την διάρκεια του έτους πραγµατοποιούνται εθιµοτυπικές επισκέψεις από πρεσβευτές, 
υπουργούς, βουλευτές  κ.λ.π. στο ∆ήµο Καλαµάτας, καθώς επίσης και εκδηλώσεις στο πλαίσιο 
εθνικών και τοπικών εορτών ή άλλων πολιτιστικών, µορφωτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών 
οργανώσεων. 
Η διοργάνωση όλων των ανωτέρω πραγµατοποιείται από το γραφείο Εθιµοτυπίας Επικοινωνίας 
& ∆ηµοσίων σχέσεων του ∆ήµου. 
Η δαπάνη για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό 
των 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα και µε την υπ’  αριθµ. 01/2010 
µελέτη του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 του  Ν.  3463/2006. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Όπως εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 
και αντιπροσωπειών», του εγκρεκριµένου ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010, 
για την κάλυψη των δαπανών των επισκέψεων κατά το τρέχον έτος. 
 

Οι συντάκτες Η ∆/ντρια ∆ιοίκησης 
Καµπουγέρη ∆ήµητρα  
Μυλωνάς Παναγιώτης Ιντζέ Αθανασία 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Μέσα στις δαπάνες αυτές είναι και οι δαπάνες για κάτι αφίσες του Πατριάρχη που 
είδα αναρτηµένες σε κολώνες; 
 
Κατηγορηµατικά όχι, δεν είναι του ∆ήµου επιλογή αυτό. 
 
Αυτή η ανάρτηση αφισών είναι επιλογή τίνος;  
 
Της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά υπάρχει µία κοινή επιτροπή η οποία ρυθµίζει όλα 
τα µεγάλα, τα µείζονα ζητήµατα που αφορούν στην επίσκεψη. Κοινή επιτροπή 

Ιεράς Μητροπόλεως, Νοµαρχίας και ∆ήµου. 
 
Νοµίζω ότι εντάξει, δεν. . .  Εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα και οι δηµότες δεν 
το κατάλαβαν που συζήτησα µαζί τους δηλαδή τι νόηµα έχει η ανάρτηση αφισών 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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για τον Πατριάρχη. Την Έφη Θώδη βλέπουµε συνήθως σε κολώνες και κάτι τραγουδιστές για 
πανηγύρια. Νοµίζω ότι ένα πρόσωπο τέτοιο σοβαρό δεν έχει καµία σχέση µε αυτά τα 
πράγµατα. Οι ιερείς αν το λέγανε την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία θα ήταν αρκετό για να 
το µάθει όλος ο πληθυσµός που δεν βλέπει τηλεόραση. Οι υπόλοιποι το µαθαίνουν από την 
τηλεόραση. ∆εν ξέρω τι νόηµα έχει αυτό το πράγµα, το θεωρώ άστοχο πάντως. 

 
Ο κ. Κλείδωνας είναι ο επικεφαλής από τη ∆ηµοτική αρχή της οργάνωσης των 
εκδηλώσεων. Έχει πολύ κοπιάσει για να πάνε τα πράγµατα καλά. Και νοµίζω θα 

πάνε καλά. Ελάτε κε Κλείδωνα. 
 
Σε ότι αφορά τις αφίσες ήταν µία πρόταση την οποία έκανε η Μητρόπολη στην 
επιτροπή. Φυσικά όχι σ’  αυτή την έκταση, είπε ότι πρέπει να βάλουµε και 

κάποιες αφίσες, βάλανε και σε άλλα µέρη κτλ. Οπότε ήταν πρόταση, ξέρετε σ’  αυτές τις 
περιπτώσεις επειδή έχει το πάνω χέρι η Μητρόπολης, είπαµε «ναι» και εµείς. Εντάξει; Να µην 
αποποιηθούµε τις ευθύνες µας γι’ αυτό το λέω. Είπαµε δεν θα δώσουµε χρήµατα εµείς για τις 
αφίσες και δεν δώσαµε καθόλου χρήµατα. Εντάξει; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Όχι, όχι. Φταίµε και εµείς για το τι έγινε.  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, 

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

 
Εγκρίνει τη διάθεση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ (15.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά 
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010, για την κάλυψη των δαπανών 
στο πλαίσιο εθιµοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο Καλαµάτας κατά το τρέχον έτος. 
 

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 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


