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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  08/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  113/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η Μαρτίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 8η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 13-3-2009 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 (προσέλευση στην 
υπ΄ αριθµ. 115 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 121 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση 
στην υπ’ αριθµ. 116 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 118 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  118 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας, κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς 
Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών, κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2)  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 : 

∆ιοργάνωση τοπικού εθίµου «Σαϊτοπόλεµος». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρει τα 
εξής:  
 
Για το έθιµο του Σαϊτοπόλεµου που γίνεται την Κυριακή του Πάσχα κάθε έτους απαιτείται για 
το έτος 2009 διάθεση πίστωσης ποσών: 
 

Α) 20.953,30 € σύµφωνα µε την σχετική µελέτη σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 (δαπάνες 
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών) του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους 2009, 
που αφορά στα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες για την εκτέλεση του εθίµου ως εξής: 

 
α) Ηχητική κάλυψη Σαϊτοπόλεµου       850,00 € 
β) Προµήθεια χαρτονιού υποδηµατοποιίας 1.260,80 € 
γ) Μεταφορά χαρτονιού υποδηµατοποιίας 100,00 € 
δ) Προµήθεια µπαρούτης υπονόµων 18.742,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20.953,30 € 
 
και  
Β) 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 (τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών) του δηµοτικού 
προϋπολογισµού έτους 2009, για τα έπαθλα των µπουλουκιών (7 µπουλούκια Χ 500,00 
€/µπουλούκι). 

 
     Για τη υλοποίηση των παραπάνω σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει : 
 

1) η διοργάνωση του τοπικού εθίµου του σαϊτοπόλεµου έτους 2009, και   
2) τη ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσών α) 20.953,30 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 

(δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών) του δηµοτικού προϋπολογισµού 
έτους 2009, που αφορά στα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες για την εκτέλεση του 
εθίµου και β) 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 (τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά 
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών) του δηµοτικού 
προϋπολογισµού έτους 2009, για τα έπαθλα των µπουλουκιών (7 µπουλούκια Χ 500,00 
€/µπουλούκι). 

 
Η ανάθεση των υλικών και των υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της 
διοργάνωσης του εθίµου θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3731/22008. 
 
Σηµειώνεται ότι για την µπαρούτη η εταιρεία «ΑΡΚΑΣ Α.Ε.» και ο αντιπρόσωπός της για τον Ν. 
Μεσσηνίας Μπουρίκας Νικόλαος είναι η µοναδική στην Ελλάδα που παράγει µαύρη πυρίτιδα 
(άρθρο 3 παρ. γ(3), σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ. 6, του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΑ αρ. 11389/93). 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
Το κόστος το καλύπτει εξ ολοκλήρου ο ∆ήµος ή συµβάλλουν και οι 
σαϊτολόγοι µε ένα µέρος; 

 
(δεν ακούγεται) 

 
Σας παρακαλώ κ. Νταγιόπουλε. Έχω µια απορία. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί 
καθόλου µε το θέµα και ούτε είµαι υποχρεωµένος να ασχολούµαι. Ρωτάω για 

να µάθω. 
 
Η µεγαλύτερη δαπάνη του σαϊτοπόλεµου είναι η µπαρούτη η οποία στοιχίζει 
περίπου 20.000 €. Το δεύτερο είναι τα χαρτόνια και επί πλέον ένα µικρό 

βοήθηµα στους σαϊτολόγους για τα έξοδα της συµµετοχής τους. ∆εν βάζει κανείς άλλος 
χρήµατα. 

 
Να µην κάνουµε ότι αγνοούµε κάποια πράγµατα. Η απόφαση ότι παίρνουν 
κάτι ως δώρο οι σαϊτολόγοι έχει παρθεί εδώ και 6 – 7 χρόνια και δεν είναι 

τωρινό γεγονός.  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
µειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
 

I. Εγκρίνει την διοργάνωση της εκδήλωσης «ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ», η οποία αποτελεί 
τοπικό έθιµο και πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στην Καλαµάτα την Κυριακή 
του Πάσχα.  
Η εφετινή εκδήλωση προγραµµατίζεται να γίνει στο γήπεδο ΣΦΑΓΕΙΩΝ – 
∆υτική παραλία. 

 
 

II. Εγκρίνει  την  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων : 

α) Είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών 
(20.953,30 €) για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στα απαραίτητα 
υλικά και υπηρεσίες για την εκτέλεση του εθίµου, όπως αυτά αναλυτικά 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

Η εν λόγω πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443 εξόδων του  δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 
 β) Τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) για την κάλυψη της 

δαπάνης που αφορά στα έπαθλα των µπουλουκιών (7 µπουλούκια Χ 
500,00€/µπουλούκι), όπως αυτά αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής. 

Η εν λόγω πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

Φωνές  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση :08/2009                                 Πέµπτη 19 / 3 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  113/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 24 Μαρτίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


