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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  199/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης 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 24ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Επί αιτηµάτων Συλλόγων – Σωµατείων για επιχορήγησή τους από το ∆ήµο 
Καλαµάτας . 

 
Παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος ενηµερώνει το Σώµα επί των 
αιτηµάτων των παρακάτω συλλόγων – φορέων για επιχορήγησή τους από το ∆ήµο Καλαµάτας, 
προτείνοντας παράλληλα και το ποσό επιχορήγησης για τον καθένα, ως εξής: 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΥΚΛΗΣ», 700,00 €, 
2. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 700,00 €, 
3. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» (ΣΚΑΚΙ), 1.000,00 €, 
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 

1.000,00 €, 
5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ ∆. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 

2.000,00 €, 
6.  «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ» ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 20.000,00 €, 
7. «ΕΝ ΧΟΡΩ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 1.000,00 € και 
8.  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 2.500,00 €. 

 
Επίσης ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης ενηµερώνει το Σώµα επί των αιτηµάτων των παραπάνω 
φορέων:  

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, για συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
για συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση του 12ου Ετήσιου Συνεδρίου Ακτινολόγων 
Νοτιοδυτικής Ελλάδος, 

προτείνοντας παράλληλα και το ποσό της συµµετοχής του ∆ήµου, συνολικής πίστωσης 
3.000,00 € (1.500,00 € για κάθε περίπτωση) για την κάλυψη µέρους των εξόδων.  
 
 
 
Ακολούθως ο λόγος δίνεται στον κ. Πουλόπουλο ∆ηµήτριο, διευθυντή των ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΩΝ, 
ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (∆ιευθυντής των ΠΑΠΑΦΛΕΣΕΙΩΝ): Κε Πρόεδρε, κε ∆ήµαρχε, κυρίες και 
κύριοι σύµβουλοι όπως ξέρετε κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουν προγραµµατισθεί να γίνουν 
στις 30 του Μαΐου το διεθνές µήτινγκ στίβου «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ», µία εκδήλωση που τα 
τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια µε την κύρια στήριξη οικονοµική του ∆ήµου και όταν λέω µε 
την κύρια, την ολοκληρωτική µπορώ να πω τα 10 πρώτα χρόνια στήριξη του ∆ήµου, 
αποτέλεσε ένα µέσο προβολής της πόλης µας και µέσο επίσης ανάπτυξης του κλασικού 
αθλητισµού σε επίπεδο τέτοιο ώστε η Καλαµάτα να θεωρείται µία από τις κατεξοχήν πόλεις 
του κλασικού αθλητισµού στην Ελλάδα και γνωστή σε όλο τον κόσµο τόσο από τη συµµετοχή 
αθλητών σε µεγάλες διοργανώσεις όσο και από την παρουσία εδώ στην πόλη αθλητών υψηλού 
επιπέδου οι οποίοι έρχονται να κάνουν την προετοιµασία τους. Είναι σε όλους γνωστό ότι η 
Καλαµάτα αποτελεί το καλλίτερο προπονητικό κέντρο της Ελλάδας παρόλο ότι οι 
εγκαταστάσεις τώρα βρίσκονται σε οριακό σηµείο και αποτρέπουν τους αθλητές να 
προπονούνται. 
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Έτσι λοιπόν ήρθα σήµερα ως υπεύθυνος των αγώνων τα τελευταία χρόνια να σας ενηµερώσω 
ότι έχουν δηµιουργηθεί συνθήκες και προϋποθέσεις αρνητικές για τη µαταίωση των αγώνων. 
Ίδιες συνθήκες δηµιουργήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη που όπως θα είδατε σε κοινή 
συνέντευξη τύπου του Υπουργού, του Νοµάρχη και του ∆ηµάρχου, την εκδήλωση 
εξολοκλήρου την ανέλαβε ο ∆ήµος µε τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης αφού την εγκατέλειψε ο 
ΣΕΓΑΣ λόγω οικονοµικών δυσκολιών. Οι συγκυρίες αυτές οι αρνητικές κύρια οφείλονται σε 
οικονοµικά προβλήµατα, υπάρχει πλήρης έλλειψη χορηγών φέτος και ένα ποσό που άλλες 
χρονιές έφτανε τα 30.000 ή 40.000 ευρώ φέτος λείπει αυτό το ποσό ολοκληρωτικά. 
Ο ΣΕΓΑΣ µείωσε τη συµµετοχή του κατά 10.000 ευρώ µε αποτέλεσµα ή θα πρέπει να 
οργανώσουµε τους αγώνες υποβαθµίζοντάς τους έτσι ώστε να καταστούν αναξιόπιστοι στην 
ευρωπαϊκή οµοσπονδία γιατί αποτελούµε ένα από τα 30 µήτινγκ της ευρωπαϊκής οµοσπονδίας 
µε βαθµολογία στην 9η θέση ή θα πρέπει να το µαταιώσουµε. Εγώ αν µε ρωτούσατε σαν 
υπεύθυνο θα έλεγα να το µαταιώσουµε και να επικαλεστούµε οικονοµικές δυσκολίες να µη 
γίνει. Από την άλλη όµως µεριά κουβεντιάζοντας µε τους ανθρώπους του στίβου και του 
αθλητισµού στην Ελλάδα γενικότερα αλλά και τα µηνύµατα από το εξωτερικό που λένε ότι 
«πρέπει να επιµείνετε γιατί είναι ένα µέσο για να συνεχίσετε να προβάλετε την πόλη σας αλλά 
να πιέσετε και στην κατεύθυνση ώστε να δηµιουργηθούνε οι ανάλογες εγκαταστάσεις που 
λείπουν πραγµατικά από την πόλη µας». 
 
