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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  350/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Αυγούστου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 20η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 13-8-2009 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) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 364 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 365 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 353 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 3) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, 
µε τίτλο : 

Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας στη Γενική Συνέλευση της 
Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 18/26-6-2009 έγγραφο 
της «Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας», το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  
 
 
«Θέµα: Πρόσκληση στο Συνέδριο & τη Γενική Συνέλευση της Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας 

 

Αξιότιµε κύριε Νοµάρχα, κύριοι ∆ήµαρχοι και Κοινοτάρχες του Νοµού Μεσσηνίας, 

∆ια της παρούσης Θέλουµε να σας ενηµερώσουµε για την ανά διετία διεξαγωγή του 
Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης. τα οποία θα πραγµατοποιηθούν στο Ξενοδοχείο RΕΧ το 
Σάββατο 22 Αυγούστου 2009 µε έναρξη στις 10.00. Το απόγευµα θα γίνει εκδροµή στην 
αρχαία Μεσσήνη όπου η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση οργανώνει καλλιτεχνική βραδιά. 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας είναι εξ οφίτσιου 
ανά διετία ο εκάστοτε Νοµάρχης εναλλάξ µε τον Πρόεδρο της ΤΕ∆Κ. Στην παρούσα χρονική 
περίοδο, δηλαδή µέχρι 22 Αυγούστου 2009, πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της ΤΕ∆Κ Μεσσηνίας 
κύριος Παναγιώτης Νίκας και στην επόµενη διετία θα γίνει πρόεδρος της Μεσσηνιακής 
Αµφικτυονίας ο Νοµάρχης Μεσσηνίας κύριος ∆ηµήτριος ∆ράκος. Μεταξύ των µελών της 
Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας είναι περισσότεροι από 130 οµοσπονδίες και σύλλογοι που έχουν 
έδρα το εξωτερικό ή εκτός της Μεσσηνίας. 

Επίσης σύµφωνα µε το καταστατικό στα Συνέδρια και τις Γενικές Συνελεύσεις της 
Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας συµµετέχουν εξ οφίτσιου σι ∆ήµαρχοι και Κοινοτάρχες της 
Μεσσηνίας προσωπικά ή µε εκπροσώπους τους ως εκλέκτορες συν ένας ακόµα εκλέκτορας από 
κάθε δήµο της Μεσσηνίας εκτός του ∆ήµου Καλαµάτας που συµµετέχει µε δύο (2) ακόµα 
εκλέκτορες και της ΝΑ Μεσσηνίας που συµµετέχει µε τέσσερις (4) ακόµα εκλέκτορες. Για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει να λάβετε απόφαση την οποία θα µας αποστείλετε µε τα ονόµατα των 
εκλεκτόρων που θα εκπροσωπήσουν τον ΟΤΑ σας. 

Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 σχεδιάζουµε εκδροµή στη Μεθώνη στη νήσο Σαπιέντζα 
και τη Φοινικούντα. Όσοι θελήσουν να έρθουν στην εκδροµή παρακαλούµε όπως µας 
ενηµερώσουν και να δηλώσουν τον αριθµό των ατόµων που θα συµµετάσχουν ώστε να 
προετοιµαστούµε µιας και το πρόγραµµα της εκδροµής περιλαµβάνει µετάβαση µε λεωφορείο 
διάπλου της Σαπιένιζας µε πλοίο ξενάγηση στο νησί µε το αρχαίο µεσογειακό δάσος και 
φαγητό στην Φοινικούντα. 

Το πρόγραµµα του συνεδρίου περιλαµβάνονται δύο εισηγήσεις των δέκα λεπτών εκάστη 
από την προϊσταµένη της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κυρία Ξένη 
Αρσπογιάννη και τον Πανοσιολογιότατο πατέρα Φίλιππο Χαµαργιά-Μάντζη προϊστάµενο του 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλαµάτας. Στο δεύτερο µέρος θα γίνει Οικονοµικός Απολογισµός από τον 
ταµία της Αµφικτυονίας κύριο Ιωάννη Πράνταλο και ο Απολογισµός Πεπραγµένων από τον 
απερχόµενο Πρόεδρο κύριο Παναγιώτη Νίκα, πρόεδρο της ΤΕ∆Κ Καλαµάτας και 
προγραµµατικές δηλώσεις από τον νέο πρόεδρο κύριο ∆ηµήτρη ∆ράκο, Νοµάρχη Μεσσηνίας. 

Στο δεύτερο µέρος θα κατατεθεί η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αλλαγή του 
καταστατικού που είχε ληφθεί κατά τη συνεδρίαση του ∆. Σ. στις 14 Αυγούστου 2008. Η 
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πρόταση αλλαγής εκ νέου του καταστατικού προκλήθηκε από την πρόθεσή µας να 
ικανοποιήσουµε Θέµατα τα οποία προέκυψαν τον τελευταίο καιρό και αφορούσαν την 
εκπροσώπηση της Αµφικτυονίας µε περισσότερα όργανα στο εξωτερικό αλλά και στη βόρεια 
Ελλάδα. Η πρόταση περιγράφεται στο κάτωθι απόσπασµα του εγγράφου που στείλαµε στις 
οµοσπονδίες στο οποίο περιγράφεται η πρόταση του ∆.Σ. και έχει ως ακολούθως: 

«Με στόχο τη συµµετοχή των οµοσπονδιών εξωτερικού στα δρώµενα τη̋ ΜΑ και µετά 

από εισήγηση του προεδρεύοντο̋ κ. Χρήστου Τοµαρά και περαιτέρω ανταλλαγή̋ 

απόψεων και θέσεων από τα λοιπά µέλη του ∆.Σ., αποφασίστηκε η διεύρυνση του ∆.Σ 

από επτά (7) σε έντεκα (11) µέλη. Στη συνέχεια διαµορφώθηκε και ψηφίστηκε οµόφωνα η 

ακόλουθη πρότασή, που αφορά τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τη̋ ΜΑ, µε 

την πρὁπόθεση πω̋ αυτή θα υποβληθεί προ̋ ψήφιση στην επόµενη Γενική Συνέλευση. 

