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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  390/2009  

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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Επί αιτηµάτων Συλλόγων - Σωµατείων – Φορέων για ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων  τους. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. 20512/27-8-2009 έγγραφο του περιοδικού «Μεσσηνιακά Χρονικά», το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 

Τ.Θ. 60117 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 10 
• ΤΗΛ. 210 – 6527439 
• FAX. 210 - 6540718 

 
 
Προς : ∆ήµο Καλαµάτας  
         Γραφείο κ. ∆ηµάρχου 

 Υπόψη κ. ∆ηµάρχου  Καλαµάτας 
 
Αθήνα 24 Αυγούστου 2009 

 
 
«Έχω την τιµή να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα : 
 
 Το επιστηµονικό σύγγραµµα «Μεσσηνιακά Χρονικά» κατά το τριήµερο 18-20 
Σεπτεµβρίου 2009, θα πραγµατοποιήσει στην Καλαµάτα συνέδριο Μεσσηνιακών σπουδών µε 
θέµα : «Άνω Μεσσηνία : Ιστορία και Πολιτισµός».  

 Το συνέδριο είναι αφιερωµένο στα 10 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού και στα 
100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας από τον µεγάλο Μεσσήνιο 
Νικόλαο Γ. Πολίτη. Για το έργο του θα µιλήσουν ο πρόεδρός της Μιχάλης Μερακλής και η 
Αικατερίνη Πολυµέρου – Καµηλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών. 

 Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή 50 επιστήµονες µε θέµατα αρχαιογνωστικά, 
βυζαντινολογικά, µεσαιωνικού Ελληνισµού, νεότερα ιστορικά, λαογραφικά, φιλολογικά, 
γλωσσολογικά, χωρογραφικά, κ.α. 

 Οι εισηγητές προέρχονται από τα Πανεπιστήµια Αθηνών, Πάντειο, Κρήτης, 
Πελοποννήσου, Πατρών, Ιόνιο, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Θράκης, την Ακαδηµία 
Αθηνών, το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, την Ελληνική 
Λαογραφική Εταιρεία, την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, την Ελληνική 
Επιγραφική Εταιρεία, την ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 
και την 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 

 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας κ. Πέτρος 
Θέµελης και τέσσερις επιστηµονικοί συνεργάτες του θα προβούν σε ανακοινώσεις µε θέµα 
ανασκαφικά δεδοµένα στο χώρο της αρχαίας Μεσσήνης. 

 Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν µε δαπάνη του περιοδικού «Μεσσηνιακά 
Χρονικά» και επιµέλεια του εκδότη τους. Ένα µέρος από τους τόµους του θα προσφερθούν 
σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήµια και άλλα επιστηµονικά Ιδρύµατα καθώς και σε 
διακεκριµένες προσωπικότητες. Ακόµη έχει αναλάβει τις δαπάνες για την τεχνοοικονοµική 
οργάνωση του συνεδρίου, την προβολή του και την κάλυψη άλλων προβλεποµένων και 
απρόβλεπτων αναγκών του. 
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 Στο συνέδριο θα παρασχεθεί η εµπρέπουσα φιλοξενία σε περισσότερα από 60 άτοµα 
(εισηγητές και κάποιοι συνοδοί τους). Ήδη έχουν απευθυνθεί εγγράφως στη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας (ΟΠΑΝΑΜ), την ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας και τους ∆ήµους Ανδανίας, 
Ιθώµης, Μελιγαλά και Οιχαλίας για µερική κάλυψη από την πλευρά τους της δαπάνης για την 
τριήµερη διαµονή, σίτιση και µετακίνηση των συνέδρων µε πούλµαν εντός πόλεως, την 
ενοικίαση της αίθουσας διεξαγωγής του συνεδρίου, τη λειτουργία στο χώρο της πρόχειρου 
αναψυκτηρίου, και άλλες συναφείς ανάγκες. 

 Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών απαιτείται το ποσό των 12.500 ευρώ. 

 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε να καλύψετε τη φιλοξενία σε αναλογία που θα 
ορίσετε εσείς, µετά από προηγούµενη συνεννόηση  σας µε τους προαναφερόµενους 
Οργανισµούς Αυτοδιοίκησης. 

 ∆εν µας διαφεύγουν βέβαια της προσοχής οι τρέχουσες οικονοµικές συγκυρίες ούτε 
και το γεγονός ότι το συνέδριο θα γίνει όπως ακριβώς έχει προγραµµατιστεί πριν από δύο 
περίπου χρόνια. Με την πεποίθηση ότι θα συµβάλει την προβολή, και πέραν των συνόρων 
της χώρας, του διαχρονικού µεσσηνιακού ιστορικού και πολιτισµικού «γίγνεσθαι». 

 Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος µας, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε µε Fax το 
ύψος της δαπάνης φιλοξενίας, επειδή επειγόµεθα να τυπώσουµε και να ταχυδροµήσουµε 
έγκαιρα το πρόγραµµα εργασιών του συνεδρίου και σχετικό εγκύκλιο γράµµα προς τους 
σύνεδρους. 

 Σε µια τέτοια περίπτωση θα πρέπει βέβαια να συµπεριλάβουµε τον Οργανισµό σας 
στη στήλη των φιλοξενούντων. Αυτό αποτελεί οφειλόµενη υποχρέωσή µας, η εκπλήρωση 
της οποίας επείγει για τους παραπάνω λόγους 
 
         Με εξαιρετική τιµή  
              Ο εκδότης 
         Χρήστος Κ. Ρέππας»  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος προτείνει στο Σώµα να εγκρίνει την 
συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση του συνεδρίου και τη διάθεση ποσού 2.500,00 € για 
την κάλυψη µέρους των απαιτουµένων εξόδων. 
 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις 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 
 

I. Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην διοργάνωση συνεδρίου 
Μεσσηνιακών σπουδών µε θέµα «Άνω Μεσσηνία : Ιστορία και Πολιτισµός» 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Καλαµάτα από το επιστηµονικό σύγγραµµα 
«Μεσσηνιακά Χρονικά». 

 
 

II. Ψηφίζει και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων  
ευρώ (2.500,00 €), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6441 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009, προκειµένου να 
καλυφθεί µέρος των απαιτουµένων εξόδων για τη διοργάνωση του εν λόγω 
συνεδρίου και συγκεκριµένα να καλυφθεί µέρος των εξόδων για την φιλοξενία 
των συµµετεχόντων επιστηµόνων στο συνέδριο.  
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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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 10. Λαγανάκος Γεώργιος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος  

 17. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  15 Σεπτεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


