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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  486/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 28η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 30-10-2009 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 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, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 477 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος. 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
 
 
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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
 
Εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 

 
Επειδή στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγµατος έχω βρεθεί κάποιες φορές 
εκεί πριν τα Χριστούγεννα και έχω δει εκείνο το καρουζέλ που συγκεντρώνει 

χιλιάδες κόσµο και είναι απόλαυση για τα µικρά παιδιά, όχι για µικρά και µεγάλα παιδιά αλλά εν 
πάση περιπτώσει, δεν µπορείτε να κάνετε µια διερευνητική κουβέντα ρε παιδιά … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Έχουµε κάνει επαφές. 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Και τις σας λένε.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  Είναι πανάκριβα. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  ∆εν ήταν συµφέρουσα για το ∆ήµο. Ζητάνε 70.000 € ……. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Και τη διαχείριση ο ∆ήµος.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θανάση θέλεις να συµπληρώσεις κάτι.   

     
 Για τα πρακτικά απλά, έχει γίνει µία επαναδιατύπωση της εισήγησης, η 
ορθή είναι αυτή που µοίρασα στους επικεφαλής πριν ξεκινήσει η 

συνεδρίαση και που έβαλα µε τον κ. Αλεξανδρόπουλο µέσα.  ∆εν έχει αλλάξει το πνεύµα της 
εισήγησης, τα ποσά είναι 15.000,00 € από το ∆ήµο 44.500,90 € ανάθεση στη ¨ΦΑΡΙΣ¨ και 
ψηφίζουµε παράλληλα και τροποποίηση του προϋπολογισµού. Είναι στο κείµενο που έχω 
µοιράσει, στους δύο κωδικούς 35.000 και 11.000 αντίστοιχα . 
 
Η αναφερόµενη από τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο εισήγηση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 

 

 
 
 
 

∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων  
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2009 –2010  

 

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και  της Πρωτοχρονιάς, ο ∆ήµος 

Καλαµάτας, σε συνεργασία µε την Κοινωφελή του Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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προγραµµατίζει και φέτος να στολίσει την πόλη και τα Τοπικά του ∆ιαµερίσµατα 

εορταστικά και να προβεί σε µια σειρά εκδηλώσεων, ως εξής: 

1.  Εικαστική παρέµβαση σε συγκεκριµένα σηµεία της πόλης και των 

Τοπικών ∆ιαµερισµάτων:  

       Η εικαστική παρέµβαση συνίσταται στα εξής: 

� στον στολισµό δέντρων και στύλων φωτισµού κεντρικών σηµείων της 

πόλης,(Βασ. Γεωργίου, Αριστοµένους, Φραντζή, Λεωφ. Σταθµού και 

Πεζόδροµοι), Ιστορικό Κέντρο, Ανατολική και ∆υτική παραλία και των 

Τοπικών ∆ιαµερίσµατα µε στολίδια – φωτάκια,  καραβάκια – αγγελάκια 

– γιρλάντες κ.α.  

� στον στολισµό της κεντρικής πλατείας Βασ. Γεωργίου, που θα 

περιλαµβάνει: 

την τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου που είχε σχεδιαστεί 

και κατασκευαστεί µε µέριµνα της ∆ΕΠΑΚ,  από το έτος 2007 και 

στολίζει κάθε χρόνο την Πλατεία Βασ. Γεωργίου. Στο Χριστουγεννιάτικο 

αυτό δέντρο, θα γίνουν κάποιες επιπλέον παρεµβάσεις στο στολισµό και 

φωτισµό του. 

την τοποθέτηση µίας φάτνης, 

την τοποθέτηση των έξι (6) παραµυθόσπιτων, που είχαν και αυτά 

κατασκευαστεί από τη ∆ΕΠΑΚ το 2007. Σ΄ αυτά θα γίνουν κάποιες 

συµπληρωµατικές επεµβάσεις και ειδικές κατασκευές,  ώστε φέτος να 

µετατραπεί το κεντρικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό της πόλης µας  σε  

σκηνικό - χωριό  των βοηθών του Αη Βασίλη.  

 

2.  ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων ως εξής: 

� ηχητική εγκατάσταση για τη µετάδοση εορταστικής µουσικής στην 

περιοχή της κεντρικής πλατείας κατά τη διάρκεια των εορτών και των 

εκδηλώσεων και την υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων, 

� άναµµα του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου µε τη συµµετοχή της 

Φιλαρµονικής, της Παιδικής Χορωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου και 

Μουσικού Συνόλου µε χριστουγεννιάτικες εορταστικές µελωδίες και 
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ρίψη  βεγγαλικών , 

� κάλαντα από τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική και από τους µαθητές του  

∆ηµοτικού   Ωδείου  στους Κεντρικούς ∆ρόµους , στα ιδρύµατα και στις 

υπηρεσίες της πόλης, 

� µουσικές Εκδηλώσεις, Χριστουγεννιάτικο Μουσικό Παραµύθι,  Έκθεση 

εικαστικών µε έργα ζωγραφικής – γλυπτικής και κεραµικής και  

Παράσταση Χορού  από τους σπουδαστές των σχολών  της «ΦΑΡΙΣ» 

στο Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας,  

� υποδοχή του νέου χρόνου στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κεντρικής 

Πλατείας µε µουσική εκδήλωση και ρίψη βεγγαλικών. 

