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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  321/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 18η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 17-7-2009 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 Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 321 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 319 απόφαση),  21) Σπίνος Γεώργιος και 
22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 319 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύρης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό 
∆ιαµέρισµα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην εορτή Μεσσηνιακής Γαστρονοµίας. 
 
Η σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ: Συµµετοχή στη Γιορτή Μεσσηνιακής Γαστρονοµίας 

Η ανάδειξη της υγιεινής και εύγευστης Μεσσηνιακής Κουζίνας καθώς και η ̟ροβολή των 
Μεσσηνιακών ̟ροϊόντων ̟ου την υ̟οστηρίζουν, α̟οτελούν για τον τό̟ο µας ένα ισχυρό 
τουριστικό ̟όρο. Με σκο̟ό να ̟ροβληθεί αυτό το δικό µας διατροφικό ̟ρότυ̟ο, ̟ροτείνεται 
η οργάνωση εκδήλωσης για τη Μεσσηνιακή Γαστρονοµία. 

Η εκδήλωση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί, την Παρασκευή 31η Ιουλίου 2009 ώρα 20.30, τελευταία 
ηµέρα ̟ριν την νηστεία του ∆εκα̟ενταύγουστου, στην ̟ροκυµαία του Λιµένα της Καλαµάτας 
(έµ̟ροσθεν ̟ερι̟τέρου Εµ̟ορικής Τρά̟εζας). 

Θα λάβουν µέρος σύλλογοι γυναικών ̟ου δραστηριο̟οιούνται στους κατά τό̟ους ∆ήµους, τα 
µέλη των ο̟οίων θα ̟αρασκευάσουν φαγητά µε βάση ̟αραδοσιακές συνταγές και το̟ικά 
̟ροϊόντα, ενώ ̟αράλληλα θα εκτίθενται  µεσσηνιακά ̟ροϊόντα. 

Η εκδήλωση θα οργανωθεί α̟ό την ΤΕ∆Κ Μεσσηνίας, µε τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας 
και της Ανα̟τυξιακής Μεσσηνίας.  

 Το εκτιµώµενο κόστος της εκδήλωσης ̟ροϋ̟ολογίζεται να είναι 24.990,00 € και κατανέµεται 
ως εξής : 

• ΤΕ∆Κ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11.990,00 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8.000,00 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.000,00 

 
Η δα̟άνη για τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας αναλύεται ως εξής : 

1. Ηχητική κάλυψη 1.000,00 

2. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση – Φωτιστική κάλυψη 1.500,00 

3. Ενοικίαση τεντών σκίασης ( ~110 τ.µ) 1.000,00 

4. Υ̟ηρεσίες Catering 3.500,00 

5. Προβολή – Ε̟ικοινωνία 1.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

Στα ανωτέρω ̟οσά συµ̟εριλαµβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ. 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει 

1) τη συµµετοχή του ∆ήµου στην οργάνωση της εκδήλωσης ό̟ως ̟ιο ̟άνω 

2) την έγκριση ψήφισης ̟ίστωσης ύψους 8.000,00€ η ο̟οία θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6443 
του ∆ηµοτικού εγκεκριµένου Προϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού 
έτους 2009. 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 
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Επί του θέµατος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί 8.000;  

 
8.000; Γιατί δεν µαζεύετε 100 επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα των φαγητών …… (δεν ακούγεται)  

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι 8.000. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 8.000 είναι η εισήγηση, να εξηγηθεί. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπασακίδη. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Καταρχήν το ιστορικό το ξέρετε να µην το επαναλάβω και κουράζω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο δια ταύτα  

  
Στο δια ταύτα λοιπόν. Στην εκδήλωση θα λάβουν µέρος 18 Σύλλογοι απ΄ όλη 
τη Μεσσηνία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον µέχρι σήµερα … 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αφιλοκερδώς; 
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Όχι αφιλοκερδώς, θα σας πω πως είναι. 