1. Ω̋ Πρόεδρο̋ θα εκλέγεται ex officio ο Νοµάρχη̋ Μεσσηνία̋ εναλλάξ µε τον Πρόεδρο 

τη̋ ΤΕ∆Κ 

2. Ω̋ Συµπρόεδρο̋ θα εκλέγεται ex officio ο Νοµάρχη̋ Μεσσηνία̋ εναλλάξ µε τον 

Πρόεδρο τη̋ ΤΕ∆Κ. 

3. Ω̋ Α� Αντιπρόεδρο̋ θα εκλέγεται ex officio ο Πρόεδρο̋ τη̋ ΠανΜεσσηνιακή̋ 

Οµοσπονδία̋ Αµερική̋ & Καναδά (ΠΟΑΚ). 

4. Ω̋ Β’ Αντιπρόεδρο̋ θα εκλέγεται ex officio ο Πρόεδρο̋ τη̋ ΠανΜεσσηνιακή̋ 

Αυστραλιανή̋ Οµοσπονδία̋. Σε περίπτωση ύπαρξη̋ δύο (2) Οµοσπονδιών, την πρώτη 

φορά θα επιλεγεί µε κλήρο η µία και θα ακολουθεί η άλλη τη δεύτερη θητεία κ.ο.κ. 

5. Ο Γραµµατέα̋ και ο Ταµία̋ θα εκλέγονται από αντιπροσώπου̋ εσωτερικού. 

6. ∆ύο Μέλη θα εκλέγονται από αντιπροσώπου̋ ΗΠΑ & Καναδά. 

7. ∆ύο Μέλη θα εκλέγονται από αντιπροσώπου̋ τη̋ Αυστραλία̋. 

8. Ένα Μέλο̋ θα εκλέγεται από αντιπροσώπου̋ Εσωτερικού. 

Εφόσον την ανωτέρω πρότασή µα̋ την αποδεχθείτε, παρακαλούµε όπω̋ µα̋ 

ενηµερώσετε για να εισάγουµε την πρόταση στη Γενική Συνέλευση. Αν πάλι έχετε να 

προτείνετε κάτι διαφορετικό θα µπορούσατε να το εισηγηθείτε ω̋ συµπληρωµατική ή 

εναλλακτική πρόταση στο ∆.Σ. τη̋ ΜΑ ή στην επόµενη µα̋ Γενική Συνέλευση». 

Με την ενηµέρωση αυτή επιθυµούµε να σας καταστήσουµε κοινωνούς για την πορεία 
της Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας ώστε να αποκτήσει ο θεσµός αυτός ουσιαστικότερο 
περιεχόµενο. Για το σκοπό αυτό θέλουµε να συµµετάσχετε στη συνέλευση και να προτείνετε 
θέµατα για να µπουν σε ψηφοφορία. Επί των θεµάτων αυτών όσοι επιθυµούν θα µπορούσαν 
να πραγµατοποιήσουν εισηγήσεις µε χρόνο που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση 

Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση και µετά την καθιέρωση να τιµούµε επιφανείς 
ανθρώπους που συµβάλουν στην ανάδειξη και ανάπτυξη της Μεσσηνίας αποφασίστηκε να 
τιµηθεί ο καθηγητής αρχαιολογίας κύριος Πέτρος Θέµελης, ο οποίος διεξάγει ης ανασκαφές 
στην αρχαία Μεσσήνη. 
 

 Για το ∆.Σ. 

Με τιµή, 

 

Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Νίκας 

 Ο Γραµµατέας 

Παναγιώτης Μπαζίγος» 
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Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. ∆ηµάρχου, προτείνονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι 
αιρετοί που θα εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Καλαµάτας στο τακτικό Συνέδριο – Γενική 

Συνέλευση της «Μεσσηνιακής Αµφικτυονίας», ως εξής :  Από την πλειοψηφία, ο κ. Θεοφάνης 
Κλείδωνας, µε αναπληρωτή του τον κ. ∆ηµήτριο Πολίτη, και από την µειοψηφία, ο κ. Βασίλειος 
∆ικαιουλάκος, µε αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Νταγιόπουλο. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση, 
 

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

Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στο τακτικό Συνέδριο – Γενική 
Συνέλευση της «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ» που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Καλαµάτα το Σάββατο 22 Αυγούστου 2009, στο Ξενοδοχείο RΕΧ,  τους  παρακάτω 
δηµοτικούς συµβούλους: 

1. κ. Θεοφάνη Κλείδωνα µε αναπληρωτή του τον κ. ∆ηµήτριο Πολίτη, και 

2. κ. Βασίλειο ∆ικαιουλάκο µε αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Νταγιόπουλο. 
 

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 Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Αυγούστου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


