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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  085/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Μαρτίου 2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 9-3-2009 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) 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 Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσερώνης Κω/νος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λεϊκων κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης και 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  
παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης και 3) Σπανός 
Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος. 
 
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Υποδοχή Κινέζικης αντιπροσωπείας στο πλαίσιο της αδελφοποίησης της πόλης της Καλαµάτας 
και της περιοχής Ξιάν της Κίνας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στην από 
13-3-2009 εισήγηση της ∆ιευθύντριας Ανάπτυξης & Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας κας 
Αθανασίας Ιντζέ, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ»: Υποδοχή κινέζικης αντιπροσωπείας στο πλαίσιο της αδελφοποίησης της πόλης της 

Καλαµάτας και της περιοχής Ξιάν της Κίνας 
 

Στο πλαίσιο της επικείµενης αδελφοποίησης της πόλης της Καλαµάτας µε την περιοχή Ξιάν της 
Κίνας, ο ∆ήµος Καλαµάτας θα φιλοξενήσει αντιπροσωπεία, αποτελούµενη από έξι άτοµα και 
τον διερµηνέα, για το διάστηµα από 26 έως 27 Απριλίου 2009. 
 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην πόλη της Καλαµάτας οι ενέργειες που θα γίνουν 
από το ∆ήµο Καλαµάτας αφορούν :  

1) Μεταφορά των µελών της αντιπροσωπείας από Αθήνα –Καλαµάτα- Αθήνα και περιήγηση 
εντός Νοµού Μεσσηνίας σε αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους (κόστος 1.500,00 €) 

2) ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο (κόστος 1.200,00 €) 

3) Παροχή γευµάτων – δείπνων (κόστος 1.800,00 €) 

4) ∆ώρα (κόστος 1.500,00 €) 

5) ∆ιερµηνέας (κόστος 100,00 €) 
 

Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α 
 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.100,00 € (δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α), σε βάρος του Κ.Α. 00.6444 «Έξοδα αδελφοποιήσεων» του 
∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009 για υποδοχή κινέζικης αντιπροσωπείας, 
στο πλαίσιο της αδελφοποίησης της πόλης της Καλαµάτας και της περιοχής Ξιάν της Κίνας. 
 
Σηµείωση: Επειδή η αντίστοιχη ψηφισµένη πίστωση του ανωτέρω κωδικού για το οικονοµικό 
έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €, θα απαιτηθεί ενίσχυσή του κατά 6.000,00 €. 
 

Η ∆/ντρια Ανάπτυξης & Συντονισµού 

Αθανασία Ιντζέ 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πολίτης αναφέρει ότι κατά την συζήτηση του υπ’ 
αριθ. 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης που αφορά σε 
αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού θα εγκριθεί και η απαιτούµενη ενίσχυση του 
Κ.Α. 00.6444 µε το ποσό των 6.000,00 €. 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  
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Ανοίγει ένα πολύ µεγάλο παράθυρο για τη νότια Πελοπόννησο. Η Κυβέρνηση της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και η Ελληνική Κυβέρνηση ενέκριναν την 

αδελφοποίηση της Καλαµάτας µε την Ξιάν η οποία είναι η αρχαία πρωτεύουσα της Κίνας και 
έχει πληθυσµό που ξεπερνά τα 10.000.000. 

Όπως ξέρετε µία αντιπροσωπεία από το ∆ήµο Καλαµάτας, στην οποία µετείχαν ο κ. 
Μπασακίδης, ως επικεφαλής, η κα Μήτρου και η κα Κουράκλη, επισκέφθηκε τη Σιάν ύστερα 
από πρόσκληση. Σε ανταπόδοση έρχεται η εξαµελής ή οκταµελής οµάδα από τη Λαϊκή 
∆ηµοκρατία της Κίνας, από τη Ξιάν. 

Αυτή η αντιπροσωπεία έρχεται στην Ποµπηία και στην Καλαµάτα. Με την Ποµπηία έχει υπάρξει 
αδελφοποίηση. Εδώ στην Καλαµάτα η παρουσία της θα υποστηριχθεί από σεµινάρια. Έρχονται 
να πληροφορηθούν µε ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Έχω 
παρακαλέσει τον κ. Θέµελη και τον ευχαριστώ και δηµόσια γιατί αποδέχθηκε, να είναι ο 
βασικός επιστήµονας για την ενηµέρωση των Κινέζων και στην Αρχαία Μεσσήνη και εδώ. Εδώ 
θα γίνει σεµινάριο. Επίσης να ευχαριστήσω την κα Αραπογιάννη και από πλευράς ∆ήµου 
Καλαµάτας η κα Κουράκλη θα δώσει πληροφόρηση µε υλικό για τις προσπάθειες που έγιναν 
από την πόλη για τη διατήρηση, για τη συντήρηση και τη σωτηρία των παραδοσιακών κτιρίων, 
των διατηρητέων κτιρίων πλέον της πόλης µετά τους σεισµούς του 1986.  

Η ανταλλαγή αυτών των δύο επισκέψεων αποτελεί το προοίµιο για την µεγάλη αποστολή από 
τη νότια Πελοπόννησο, µε κέντρο την Καλαµάτα, προς τη Ξιάν. ∆ιότι εκεί θα πάµε µε όλη την 
προίκα της ευρύτερης περιοχής. Με τον πολιτισµό µας, µε την Αρχαία Μεσσήνη, µε την Αρχαία 
Ολυµπία, µε όλους τους χώρους που εκφράζουν την περιοχή µας, σε µία προσπάθεια 
διασύνδεσης και σε µία προσπάθεια προώθησης προϊόντων, ανταλλαγών πολιτισµικών και 
προώθησης του τουρισµού µας. 

Για την αντιπροσωπεία την µεγάλη θα αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά 
καταλαβαίνετε ότι το αεροπλάνο δεν µπορεί να γεµίσει από δηµοτικούς συµβούλους, πρέπει να 
πάει και η αγορά, πρέπει να πάει και ο τουρισµός και άλλοι. 

Πιστεύω µέσα στο 2009 να προχωρήσει η σχετική διαδικασία και παρακαλώ να εγκρίνετε τη 
διάθεση του ποσού που εισηγήθηκε ο κ. Πολίτης. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 158 και 220 του 
Ν.3463/2006. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη φιλοξενία της Κινέζικης αντιπροσωπείας αποτελούµενης από έξι 

άτοµα και τον διερµηνέα, για το χρονικό διάστηµα από 26 έως 27 Απριλίου 2009, 
στο πλαίσιο της αδελφοποίησης της πόλης της Καλαµάτας και της περιοχής Ξιάν 
της Κίνας, αναλυτικά ως εξής:  

1. Μεταφορά των µελών της αντιπροσωπείας από Αθήνα – Καλαµάτα - Αθήνα και 
περιήγηση εντός Νοµού Μεσσηνίας σε αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους 
(κόστος 1.500,00 €) 

2. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο (κόστος 1.200,00 €) 

3. Παροχή γευµάτων – δείπνων (κόστος 1.800,00 €) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση :07/2009                                 Παρασκευή 13 /3 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  085/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

4. ∆ώρα (κόστος 1.500,00 €) 

5. ∆ιερµηνέας (κόστος 100,00 €)  
 

Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού έξι χιλιάδων εκατό 

ευρώ (6.100,00 €) προσαυξανόµενου του ποσού αυτού µε το νόµιµο Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6444 «Έξοδα αδελφοποιήσεων» του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2009 για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών.  

 

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 

 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 
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 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
              Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 7 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