 
∆εν έχουν δηλώσει, τους προσκαλέσαµε να εκδηλώσουνε. Το έχω δηλώσει 
σηµαίνει ….  

 
Ε εντάξει, αφήστε να το πω εγώ, επιτρέψτε µου. Ε έτσι είναι η πρόσκληση, η 
πρόσκληση ήταν συγκεκριµένη ότι θα λάβουν µέρος Σύλλογοι απ΄ όλη τη 

Μεσσηνία και τα έξοδα τα οποία θα κάνουν για να λάβουν µέρος θα πληρωθούν. Θα 
πληρωθούν λοιπόν από την ΤΕ∆Κ, από τον ∆ήµο Καλαµάτας, όχι µόνο αυτή η συµµετοχή, και 
από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν τι έξοδα έχουµε, έχουµε έξοδα αγοράς των 
φαγητών, των παρασκευασµάτων και των µετακινήσεων, έχουµε έξοδα οργανωτικά. Σ΄ αυτά 
λοιπόν τα έξοδα τα οργανωτικά συµπεριλαµβάνεται  ηχητική κάλυψη,  ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, φωτιστική κάλυψη, τέντες που έχουµε να βάλουµε για να κάνουµε το σκηνικό, 
υπηρεσίες catering και βεβαίως κάποια έξοδα που ενδεχοµένως υπάρχουν για την προβολή και 
την επικοινωνία. Αυτά είναι αυτά που επιµερίζονται σε εµάς που προϋπολογίζουµε να είναι και 
θα επιµεριστούν σε εµάς. Τώρα από εκεί και πέρα η ΤΕ∆Κ θα αναλάβει άλλα πράγµατα και η 
αναπτυξιακή θα αναλάβει επίσης άλλα πράγµατα. Όταν έχουµε 45 διαφορετικά φαγητά και 20 
διαφορετικά γλυκά … Οι Σύλλογοι δεν είπανε σας πουλάµε, είπανε ότι εντάξει ε κάποια 
πράγµατα τα υλικά  πως θα τα αγοράσουµε,  Σύλλογοι είναι να τους δώσουµε λοιπόν κάποια 
ευρώ … 

 
Νίκο µου, αν µου επιτρέπεις να πω δυο κουβέντες στο Σώµα. Συνάδελφοι να πω 
δυο κουβέντες. 

 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  Λέω προς απάντηση του 8.000 … 

 
Θέλω να σας πω δυο κουβέντες. Αυτή είναι η γιορτή των ∆ήµων. Να είσαστε 
βέβαιοι ότι πολλοί ∆ήµοι θα έδιναν περισσότερα χρήµατα για να είναι κέντρο 

