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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  153/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 09-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 168 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ.  156 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 5) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 6) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Λειτουργία κέντρου προβολής και τουριστικής υποστήριξης στην Καλαµάτα. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση της Σώµατος βρίσκεται η υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
7958/14-4-2010 εισήγηση του Τµήµατος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής 
 
ΘΕΜΑ: "Λειτουργία κέντρου προβολής και τουριστικής υποστήριξης στην Καλαµάτα" 

 

      Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη πληροφόρησης των επισκεπτών για την έγκαιρη 

ενηµέρωση τους για τις δυνατότητες της περιοχής και των δρώµενων στην πόλη, την ανάγκη 

προµήθειας του επισκέπτη όλου του ηλεκτρονικού και έντυπου διαφηµιστικού υλικού που 

εκδίδει ο ∆ήµος αλλά και άλλοι φορείς και την έκθεση και προβολή τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων ,ο ∆ήµος Καλαµάτας λειτουργεί ένα κέντρο προβολής και τουριστικής υποστήριξης 

στο αρχαιολογικό µουσείο Μεσσηνίας το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Ιστορικού Κέντρου 

της Καλαµάτας. Για να διαµορφωθεί και να εξοπλιστεί το κέντρο προβολής και τουριστικής 

υποστήριξης, ενέργεια η οποία δεν είχε προγραµµατιστεί και υπολογιστεί κατά την σύνταξη 

του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010, απαιτείται η αγορά επίπλων και 

άλλου αναγκαίου εξοπλισµού µε συνολικό κόστος έως 15.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. 

Κατόπιν τούτου είναι απαραίτητη η δηµιουργία νέου  Κ.Α. 70.7133 µε τίτλο "Έπιπλα σκεύη" 

Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 15.000,00 ευρώ του Κ.Α. 00.6431 "Έξοδα 

ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου " 

 

ΕΣΟ∆Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Από µείωση προβλεπόµενων εξόδων 

1 Κ.Α. 00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του ∆ήµου 

15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

ΕΞΟ∆Α 

∆ηµιουργία νέου κωδικού  

1 Κ.Α. 70.7133 Έπιπλα σκεύη 15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Εισηγούµαστε την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010 του ∆ήµου 

Καλαµάτας  σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

 

                                                                                   Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

                                                                                         ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 
 
Στο γραφείο τουρισµού, ακούστηκε από τον κ. ∆ήµαρχο και θέλω λίγο να το 
εξειδικεύσω σε πολύ σύντοµο χρόνο, θα παρέχονται πληροφορίες στους 

επισκέπτες σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Τι σηµαίνει ηλεκτρονική µορφή. Μέσα από το 
έργο της ηλεκτρονικής ξενάγησης που έχει υλοποιηθεί, και θα παρουσιαστεί τις επόµενες 
ηµέρες µε ποιο επίσηµο τρόπο. Έχουµε πάρει 45 PDA’S, µικρά µηχανάκια και έχουµε 
κατασκευάσει ειδικό τουριστικό περιεχόµενο. Το πληροφοριακό τουριστικό υλικό το οποίο 
έχουµε εµείς µε προέλευση ιστορική, πολιτιστική και ταξιδιωτική από τον ∆ήµο έχει οργανωθεί 
σε µια διαδικτυακή βάση δεδοµένων και αυτό το υλικό λοιπόν θα δίνεται µε τα µηχανάκια 
στους επισκέπτες. Ένα τέτοιο µηχανάκι είναι το ίδιο µε ένα κινητό.  

 
Θα χρεώνεται. 

 
Θα χρεώνεται µε την ταυτότητα.  
Ένα τέτοιο µηχανάκι µπορεί να αντικατασταθεί και από ένα κινητό. Το δικό 