�  εορταστικές µουσικές εκδηλώσεις, Θεατρικά δρώµενα, 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από χορωδίες, κουκλοθέατρο, εκδηλώσεις 

µε πρωταγωνιστές µικρά παιδιά, προβολές , εδέσµατα, από φορείς  της 

πόλης µας στην Κεντρική Πλατεία στο Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας, 

και στους γύρω πεζόδροµους. 

 

Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις θα συµµετέχουν η ∆ηµοτική Φιλαρµονική, το 

∆ηµοτικό Ωδείο, η Σχολή Χορού και το Εικαστικό Εργαστήρι της «ΦΑΡΙΣ» , καθώς 

και οι πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης µας (Χορωδία «Ακρίτας», 

Πειραµατική Σκηνή, Σ.Ε.Ο, Σύλλογος Γερµανοφώνων Γυναικών, Παιδικά Χωριά 

SOS., Κέντρο Λαογραφικών Μελετών  Παναθηναϊκή & Lions, Πολιτιστικός 

Σύλλογος «Σκηνή», Φωτογραφική Λέσχη Καλαµάτας, Θεατρικός σύλλογος 

«ΣΥΝ1»,Ένωση Μικρασιατών Νοµού Μεσσηνίας «Η Ιωνία») 

 

 Η εικαστική παρέµβαση και η καλλιτεχνική µέριµνα όλων των προαναφεροµένων 

θα ανατεθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», αντί του 

ποσού των 44.500,90 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα.  

Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα διαθέσει την απαιτούµενη ηχητική και φωτιστική 

εγκατάσταση, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 15.000,00 € περίπου.   

Οι συνολικές δαπάνες προϋπολογίζονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 59.500,90 

€  και θα καλυφθούν από τον Κ.Α. 00.6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. 

έτους 2009. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος & 

Πρόεδρος της Κοινωφελής  Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» 
Αθανάσιος Ι. Ηλιόπουλος 

 
 

Ανάλυση ∆απανών εορταστικών εκδηλώσεων                                      
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
1 Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 15.000,00 

 
 
«ΦΑΡΙΣ» 
 

 
 

1 Εορταστικός στολισµός 12.045,00 

2 Τοποθέτηση και στολισµό του 
χριστουγεννιάτικου δένδρου 

1.425,00 

3 Τοποθέτηση - στολισµό σκηνικού στην Κεντρική 
πλατεία (σπιτάκια) 

6.930,90 

4 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων (+ διάφορα) 16.000,00 

5 Προβολή – διαφήµιση µέσω ηµερήσιου και 
ηλεκτρονικού τύπου, τηλεοράσεων, 
ραδιοφώνου Έκδοση εντύπων (αφίσα- 
ενηµερωτικά φυλλάδια, προσκλήσεις κπλ) 

3.100,00 

6 Βεγγαλικά 5.000,00 

 Σύνολο: 44.500,90 

 
Η συνολική δαπάνη των 59.500,90 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443 
¨∆απάνες δεξιώσεων, εθνικών και τοπικών εορτών¨ του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009.»   
  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια πάνω στο θέµα, µία τοποθέτηση σύντοµη επάνω σ΄ 
αυτό. 

Βλέπω εδώ πέρα που λέει:  ¨Εικαστική παρέµβαση σε συγκεκριµένα σηµεία της πόλης και των 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων¨ και µιλάει για στολίδια, καραβάκια, αγγελάκια. Νοµίζω ότι είναι ότι 
πιο ακαλαίσθητο υπάρχει. Αυτά τα καραγκιοζιλίκια, επιτρέψτε µου την έκφραση, που βλέπω να 
βάζουνε οι διάφοροι δήµοι, κάτι καµπάνες, κάτι αγγελάκια, κάτι …, αυτά νοµίζω δεν 
προσφέρουνε τίποτα απολύτως. Είναι εντελώς ακαλαίσθητα, δεν προσφέρουν τίποτα 
απολύτως στο πνεύµα των Χριστουγέννων. Συµφωνώ απολύτως µε τους φωτισµούς, τις 
γιρλάντες που είναι ωραιότατα στολίδια αυτά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο δηλαδή, δεν 
χρειάζονται εκείνα τα ακαλαίσθητα που βάζουνε ή το Πάσχα  που βάζουνε κάτι αυγά κάτι κεριά 
χοντροκοµµένα, αυτά είναι εντελώς ακαλαίσθητα. Εγώ προσωπικά αυτά δεν τα ψηφίζω. Και 
ένα άλλο που θέλω να πω, δεν ξέρω, πείτε το ιδιοτροπία, πείτε το ότι θέλετε, δεν κατάλαβα 
ποτέ µου  τα βεγγαλικά και κυρίως δεν τα καταλαβαίνω σ΄ αυτούς που παντρεύονται. Κάνουνε 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  
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το γάµο τους και πλακώνουν τα βεγγαλικά έξω από την εκκλησία. Θεωρώ ότι είναι υπερβολή 
να χαλάσουµε 5.000,00 € για βεγγαλικά, δεν το ψηφίζω.        

