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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  375/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 03η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 21η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-8-2009 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
379 απόφαση), 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’  
αριθµ. 379 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 379 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) 
Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 377 απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος 22) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 376 απόφαση) και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 376 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης και 4)  Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) 
Περρωτής Παναγιώτης, 5) Σπανός Αντώνιος, 6) Χειλάς Ευάγγελος και 7) Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Κούτρος Χρήστος.  
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αδελφοποίηση της Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας µε την Καλαµάτα της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας – Υποδοχή Κινέζικης αντιπροσωπείας. 

 
Η από 1-9-2009 σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέµατος προς ενηµέρωση έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ: 
Υ̟οδοχή της κινέζικης αντι̟ροσω̟είας µε ε̟ικεφαλής τον κ. Wang Jingshu, 
Αντι̟ρόεδρο της Λαϊκής Συµβουλευτικής Συνέλευσης της Σιάν, ̟ου θα υ̟ογράψει την 
αδελφο̟οίηση της Καλαµάτας και της  Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. 

 

Ι. Στο ̟λαίσιο της υ̟ογραφής της συµφωνίας αδελφο̟οίησης της Καλαµάτας µε την Σιάν της 

Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, ο ∆ήµος Καλαµάτας θα φιλοξενήσει αντι̟ροσω̟εία, 

α̟οτελούµενη α̟ό ̟έντε άτοµα, για το διάστηµα α̟ό 16 έως 18 Σε̟τεµβρίου 2009. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει:  

1) Το ̟ρωτόκολλο αδελφο̟οίησης της ̟όλης Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας  

και της ̟όλης της Καλαµάτας. 

2) Την ̟ραγµατο̟οίηση ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την τελετή 

αδελφο̟οίησης και την υ̟ογραφή του ̟ρωτοκόλλου. 

3) Τη διάθεση του συνολικού ̟οσού 10.210,00 ευρώ (̟λέον Φ.Π.Α) για τη µετακίνηση, 

διαµονή, φιλοξενία, γεύµατα-ε̟ίσηµο δεί̟νο, α̟ονοµή αναµνηστικών δώρων, 

φωτογράφιση & βιντεοσκό̟ηση και ηχητική κάλυψη σε βάρος του Κ.Α 00.6444 του 

∆ηµοτικού Προϋ̟ολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 

ΙΙ. Το ̟ρωτόκολλο αδελφο̟οίησης έχει ως εξής : 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΙΑΝ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΣΗΣ 

Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ. 

Αµφότερες η Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και η Καλαµάτα της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας είναι ̟όλεις γνωστές για την ιστορία και τον ̟ολιτισµό τους. Οι δυο ̟όλεις ̟αίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανά̟τυξη των ̟εριοχών τους.  
Με στόχο να ενισχυθεί, µέσα α̟ό τις το̟ικές κυβερνήσεις, η φιλική σχέση µεταξύ της Κίνας και 
της Ελλάδας και να υ̟ηρετηθεί µε τον καλύτερο τρό̟ο η οικονοµική και κοινωνική ανά̟τυξη 
της Σιάν και της Καλαµάτας, οι δυο ̟όλεις ήρθαν, µετά α̟ό φιλικές διαβουλεύσεις, σε συµφωνία 
για τη σύσταση σχέσης αδελφο̟οίησης.  
Οι δυο ̟λευρές θα ̟ραγµατο̟οιήσουν, σύµφωνα µε τις αρχές της ισότητας και της αµοιβαίας 
ωφέλειας, ανταλλαγές και συνεργασία, µε διάφορες µορφές, στον τοµέα της οικονοµίας, του 
εµ̟ορίου, των ε̟ιστηµών και της τεχνολογίας, του ̟ολιτισµού, της ̟αιδείας, του αθλητισµού, 
της υγείας, του ̟ροσω̟ικού κ.λ.̟. για την ̟ροώθηση κοινής ευηµερίας και ανά̟τυξης. 
Αυτή η συµφωνία συντάσσεται και υ̟ογράφεται στην κινεζική και ελληνική γλώσσα.   
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Αµφότερα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η συµφωνία θα ισχύσει α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟ογραφής της.  
 

