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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  457/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 26η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-10-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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) Μπάκας  
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 440 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 
20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 438 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3)  
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 5) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος 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 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας σε εκποµπή του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ όπου θα 
προβληθεί η Καλαµάτα. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η από 6 Οκτωβρίου 2009 
επιστολή του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ, και η υπ’  αριθµ. πρωτ. 24868/22-10-2009 εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου κ. Πολίτη, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
Α) Η από 6 Οκτωβρίου 2009 επιστολή του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ 
 

Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, 

Ο τηλεοπτικός σταθµός ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της καινούριας εκποµπής “I LONE GR” θα 
αναδείξει τον πιο αγαπηµένο προορισµό των Ελλήνων. 

Ύστερα από ψηφοφορία που πραγµατοποιήθηκε µέχρι το τέλος Ιουλίου καταγράφηκαν 
οι 100 πιο αγαπηµένες περιοχές και τουριστικοί προορισµοί της χώρας µας, ανάµεσα στις 
οποίες είναι και η Καλαµάτα. 

Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως ότου αναδειχθεί µέσα από 10 τελικές επιλογές, ένας 
µόνο τόπος, ο οποίος θα συγκεντρώνει την αγάπη και τις ψήφους των περισσοτέρων 
τηλεθεατών. 

Στο διάστηµα από 12/10 – 14/12, κάθε ∆ευτέρα στις 21:00 σε µια σειρά 10 
εκποµπών θα παρουσιάσει και θα προβάλει ανά δέκα τους επιλεγµένους προορισµούς, εκ των 
οποίων θα προκρίνονται οι 4 εξ αυτών, ανά εκποµπή. Η Καλαµάτα διαγωνίζεται στις 2 
Νοεµβρίου (∆ευτέρα) στις 21:00. 

Στην κεντρική ιδέα της εκποµπής συµµετέχει κοινό από κάθε προορισµό, ως εκ τούτου 
θα παρακαλούσαµε για την προβολή του τόπου σας να επιλέξετε ένα κοινό 20 δηµοτών σας 
(θα µπορούσαν να είναι και µαθητές της Γ’ Λυκείου), οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν στην 
εκποµπή τον τόπο τους και να φροντίσετε για την µετακίνησή τους, ούτως ώστε να 
παρευβρίσκονται στην Αθήνα στο STUDIO MAX PRODUCTION στον Ασπρόπυργο στις 19:00, 
καθώς και για τη διαµονή τους µετά σε ξενοδοχείο της Αθήνας, εάν και εφόσον δεν είναι 
δυνατή η απευθείας µετά τη λήξη της εκποµπής αναχώρηση και επιστροφή τους. 

Εάν για λόγους πρακτικούς ή και οικονοµικούς η µεταφορά 20 ατόµων δεν είναι εφικτή, 
µπορούµε ύστερα από υπόδειξη δική σας, να συγκεντρώσουµε και να µεταφέρουµε 20 
δηµότες σας από τοπικό σύλλογο στην Αθήνα. 

Για όλα τα ανωτέρω θα παρακαλούσαµε να µας απαντήσετε εγγράφως άµεσα και να 
µας υποδείξετε τον υπεύθυνο – συντονιστή που θα αναλάβει το εγχείρηµα αυτό. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

Ευχαριστούµε για την προσοχή. 

 

Με εκτίµηση, 

∆ερνίκου ∆ήµητρα 
 
 
 



Συνεδρίαση :26/2009                                 Πέµπτη 22/10/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  457/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

Β) Η υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 24868/22-10-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Πολίτη 
 
 
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας σε εκποµπή του τηλεοπτικού σταθµού SKAI/TV για 

την προβολή της Καλαµάτας. 

 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας συµµετέχει µε αντιπροσωπεία, αποτελούµενη από 20 άτοµα, στην 

εκποµπή «I LOVE GR» του τηλεοπτικού σταθµού SKAI/TV, που θα πραγµατοποιηθεί στις 2 

Νοεµβρίου, ώρα 19:00 στο Studio Max Production στον Ασπρόπυργο Αττικής, για την προβολή 

της Καλαµάτας και για το σκοπό αυτό, παρακαλούµε να εγκρίνετε: 

Τη ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α., που αφορά στη 

µετακίνηση, διατροφή και έξοδα οργάνωσης προβολής σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 του 

∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009 για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών. 

 

Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

∆ηµήτριος Πολίτης 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα και τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3δ του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 
114Α/06), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην εκποµπή «I LOVE GR» του 
τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ, για την τουριστική προβολή της Καλαµάτας, 
εγκρίνοντας παράλληλα τη ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ 
(1.000,00 €) πλέον του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009 για την κάλυψη των απαραίτητων 
δαπανών (µετακίνηση – διατροφή αντιπροσωπείας ∆ήµου και έξοδα οργάνωσης 
προβολής). 
 
 
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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
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 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 3 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

  