Έτσι ήρθα σήµερα εδώ να ζητήσω ως εκπρόσωπος του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ αλλά και ως πολίτης και 
ως άνθρωπος που κατά χρονικά διαστήµατα χειρίστηκα και τα κοινά της πόλης στον 
αθλητισµό, να συµβάλει ο ∆ήµος όσο το δυνατόν µε περισσότερα χρήµατα, ιδιαίτερα για φέτος 
που είναι δύσκολες οι οικονοµικές συνθήκες για να µπορέσουµε να κρατήσουµε αυτή την 
εκδήλωση. Πιστεύω ότι προσφέρει και έχει να προσφέρει πολλά στην πόλη µας. Ένα ποσό της 
τάξεως των 25.000 - 30.000 ευρώ ή µέσα σ’  αυτή τη βοήθεια να είναι και τα λεωφορεία του 
∆ήµου τα οποία θα µετακινήσουν αθλητές θα µας επιτρέψει να κάνουµε την όσο το δυνατόν 
ανεκτή διοργάνωση γιατί έχουµε και όρους από την ευρωπαϊκή οµοσπονδία που λέει ότι πρέπει 
να έχουµε τρεις ευρωπαίους αθλητές σε κάθε αγώνισµα, έναν έξω από την Ευρώπη, πρέπει να 
έχουν επιδόσεις κτλ. Εάν δεν θέλουµε λοιπόν να υποβαθµίσουµε την εκδήλωση, σας 
παρακαλώ κε ∆ήµαρχε ιδιαίτερα για φέτος λέω, να συµβάλει ο ∆ήµος Καλαµάτας µε χρήµατα 
τέτοια ώστε να µπορέσουµε να κρατήσουµε αυτή την εκδήλωση για το καλό της πόλης και του 
αθλητισµού. 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα εν λόγω 
αιτήµατα, την πρότασή του κ. ∆ηµάρχου επ΄ αυτών τις διατάξεις του άρθρου 158 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), το γεγονός ότι 
σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο ∆ηµοτικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2009 τα 
προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των 27.218.904,67 €, η δε 
εγγεγραµµένη πίστωση στους αρµόδιους κωδικούς αριθµούς εξόδων 00.6731, 00.6734 και 
00.6735 που αφορά επιχορήγηση σε Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π., αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους 
συνολικού ποσού 250.000,00 € δεν υπερβαίνει το 1,5% του παραπάνω προϋπολογισθέντος 
ποσού,   
 

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

Ι. Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω πολιτιστικών συλλόγων – σωµατείων  
για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους, µε το αντίστοιχο αναγραφόµενο σε 
κάθε περίπτωση ποσό: 
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1. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ», 
700,00 €, 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 1.000,00 € 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ ∆. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 2.000,00 €, 

4. «ΕΝ ΧΟΡΩ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 1.000,00 € και 
 

Τα παραπάνω αναφερόµενα ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6735 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 

 
ΙI. Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω αθλητικών συλλόγων – σωµατείων  για 

την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους, µε το αντίστοιχο αναγραφόµενο σε 
κάθε περίπτωση ποσό: 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΥΚΛΗΣ»,  700,00 €, 

2. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» (ΣΚΑΚΙ), 1.000,00 € 

3. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ» ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 20.000,00 €, 
 

Τα παραπάνω αναφερόµενα ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6734 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 

 
III. Εγκρίνει την επιχορήγηση του «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε το ποσό των 2.500,00 €, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6731 
εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 

IV. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου:   

1. του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας που 
διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικών Επιστηµών και 
από την Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας, που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Καλαµάτα, 1 – 3 Οκτωβρίου 2009, ψηφίζοντας και εγκρίνοντας παράλληλα τη 
διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων  ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6441 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 
2009, για την κάλυψη µέρους των δαπανών και  

2. του 12ου Ετήσιου Συνεδρίου Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος που 
διοργανώνεται από την Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος και από 
το  Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Καλαµάτα, 26 & 27 Ιουνίου 2009, ψηφίζοντας και 
εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων  
ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6441 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009, για την κάλυψη µέρους των 
δαπανών. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 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. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  12 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

                                  