Ο ∆ήµαρχος της ̟όλης Σιάν 

(να υ̟ογραφτεί α̟ό τον κ. Wang Jingshu,  για 

λογαριασµό του ∆ηµάρχου Chen Baogen) 

Ο ∆ήµαρχος της Καλαµάτας 

 

Παναγιώτης Νίκας 

17 Σε̟τεµβρίου 2009 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 

 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης λέει τα εξής: 

 
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από έναν και πλέον 
χρόνο ευοδώνεται στις 17 Σεπτεµβρίου, έρχεται η αντιπροσωπεία από την 

Κίνα και εµείς σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλούµεθα να εγκρίνουµε το Πρωτόκολλο 
Αδελφοποίησης, να εγκρίνουµε την πραγµατοποίηση µιας ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την τελετή της αδελφοποίησης και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και 
βεβαίως τη διάθεση ενός ποσού για τα έξοδα της φιλοξενίας και όλα τα υπόλοιπα που 
χρειάζονται για να υποδεχθούµε επίσηµα την αποστολή.  
∆εν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω το Πρωτόκολλο, νοµίζω, είναι στην εισήγηση, να µην 
κουράσω το Σώµα.  

 
Κάποιες ερωτήσεις υπάρχουν;  
Ο κ. Μπάκας.  

 
Αδελφοποιήσεις στα 20 χρόνια έχω ζήσει πάµπολλες. Άλλες για το θεαθήναι, 
άλλες για το καλαµπούρι, άλλες γιατί υπήρχαν µεγάλες προοπτικές. Πέστε 

µου από αυτά που συζητήσαµε, γιατί πρόκειται για µια τεράστια χώρα και σπουδαία χώρα, ποιο 
είναι το µέλλον, τι έχουµε σχεδιάσει εµείς γι΄ αυτό, τι έχουµε κάνει, θα έρθουν εδώ τι θα 
κάνουµε;  

 
Πέραν της τελετής η οποία θα γίνει, στο προσεχές διάστηµα το Νοέµβριο 
αντιπροσωπεία από το ∆ήµο Καλαµάτας έχει προσκληθεί σε εµπορική έκθεση 

που υλοποιείται στην πόλη της Σιάν. Άρα λοιπόν η πόλη της Καλαµάτας θα έχει µια παρουσία 
στην πόλη της Σιάν. Αυτοµάτως µόνο µε την παρουσία προβάλλεται η πόλη µας, µε κάποιες 
ενέργειες που θα γίνουν εκεί. Ταυτόχρονα έχει υπάρξει πρόσκληση να συµµετάσχει η πόλη 
στην Παγκόσµια Έκθεση Ανθοκοµίας που θα γίνει τον Μάρτιο του 2011 σε ένα περίπτερο µε 
500 τ.µ. οπότε καταλαβαίνει κάποιος 500 τ.µ. στην παγκόσµια Ανθοκοµική Έκθεση στην πόλη 
της Σιάν όπου θα υπάρχουν απ  όλο τον κόσµο αντιπροσωπείες και περίπτερα, πόσο σηµαντικό 
θα είναι για την πόλη να προβάλει αυτό που είναι. Υπάρχει δηλαδή εν εξελίξει κάτι το οποίο θα 
φέρει τους κινέζους στην Καλαµάτα και θα µεταφέρει την Καλαµάτα στην Κίνα. Θα 
παρουσιάσει την πόλη της Καλαµάτας σε µια πόλη 10.000.000 κατοίκων την αρχαία 
πρωτεύουσα της Κίνας.   

 
Εγώ θα ήθελα να δω το Εµπορικό Επιµελητήριο, τους ελαιοπαραγωγούς, τις 
παραγωγικές τάξεις αν θα συµµετέχουν σ΄ αυτήν την έκθεση και µε δικά 

τους έξοδα, γιατί ξέρετε αυτά τα ταξίδια κοστίζουν και αν υπάρχει µια διαδικασία προοπτικής 
έστω ελάχιστων πολιτιστικών – εµπορικών ανταλλαγών. Αυτό σηµαίνει αδελφοποίηση.  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  



Συνεδρίαση :21/2009                                 Πέµπτη 03/09/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  375/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 
Εγώ είπα δύο πράγµατα τα οποία είναι άµεσα και τωρινά. Εντάξει; Στην πορεία 
όµως οπωσδήποτε θα προκύψουν και πολύ περισσότερα.  

 
Κάποιος άλλος συνάδελφος;  
Ο  κ. Αλευράς.  