 
 Κύριε Τσερώνη, αν µου επιτρέπετε, να µία κουβέντα σε όλα αυτά. Πρέπει να 
ξέρετε ότι ο ∆ήµος έχει κάποια στολίδια, αυτά είναι πανάκριβα πράγµατα, πρέπει 

οπωσδήποτε αυτά τα οποία έχουµε, δεν µπορούµε ξαφνικά να πάρουµε καινούρια από την 
αρχή, πρέπει να τα τοποθετήσοµε να το ενισχύσοµε… Ο στόχος δεν είναι ούτε τα στολίδια 
ούτε τα βεγγαλικά  ούτε οι γιρλάντες, ο στόχος είναι να βελτιώσοµε την ελκυστικότητα της 
πόλης, να ρθει κόσµος να ψωνίσει εδώ, παιδιά να έρθουν να διασκεδάσουν, ει δυνατόν να 
διπλασιάσουµε τον κόσµο της πόλης τα Χριστούγεννα. Η οικονοµική παράµετρος είναι αυτή 
που κάνει αυτήν την ιστορία, δεν είναι ούτε η ψυχαγωγική ούτε η εορταστική. Έχουµε ένα 
στοίχηµα θέλοµε να το κερδίσοµε σε σχέση µε τα καταστήµατα, µε τον εµπορικό κόσµο και να 
τους υποστηρίξοµε.  Αυτός είναι ο στόχος.  
Από εκεί και πέρα, υπάρχει µία επιτροπή, αποτελείται από την κα Μήτρου, από την κα 
Καµπουγέρη και από κάποιες άλλες και από την ¨ΦΑΡΙΣ¨, ότι µας λένε εµείς κάνοµε, δεν 
µπαίνοµε σε λεπτοµέρειες. Μας έχουν ετοιµάσει κάποια πράγµατα, συνεδριάζουν και µας 
προτείνουν.     
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος. Συγγνώµη κ. Τσερώνη.  

 
Θα ΄θελα να πω τούτο: Επειδή στην πλατεία το δέντρο µπαίνει κάθε 
τόσο, εγώ θα ήθελα να προτείνω µια άλλη λύση, επειδή υπάρχουν 

φυσικά έλατα τα οποία καλλιεργούνε κάποιοι άνθρωποι, ας γίνει στο επάνω µέρος της πλατείας 
ένα µικρό δάσος από 10 -20 µικρά έλατα και µέσα να µπει η φάτνη.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Αυτό θα γίνει στα σπιτάκια. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ας αλλάξει τελικά αυτή η πλατεία, ένα δέντρο στη µέση …  

 
Στα σπιτάκια, στα σπιτάκια.  
Κύριε Τσερώνη θέλετε να συµπληρώσετε κάτι;    
 
Υπάρχουν 1 – 2 καταστήµατα της κεντρικής πλατείας που φτιάχνουν  ένα 
διάκοσµο πολύ εκλεπτυσµένο, πολύ shic, δεν κρεµάνε τέτοια πράγµατα,. 

Μπορούν να παραδειγµατιστούν οι δικοί µας  απ΄ αυτούς.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), τις 
διατάξεις του άρθρου 270 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. Τσερώνη ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ µόνο όσον αφορά στις εικαστικές παρεµβάσεις µε στολίδια, αγγελάκια, καραβάκια και 
βεγγαλικά,   
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 
Εγκρίνει τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων ενόψει Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. 
Ηλιόπουλου Αθανάσιου η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
συνολικού προϋπολογισµού 59.500,90 € σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 27/2009 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  
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µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του 
∆ήµου Καλαµάτας, εγκρίνοντας παράλληλα για το σκοπό αυτό:  
 
Ι. Την ανάθεση της  εικαστικής παρέµβασης και της καλλιτεχνικής µέριµνας όλων 

των εορταστικών εκδηλώσεων, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου 
Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», αντί του ποσού των 44.500,90 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443  του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2009. 

 
 
ΙΙ. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του  Κ.Α. 00.6443 του 

δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009, για την κάλυψη της δαπάνης της 
απαιτούµενης ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης στο πλαίσιο των εν λόγω 
εορταστικών εκδηλώσεων.     

 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 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 Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 12 Νοεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