αυτής της εκδήλωσης. Ενδεχοµένως να µην είµαστε του χρόνου εµείς. Γιατί αυτή η εκδήλωση 
θα συνεχίζεται κάθε χρόνο, θα είναι η βασική η κύρια ή η µοναδική γιορτή των ∆ήµων. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Φιλοξενούµε λοιπόν όλους τους ∆ήµους εδώ, Συλλόγους απ΄ όλους τους ∆ήµους, υπάρχουν 
κάποια έξοδα ασφαλώς, ο σχεδιασµός είναι εκείνο το βράδυ, είδατε τα φλασάκια τα οποία σας 
µοιράστηκαν οι χάρτες, όλος ο κόσµος από τα ξενοδοχεία να βγει, από το Messinian έως το 
Sun Rise, ή όπου αλλού µπορούµε,  αντιµετωπίζεται και το θέµα της µετακίνησής τους, να 
έρθουν να δοκιµάσουν την µεσσηνιακή κουζίνα, το πώς βλέπουν οι Μεσσήνιοι τη µεσσηνιακή 
διατροφή. Μιλάµε για εκατοντάδες ανθρώπους, είναι η κρισιµότερη ηµεροµηνία, θέλοµε να 
έρθουν στο λιµάνι και να δοκιµάσουν διάφορα πράγµατα  σηµαντικά. ∆ήµαρχοι και Σύλλογοι 
δίνουν τον καλλίτερό τους εαυτό. Είναι βέβαιος ότι ο Αντιδήµαρχος, υπάρχει µία τριµελής 
οµάδα, την αποτελεί ο κ. Μπασακίδης που είναι επικεφαλής, ο Γιώργος ο Σκαλαίος ο ∆ήµαρχος 
Θουρίας και ο Χρήστος ο Ριζάς από πλευράς Αναπτυξιακής, δουλεύουν για ένα σηµαντικό 
γεγονός για την πόλη που έχει καταλαβαίνετε σαφέστατα τουριστικό χαρακτήρα. Είναι για τους 
ξένους µας, γι΄ αυτούς που ζουν στα ξενοδοχεία, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι 
προσκαλεσµένοι όλοι οι αυτοδιοικητικοί, αλλά οι ξένοι…, υπάρχει στόχευση συγκεκριµένη, 
έχουµε συνεννοηθεί και µε τους τουριστικούς παράγοντες της πόλης, είναι πολύ σηµαντικό. Αν 
θεωρήσει κάποιος ότι δεν είναι σηµαντικό γεγονός για την πόλη του χρόνου ενδεχοµένως που 
θα γίνει στην Πύλο ή στους Γαργαλιάνους ή στα Φιλιατρά ή στην Κυπαρισσία, ελάτε να το 
κουβεντιάσουµε. Αλλά να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια και παρακαλώ να στηριχθεί και 
οµόφωνα και αν µπορούµε, ότι µπορείτε να κόψετε από τα 8.000 καταλαβαίνω, να κοπεί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αλευράς θέλει µια παρατήρηση.  

 
Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι όντως έγινε µία συζήτηση µακρά και στην ΤΕ∆Κ όταν 
ήρθε το θέµα και συζητήθηκε και εγώ είχα κάποιες επιφυλάξεις γενικώς για να µην 

είναι µία συνεύρεση συνολική επιµέρους εορτών, στου Βλαχόπουλου, στην Καλογερόραχη 
κ.λ.π.  Η διευκρίνιση αυτή που τώρα είπε ο ∆ήµαρχος ότι αναφέρεται κυρίως στους επισκέπτες 
και στον τουρισµό … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια, µόνο σε αυτούς.  
 
ΑΛΕΥΡΑΣ: … µας έκανε να ψηφίσουµε, πραγµατικά και το ψηφίζουµε και σήµερα.    

 
Ευχαριστώ.  
Οµόφωνα;  

 
Φωνή: Ναι, ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα.  
 
            
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και την διατάξεις του άρθρου 158 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 συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση από την ΤΕ∆Κ Ν. 
Μεσσηνίας, µε τη συµµετοχή και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, εορτής για τη 
Μεσσηνιακή Γαστρονοµία που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 
2009 στην προκυµαία του Λιµένα Καλαµάτας (έµπροσθεν περιπτέρου 
Εµπορικής Τράπεζας), µε την κάλυψη µέρους των δαπανών που θα απαιτηθούν 
και συγκεκριµένα µε την κάλυψη των δαπανών: 

- της ηχητικής κάλυψης, εκτιµώµενου κόστους 1.000,00 €  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   
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- της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – φωτιστικής κάλυψης, εκτιµώµενου 
κόστους 1.500,00 €  

- της ενοικίασης τεντών σκίασης (~110 τ.µ.), εκτιµώµενου κόστους 1.000,00 €   

- των υπηρεσιών Catering, εκτιµώµενου κόστους 3.500,00 €  

- της προβολής – επικοινωνίας, εκτιµώµενου κόστους 1.000,00  

Στα ανωτέρω ποσά συµπεριλαµβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.  
 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ 

(8.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. 
έτους 2009, για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.        

 

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 30 Ιουλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