 
Κύριε Πρόεδρε νοµίζω η παρέµβαση του κ. Μπάκα υπενθυµίζει αυτό το πλαίσιο 
που είχε τεθεί απ΄ όλες τις πτέρυγες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν το θέµα 

ήρθε το πρώτον προς συζήτηση, δηλαδή  ότι δεν θα πρέπει να µείνουµε σ΄ ένα τυπικό ανιαρό 
και εν πολλοίς ανώφελο τελετουργικό αδελφοποίησης αν δεν υπάρξουν και άλλες 
πρωτοβουλίες και δράσεις. Έχει λοιπόν νόηµα αυτή η ιστορία διότι καταρχάς αναφέρεται σε 
µία ιστορική πόλη, µια ιστορική πόλη µιας ανερχόµενης υπερδύναµης. Εποµένως µε τις 
δυνάµεις που ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει  εκπροσωπώντας την πόλη θα πρέπει να υπερβεί το 
κατεστηµένο πλαίσιο και θα πρέπει πραγµατικά αυτές οι επαφές και οι συνεργασίες να δώσουν 
τη δυνατότητα  γνωριµίας της πόλης, προώθησης των προϊόντων της προκειµένου να υπάρχει 
ένα αποτέλεσµα   και να µη µείνουµε σ΄ αυτό το πλαίσιο που στο κάτω κάτω της γραφής 
εξυπηρετεί µία τυπικότητα. Νοµίζω ότι αυτό είναι µία ενσωµατωµένη προϋπόθεση στο να 
υπάρξει για την οποία κίνηση προφανώς είµαστε θετικοί και τη στηρίζουµε αρκεί να υπάρξουν 
αυτές οι προϋποθέσεις και αρκεί κ. Μπασακίδη να υλοποιήσετε εν τέλει και εκείνο το ταξίδι που 
εµένα και στον κ. Παπαµικρούλη  έχετε υποσχεθεί, δηλαδή ότι θα γίνει και θα συµµετάσχουµε 
και εµείς.  

 
Ευχαριστώ.  
Κάποιος άλλος συνάδελφος;      

Κύριε ∆ήµαρχε. 
 
Να πω δύο κουβέντες και να συµβάλλω στη συζήτηση.    

Η αδελφοποίηση της Καλαµάτας µε την Ξιάν γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
από το νόµο 3463 έχουν υπάρξει αποφάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας της Κίνας και από το Υπουργείο Εξωτερικών το δικό µας και το Υπουργείο των 
Εσωτερικών. Η προώθηση της διαδικασίας αυτής της αδελφοποίησης δεν γίνεται µόνο από 
εµάς, γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση η οποία έχει επιλέξει την πόλη της Καλαµάτας να 
αδελφοποιηθεί µε µία πόλη της Κίνας, συγκεκριµένα να αδελφοποιηθεί µε την Ξιάν που είναι η 
αρχαία πρωτεύουσα της Κίνας.  

Μέχρι τώρα έχουν έρθει δύο Υφυπουργοί Εσωτερικών της Κίνας εδώ. Πρόσφατα είχε έρθει και 
µια αντιπροσωπεία µε 5-6 µέλη, επισκέφτηκαν πρώτα την Ποµπηία, όπου και εκεί έχει γίνει 
αδελφοποίηση, και στη συνέχεια ήρθαν εδώ. Προχθές ήρθε µια άλλη αντιπροσωπεία Κινέζων  
µε επικεφαλής την Πρέσβειρα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας στην Αγγλία. Υπάρχει ένα σοβαρό 
ενδιαφέρον, συνδέεται µε τουριστικά ζητήµατα. Αυτό έχει προτεραιότητα. Υπάρχει ένα 
ενδιαφέρον µεγάλο των Κινέζων για ολόκληρη την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.  

Θέλω να τονίσω ότι η αδελφοποίηση της Καλαµάτας δεν είναι µία αδελφοποίηση που αφορά 
µόνο εµάς, αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουµε προταθεί από το Υπουργείο των Εσωτερικών 
ως πόλη, µία πόλη η οποία έχει να δώσει πολλά και στον τοµέα της ποιότητας ζωής και στον 
τοµέα του πολιτισµού, έχουµε προταθεί ως πόλη που θα αδελφοποιηθεί µε την Ξιάν και έχει 
γίνει αυτό  αποδεκτό από τους Κινέζους. Το 2011 οπότε θα ανταποδώσουµε εµείς την 
επίσκεψη θα γίνει µία πολύ µεγάλη Έκθεση για την χλωρίδα στην Κίνα, διατίθεται ένας χώρος 
500 τ.µ. Φυσικά εµείς δεν µπορούµε να σηκώσουµε το βάρος της επίσκεψης, θα υπάρχει 
εθνική αποστολή αλλά σε αυτά τα 500 τ.µ. και στα πλαίσια της εθνικής αποστολής έχει λόγο 
και ρόλο και η πόλη η δική µας η αδελφοποιηµένη πόλη µε την  Ξιάν.  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θέλω να παρακαλέσω στις 17 Σεπτεµβρίου οπότε θα έρθει και αντιπροσωπεία εδώ των 6 
υψηλόβαθµων Κινέζων µιας πόλης που ξεπερνά τα 10.000.000 κατοίκους, µιας Ελλάδος 
δηλαδή, να έχοµε µία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξαιρετικά σύντοµη, να 
υπογράψουµε τα σχετικά έγγραφα τα οποία προβλέπονται, θα κληθεί και ο κόσµος που  
προβλέπεται από το βασικό πρωτόκολλο και το βράδυ θα παρατεθεί και µία δεξίωση, όχι 
πολλών ατόµων, στην οποία δεξίωση βεβαίως θα έχει λόγο και ρόλο η εκπροσώπηση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Συµφωνούµε; 

