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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  077/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 07η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 19-02-2010 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) 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απόδοση τιµών. 
 
Η από 23-2-2010  εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εθιµοτυπίας 
του ∆ήµου Καλαµάτας που ήταν στο φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση των µελών, έχει ως 
εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση τιµών στον καπετάν Βασίλειο Κωνσταντακόπουλο  

ΣΧΕΤ:  α.  Ν 3463/2006 Άρθρο 158 
  β. Η υπ’  αριθµ.  62/2009 Απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου του     ∆ήµου Καλαµάτας 
 
 Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο (β) σχετικό το ∆ηµ. Συµβούλιο δύναται κάθε χρόνο αµέσως 
µετά τον εορτασµό της 23ης Μαρτίου, ηµέρα έναρξης της Επανάστασης και απελευθέρωσης της πόλης 
να απονέµει  τιµητικές διακρίσεις. 

Στο φετινό εορτασµό προτείνεται να τιµηθεί ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος για την 
συµβολή του  στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας και την  ανάδειξη της  σε παγκόσµιο τουριστικό προορισµό, 
στην επίδειξη έµπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας κατά την κατασκευή των τουριστικών υποδοµών, 
για τα οφέλη που θα προσπορίσει  στο ∆ήµο Καλαµάτας η λειτουργία της Costa Navarino και τέλος για 
την µε κάθε τρόπο συνεισφορά του προς το ∆ήµο Καλαµάτας τόσο προς τις πληγείσες από την 
πυρκαγιά περιοχές το 2008 , όσο και για την βελτίωση των υποδοµών του  ∆ήµου. 

 Ένα σύντοµο βιογραφικό του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου: 

 Γεννήθηκε στο ∆ιαβολίτσι Μεσσηνίας το 1934. Το 1948 πήγε στην Αθήνα και το 1953 ξεκίνησε 
τη ναυτική του σταδιοδροµία. Το 1964 παντρεύτηκε την Κάρµεν Α. Κυρίτση και έχουν τρεις γιους. 

 Το 1974 ίδρυσε την COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A.  η οποία σήµερα διοικείται από 
τον γιο του Κωστή και διαχειρίζεται µεγάλο στόλο πλοίων containers. Πέρα από τις ναυτιλιακές του 
δραστηριότητες είναι ιδρυτής και πρόεδρος των εταιριών: 

- ΤΕΜΕΣ ( Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας) 

- ΓΕΩΕΛΛΑΣ 

- ΚΩΣΤΑΚΡΟΥΖΙΓΚ 

Ο όµιλος συµµετέχει σε διάφορους τοµείς ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

Συµµετοχή του σε ∆ιοικητικά Συµβούλια σήµερα: 

- Πρόεδρος της HELMEPA 

- Πρόεδρος του Hellenic Committee του νηογνώµονα Germanischer Lloyd 

Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του ΣΕΤΕ, του Vryonis Center  στο Sacramento  της Καλιφόρνιας, της 
Μεσσηνιακής Αµφικτιονίας, του United Hellenic American Congress και του Pylos Archaeology 
Foundation.  Είναι µέλος του ∆Σ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Ασφαλιστικού 
Οµίλου Swedish Club, µέλος των Hellenic Committees των Lloyds και Bureau Venitas  και µέλος του 
Advisory Board  της ναυτιλιακής τράπεζας  DVB Nedship Bank  

Για το κοινωνικό του έργο και για τις προσπάθειες του σχετικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος έχει πάρει ποικίλα βραβεία και διακρίσεις.  
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Συγκεκριµένα προτείνεται ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος  

- Να ανακηρυχθεί επίτιµος δηµότης της πόλης της Καλαµάτας 
- Να επιδοθούν σε αυτόν  

α. το ανάγλυφο µετάλλιο της πόλης  
       β. η ∆ιακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας 

                   γ. το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανακηρύξεώς του σε Επίτιµο ∆ηµότη της πόλης 
και του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προτείνεται: 
- Να εγκριθεί το συνηµµένο ψήφισµα 
- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τις απαιτούµενες δαπάνες για την υλοποίηση 

των παραπάνω 
- Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος για τα περαιτέρω 

 
 
Το συνολικό κόστος  για την υλοποίηση, της εκδήλωσης εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00 

€ περίπου και η διάθεση της πίστωσης του ποσού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2010.    