µου το κινητό µε τη βοήθεια του ασύρµατου δικτύου που έχουµε σήµερα στην αίθουσα έχει 
µπει σ’ αυτό το site το συγκεκριµένο και µπορώ εγώ ασύρµατα πλέον µπαίνοντας στο 
διαδίκτυο να πληροφορούµαι για τα πάντα στην πόλη, για την ιστορία της για τα µνηµεία της 
για τον πολιτισµό, να παίρνει ο επισκέπτης ταξιδιωτικές οδηγίες και οι ταξιδιωτικές οδηγίες να 
ανέλπιστο τρόπο µε την βοήθεια ενός ψηφιακού χάρτη. Π.χ. θα ανοίγει τον χάρτη και θα λέει 
«θέλω µουσεία», θα του βγάζει τα µουσεία, θα ανοίγει τον χάρτη «θέλω καφέ», θα του βγάζει 
τα καφέ. Ένα άλλο που έχουµε κάνει είναι ότι θα ανοίγει τον χάρτη και θα εντοπίζεται η θέση 
στην οποία βρίσκεται από το GPS που έχει η συσκευή του και αυτοµάτως εκεί πέρα θα του 
βγάζει γύρω – γύρω τα σηµεία ενδιαφέροντος.  
Έχει γίνει µια πολύ προσεκτική δουλειά, έχουµε αναλύσει σε πολύ µεγάλο βάθος το 
πληροφοριακό µας υλικό που έχουµε, έχουµε πάνω από 400 εγγραφές αυτή τη στιγµή σε 
διακριτά σηµεία ενδιαφέροντος. Σηµείο ενδιαφέροντος είναι ένα φαρµακείο µια τράπεζα, 
σηµείο ενδιαφέροντος είναι ένα ιστορικό µνηµείο, είναι ένα διατηρητέο κτήριο, είναι ένα 
αξιοθέατο της πόλης. Και ταυτόχρονα θα ενηµερώνεται το συγκεκριµένο site που θα συνδέεται 
και µε το site του ∆ήµου και µε τις εκδηλώσεις που γίνονται, αναµένουµε ανακοινώσεις όλων 
των φορέων της πόλης έτσι ώστε ο επισκέπτης όταν θα περιηγείται και θα ζητάει µε κάποια 
επιλογή που έχει και θα λέει «τι εκδηλώσεις έχω από τότε µέχρι τότε στην πόλη της 
Καλαµάτας» και αυτοµάτως θα του βγαίνουνε όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν 
καταχωρηθεί µέσα στ’ αυτό το site. Ένα τέτοιο µηχανάκι µε δανεισµό θα παρέχεται στους 
επισκέπτες στο συγκεκριµένο κέντρο. 

 
Κε Αντιδήµαρχε αυτό δεν γίνεται τώρα, σήµερα δεν γίνεται αυτό; Όλα αυτά, 
αυτές οι παροχές υπηρεσιών. Πως δεν γίνονται;  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι µηχανάκι δεν δίνει, αλλά αν µπεις µέσα στο GOOGLE θα τα δεις αυτά τα 
πράγµατα. Αν βάλεις «Καλαµάτα τουριστικά», τα βγάζει όλα.  

 
Το δικό µας το site δεν έχει καµία σχέση µε το GOOGLE. 
 

Εγώ τουλάχιστον το έχω δει και το έχω λεπτοµερώς µελετήσει. 
 
Έχει το GOOGLE την ιστορία του διδύµου ναού των Αγίου Αθανασίου και 
Αγίου Νικολάου; 

 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Τα πάντα έχει µέσα. Όταν βάλεις «Καλαµάτα τουριστικά», σου βγάζει όλα αυτά 
που λες. ∆ηλαδή µεζεδοπωλεία, ψαροταβέρνες, 

 
∆εν µας ενδιαφέρει τόσο πολύ ….. 
 

Ιστορικά, µουσεία  και όλα αυτά, τα αξιοθέατα της πόλης τα βγάζει όλα. 
 
Τι βγάζει κε Τσερώνη; Με συγχωρείτε πολύ, τι βγάζει δηλαδή;  
 

Βγάζει όλες τις ενότητες. 
 
Ποιες δηλαδή; 
 

Κε Μπασακίδη µπείτε µε τον κ. Τσερώνη εκεί πέρα για να δείτε που έχετε 
διαφορές. 
 
Για να τα ακούν και οι συνάδελφοι κε Πρόεδρε. Όλες αυτές τις ενότητες που 
αναφέρατε, αυτή τη στιγµή, τουλάχιστον εγώ σήµερα το είδα. 

 
Τις έχετε σε µία εφαρµογή στο µηχανάκι αυτό εδώ; 
 

Όχι εφαρµογή στο µηχανάκι. Όταν θα µπείτε στο internet µέσα, στο GOOGLE 
και βάλετε «Καλαµάτα τουριστικά», θα σας βγάλει όλες αυτές τις ενότητες από 

κέντρα διασκέδασης, µνηµεία, µουσεία.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 161 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),   

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

                           

Ι. Εγκρίνει τη λειτουργία κέντρου προβολής και τουριστικής υποστήριξης του 
∆ήµου Καλαµάτας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας που βρίσκεται στο 
Ιστορικό Κέντρο Καλαµάτας. 

 
II. Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2010, 

ως εξής:  
 

ΕΣΟ∆Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Από µείωση προβλεπόµενων εξόδων 

1 Κ.Α. 00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου 

15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 
ΕΞΟ∆Α 

∆ηµιουργία νέου κωδικού  

1 Κ.Α. 70.7133 Έπιπλα σκεύη 15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  
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ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  589.191,98 

 Αύξηση αποθεµατικού   

    Από µείωση προβλεποµένων εξόδων 15.000,00  

                  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  604.191,98 

    

 Μείωση αποθεµατικού   

     Από δηµιουργία νέων δαπανών 15.000,00  

           ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  589.191,98 

 

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. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 21 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


