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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  469/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-10-2009 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, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 466 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’  αριθµ. 464 απόφαση, αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 466 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος 
και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 465 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 5) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 7)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη ∆ιεθνή Έκθεση Κηπευτικής – Ανθοκοµίας στην Σιάν της 
Κίνας κατά το 2011. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 24671/21-10-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του 
∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
ΘΕΜΑ:  << Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη ∆ιεθνή Έκθεση Κηπευτικής- 
Ανθοκοµικής στην  Xι’ αn της Κίνας κατά το 2011>> 
 

Όπως είναι γνωστό, κατά την επίσηµη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδελφοποίησης της 
πόλης µας µε τη Χι΄αn, που έγινε στις 17/09/2009, η Κινέζικη αντιπροσωπεία 
απηύθυνε πρόσκληση για την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη ∆ιεθνή Έκθεση 
Κηπευτικής – Ανθοκοµίας που θα γίνει στην Χι΄αn το 2011 και θα διαρκέσει έξι µήνες. 

Πρόκειται για µία σηµαντική διοργάνωση, που η συµµετοχή του ∆ήµου µας, αφενός 
προωθεί στην πράξη το περιεχόµενο της συµφωνίας αδελφοποίησης, αφετέρου αποτελεί 
πρόκληση για την ευκαιρία προβολής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής µας. 

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο που εγκρίθηκε µε την αρ. 131/2008 απόφαση ∆.Σ., πέραν 
των άλλων, συµφωνήθηκε οι δύο ∆ήµοι <<να προωθήσουν τις συναλλαγές και 
συνεργασίες στον οικονοµικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό τοµέα, στην υγεία και σε άλλους 
τοµείς, εξυπηρετώντας την οικονοµοκοινωνική ανάπτυξη των δύο πόλεων >>. 

Η έκθεση θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2011, σε µία έκταση 418 
εκταρίων, ενώ οι αναµενόµενες συµµετοχές, κατά τους διοργανωτές, θα ξεπεράσουν τις 
100 από πόλεις και οργανισµούς, οι δε επισκέπτες από την ενδοχώρα και το εξωτερικό, 
τα 12 εκατοµµύρια. 

Το βασικό αντικείµενο της έκθεσης επικεντρώνεται στην αρµονική ένταξη των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη φύσης, θέµα αιχµής για ολόκληρη την ανθρωπότητα 
και επίκαιρο όσο ποτέ. 

Η παρουσίαση της ∆ιεθνούς Έκθεσης, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
περιλαµβάνονται αναλυτικά στα συνηµµένα έγγραφα και έντυπα, τα οποία µας 
απεστάλησαν από την Χι ΄αn και τα καταθέτουµε για ενηµέρωση. 

Από τις συνοµιλίες που είχαµε µε την κινέζικη αντιπροσωπεία κατά την παραµονή της 
στη Καλαµάτα, έγινε σαφές ότι προτίθενται να µας διαθέσουν έκταση 500 τ.µ. για την 
ανάπτυξη του εκθεσιακού µας προγράµµατος, µε προνοµιακή αντιµετώπιση, λόγω της 
αδελφοποίησης. 

Πέραν του καθαυτού αντικειµένου µας στην έκθεση, θα υπάρχει δυνατότητα για την 
παρουσίαση και προβολή προϊόντων αλλά και κάθε άλλης θεµατολογίας που προωθεί 
την κουλτούρα, τον πολιτισµό και τον τουρισµό της περιοχής µας και τελικά της ίδιας 
της χώρας µας. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα έχει τις διευκολύνσεις που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα 
και συµµετοχή 30% στο κόστος της κατασκευής που θα υλοποιηθεί στο διατιθέµενο 
χώρο. 

Είναι φανερό ότι η όλη διοργάνωση της συµµετοχής του ∆ήµου απαιτεί συντονισµένη 
και σχεδιασµένη δράση που θα καλύπτει όλους τους τοµείς της παρουσίασής µας.  
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Κατά την άποψή µας θα χρειαστεί εξωτερική υποστήριξη καθώς και συνεργασία µε 
φορείς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Με βάση τη χαρτογραφική πληροφόρηση που έχουµε για το χώρο της Έκθεσης, θα γίνει 
η αρχική επιλογή του προς διάθεση χώρου, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, 
προκειµένου να µας παραχωρηθεί συγκεκριµένος χώρος εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

Στη παρούσα φάση απαιτείται να ξεκινήσει η διαδικασία  για τη συµµετοχή του ∆ήµου 
και: 

1. Να αποδεχθεί το ∆.Σ. την πρόσκληση για συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην 
∆ιεθνή Έκθεση της Χι΄αn το 2011. 

2. Να υποβληθεί η σχετική αίτηση, η φόρµα της οποίας επισυνάπτεται. 

             

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
 
Να πω µια κουβέντα σ’ αυτό που είναι σηµαντική. Είχα µία συζήτηση µε τον νέο 
Υφυπουργό Εξωτερικών τον κ. Σπύρο Κουβέλη. Του εξέθεσα τα γεγονότα, θα µε 

καλέσει πολύ σύντοµα στο Υπουργείο των Εξωτερικών, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την 
πολιτική της προηγούµενης, θα στηρίξει αυτή τη προσπάθεια, εµείς δεν µπορούµε για 6 µήνες 
στην Κίνα, το καταλαβαίνετε, να κρατήσοµε 500 τετραγωνικά µέτρα παρά το γεγονός ότι θα 
αναζητήσοµε, για να µην πω καλλίτερα έχοµε εξεύρει τους χορηγούς, για την οικονοµική 
υποστήριξη. ∆ιότι αν πάµε µέσα από το δηµόσιο λογιστικό, χαθήκαµε. Παρακαλώ να δεχτείτε 
την εισήγηση, να θεωρήσετε δεδοµένη την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και του 
Υπουργείου των Εξωτερικών για την συµµετοχή µας στην έκθεση του 2011 που θα εκφράζει 
εθνική προσπάθεια όχι τοπική προσπάθεια του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, 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 
 
Αποδέχεται την πρόσκληση για συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Κηπευτικής – Ανθοκοµικής στη Σιάν της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί το έτος 2011 και εγκρίνει την υποβολή της σχετικής 
αίτησης συµµετοχής στην Έκθεση αυτή. 
 

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 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 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. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 10 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