 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σύντοµα, ολοκληρώνεται ήδη µία µελέτη, θα έρθει 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να συµπληρωθεί και να εγκριθεί της αλληλοσχέσης 

µεταξύ Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης και ∆ήµου Καλαµάτας, πόλεως 
Καλαµάτας και ∆ήµου ευρύτερα. ∆ηλαδή τι ρόλο έχει να παίξει η πόλη της Καλαµάτας σχέση 
µε   Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης η οποία ξεκινάει να λειτουργεί από το 
Μάιο, ένα γεγονός το οποίο θα βοηθήσει ευρύτερα την περιοχή µας αφού ξέρετε µεταξύ των 
άλλων θα έχουµε και 2 αεροπλάνα την ηµέρα από Αθήνα. Τελειώνει η υπηρεσία, πιστεύω την 
επόµενη Πέµπτη ή µεθεπόµενη θα έρθει το θέµα εδώ για συζήτηση γιατί από τη δική µας την 
πλευρά υπάρχουνε πάρα πολλές προτάσεις ακόµα και για διοίκηση  ή µέρος της διοίκησης της 
ΠΟΤΑ από την πόλη µας. Αυτά όλα θα γίνουν σε συνεννόηση, θα προωθηθούν.  
 
Για το θέµα το συγκεκριµένο σήµερα προτείνεται να αποδοθούν τιµές στις 23 Μαρτίου, την 
ηµέρα εορτής της πόλης, έναρξη τη επανάστασης, στον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο  
από το Σώµα.  
∆ύο (2) µέρες το χρόνο ανοίγει το ∆ηµαρχείο για το κοινό, η µία είναι της Υπαπαντής  και η 
άλλη είναι στις 23 Μαρτίου. Έρχονται εδώ βραβεύοµε αθλητές κ.λ.π. Θα είναι εδώ το Σώµα, θα 
είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, είναι µία σηµαντική µέρα για την πόλη, 
να τιµήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έναν ευεργέτη πράγµατι του νοµού γιατί η λειτουργία της 
ΠΟΤΑ θα αλλάξει τα δεδοµένα στην περιοχή µας, αυτή είναι η πραγµατικότητα, µε τη 
σεµνότητα και τον τρόπο που πρέπει.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006), 
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Α. 1. Ανακηρύσσει τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο,  Επίτιµο ∆ηµότη του 
∆ήµου της Καλαµάτας.  

 2. Εγκρίνει να αποδοθούν σε αυτόν, σε ειδική  εκδήλωση που θα 
πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, την 
23η Μαρτίου 2010:  

i. το ανάγλυφο µετάλλιο της πόλης, 

ii. η ∆ιακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας,  

iii. το εξής  ψήφισµα: 
 

 

 

 

Ε ΛΛΗΝΙΚ Η ∆ ΗΜΟ ΚΡΑΤ ΙΑ  
Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ  

 

∆ Η Μ Ο Σ  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 

στη συνεδρίασή του, την Πέµπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 

Ανακηρύσσει τον 

καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο 

Επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου  της Καλαµάτας 

ως ένδειξη βαθύτατης τιµής  και ευγνωµοσύνης 

προς το Πρόσωπό του 

για την συνολική  κοινωνική και οικονοµική προσφορά του 

στο ∆ήµο Καλαµάτας, στη Μεσσηνία αλλά και στην πατρίδα 

 

Ο  ∆ήµαρχος Καλαµάτας Ο  Πρόεδρος 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E. ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  N. KΑΡΑΤΖΕΑΣ 
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Β. Εγκρίνει, για την υλοποίηση των προαναφεροµένων, τη διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)  σε βάρος του  Κ.Α.  
00.6433 του υπό έγκριση δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2010, 
σύµφωνα µε την υπ αριθ. 6/2010 µελέτη. 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον  κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  1  Μαρτίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 
 