ΟΜΟΦΩΝΑ.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 131/2008 προηγούµενη απόφασή του, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 220 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 το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης µεταξύ της Σιάν της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας της Κίνας και της Καλαµάτας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το 
πλήρες κείµενο του οποίου έχει ως εξής: 

 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΙΑΝ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΣΗΣ 
Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ. 

Αµφότερες η Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και η Καλαµάτα της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας είναι ̟όλεις γνωστές για την ιστορία και τον ̟ολιτισµό τους. Οι δυο ̟όλεις ̟αίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανά̟τυξη των ̟εριοχών τους.  

Με στόχο να ενισχυθεί, µέσα α̟ό τις το̟ικές κυβερνήσεις, η φιλική σχέση µεταξύ της Κίνας και 
της Ελλάδας και να υ̟ηρετηθεί µε τον καλύτερο τρό̟ο η οικονοµική και κοινωνική ανά̟τυξη 
της Σιάν και της Καλαµάτας, οι δυο ̟όλεις ήρθαν, µετά α̟ό φιλικές διαβουλεύσεις, σε συµφωνία 
για τη σύσταση σχέσης αδελφο̟οίησης.  

Οι δυο ̟λευρές θα ̟ραγµατο̟οιήσουν, σύµφωνα µε τις αρχές της ισότητας και της αµοιβαίας 
ωφέλειας, ανταλλαγές και συνεργασία, µε διάφορες µορφές, στον τοµέα της οικονοµίας, του 
εµ̟ορίου, των ε̟ιστηµών και της τεχνολογίας, του ̟ολιτισµού, της ̟αιδείας, του αθλητισµού, 
της υγείας, του ̟ροσω̟ικού κ.λ.̟. για την ̟ροώθηση κοινής ευηµερίας και ανά̟τυξης. 

Αυτή η συµφωνία συντάσσεται και υ̟ογράφεται στην κινεζική και ελληνική γλώσσα.   

Αµφότερα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η συµφωνία θα ισχύσει α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟ογραφής της.  
 

Ο ∆ήµαρχος της ̟όλης Σιάν 

(θα υ̟ογραφεί α̟ό τον κ. Wang Jingshu,  για 
λογαριασµό του ∆ηµάρχου Chen Baogen) 

Ο ∆ήµαρχος της Καλαµάτας 

Παναγιώτης Νίκας 

17 Σε̟τεµβρίου 2009 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΙΙ.   Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα για την υπογραφή 
του παραπάνω Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης και τις παραπέρα νόµιµες 
ενέργειες. 

 
ΙΙΙ. Εγκρίνει την πραγµατοποίηση ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτας, την Πέµπτη 17 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 7:00 µ.µ. για την τελετή 
αδελφοποίησης και την υπογραφή του εν λόγω Πρωτοκόλλου.   

 
ΙV. Εγκρίνει τη φιλοξενία της Κινέζικης αντιπροσωπείας, αποτελούµενης από πέντε 

άτοµα, µε επικεφαλής τον κ. Wang Jingshu, Αντιπρόεδρο της Λαϊκής 
Συµβουλευτικής Συνέλευσης της Σιάν, που θα επισκεφτούν την Καλαµάτα το 
χρονικό διάστηµα από 16 έως 18 Σεπτεµβρίου 2009 για την εν λόγω 
αδελφοποίηση, εγκρίνοντας παράλληλα για το σκοπό αυτό τη διάθεση 
πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (10.210,00 €) 
προσαυξανόµενου µε τον νόµιµο Φ.Π.Α. για την κάλυψη των δαπανών που 
απαιτούνται για την φιλοξενία και την τελετή αδελφοποίησης, ήτοι για την 
κάλυψη  δαπανών µετακίνησης, διαµονής, παράθεσης γευµάτων και επίσηµου 
δείπνου, απονοµής αναµνηστικών δώρων, φωτογραφήσεων και 
βιντεοσκοπήσεων και ηχητικής κάλυψης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6444 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009.       

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται πως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Σεπτεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


