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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  506/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-11-2009 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’ αριθµ. 502 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 506 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 520 απόφαση), 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 502 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 11) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της παγκόσµιας Ηµέρας Εθελοντισµού. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η από 26/11/2009 
εισήγηση του δηµοτικού συµβούλου και προέδρου της δηµοτικής επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ», η 
οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της παγκόσµιας ηµέρας εθελοντισµού 
 

Στις 5 ∆εκεµβρίου κάθε έτους εορτάζεται η παγκόσµια ηµέρα εθελοντισµού. 

Ο εθελοντισµός είναι µία σηµαντική λειτουργία, που ενδυναµώνει την κοινωνική 
αλληλεγγύη και ενισχύει την ενεργό συµµετοχή και τη συνύπαρξη. Στην πόλη της Καλαµάτας 
δεκάδες εθελοντές, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω συλλόγων και φορέων δραστηριοποιούνται 
σε διάφορους τοµείς (υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη, ασφάλεια κλπ.) 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας θέλοντας να τιµήσει τους εθελοντές της πόλης µας, οι οποίοι 
ανέρχονται σε 150 περίπου άτοµα, διοργανώνει εκδήλωση στις 9/12/2009, ηµέρα Τετάρτη, και 
ώρα 8 µ.µ. στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ELITE. 

Προς τούτο εισηγούµαστε, όπως το ∆.Σ. εγκρίνει τη διοργάνωση της παραπάνω 
εκδήλωσης, και διαθέσει για το λόγο αυτό το ποσό των 4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00.6434. 
 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος & 
Πρόεδρος της Κοιν. Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» 

Αθανάσιος Ι. Ηλιόπουλος 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
4.000 ευρώ; 

 
Είναι το ανώτατο.  
 

Μου επιτρέπετε; Λοιπόν θα σας πω δυο κουβέντες. Τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί εντυπωσιακά ο εθελοντισµός στην πόλη. Ύστερα έτσι παράκληση και 

των εθελοντών, τους κάνουµε µία συγκέντρωση ώστε να υπάρχει µία αλληλογνωριµία, 
τουλάχιστον σε επίπεδο διοικητικών συµβουλίων ή τριµελών επιτροπών. Είναι οι εθελοντές της 
πυρόσβεσης, οι εθελοντές των ραδιοσυχνοτήτων, οι εθελοντές του δηµοτικού παντοπωλείου, 
οι εθελοντές του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, πάµε και λίγο πίσω γιατί τις 5 του µηνός κάνει µεγάλη 
εκδήλωση το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, οι εθελοντές για τα αυτιστικά παιδιά. Είναι ένας κόσµος δεκάδων 
ανθρώπων που πρέπει να βρεθούν όλοι µαζί και προκρίναµε αυτή τη λύση από το να τους 
βάλουµε σε µία αίθουσα και να πλακωθούµε εκεί µέσα στους λόγους. Αυτό είναι το θέµα. Μία 
οροφή µέχρι 3.000 ευρώ. Έγινε µία προσπάθεια να µειώσουµε και το κόστος, να είναι µία 
όµορφη βραδιά στην οποία θα είναι καλεσµένο κε Ηλιόπουλε όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε 
παρακαλώ, για να υπάρχει µία γνωριµία µε τον κόσµο της ανιδιοτελούς προσφοράς και είναι 
δεκάδες αυτοί. Αυτός είναι ο λόγος.  

 
Της ανιδιοτέλειας και της αλληλεγγύης. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Βεβαίως. Μέχρι 3.000 ευρώ. 
Πρέπει να τους µαζέψουµε µια βραδιά αυτούς όλους. 

 
Με συγχωρείτε. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι 150 άνθρωποι; Εγώ λέω ότι 
είναι 150 και έρχονται στο Πνευµατικό Κέντρο και γίνεται µία εκδήλωση, 

γιατί πρέπει να τους ταΐσουµε; Τι πρέπει να κάνουµε για να χρειαστούν 4.000 και 3.000; 
 
Το τι θα γίνει. Είπαµε 3.000. Θα είναι σε ένα χώρο όπου για 2 – 2,5 ώρες θα 
γίνει παρουσίαση της κάθε οργάνωσης, ποιοι είναι αυτοί και τι προσφέρουν. 

Γύρω στις 2 µε 2,5 ώρες. Ο σκοπός είναι κοινωνικός. 3.000 είπαµε, µπορεί να είναι και 
παρακάτω. Θα τους προσφέρουµε φαγητό.  

 
‘Άρα αυτό πέστε. 
 

Να σας πω κάτι; Προσφέρουνε νύχτα και µέρα.  
 
Συµφωνούµε; 

 
Εµείς να το ψηφίσουµε αλλά εκφράζουµε την αγωνία διότι ξέρουµε ότι το 
δηµοτικό παντοπωλείο θέλει βοήθεια, έχει ανάγκες και δεν έχουµε δώσει 

ακόµα τίποτα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), 
την δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης  
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι.  Εγκρίνει τη διοργάνωση εκ µέρους του ∆ήµου Καλαµάτας εκδήλωσης στις 9 

∆εκεµβρίου 2009 στα πλαίσια της παγκόσµιας ηµέρας εθελοντισµού.   

ΙΙ.  Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 
€) συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2009 για την κάλυψη των 
απαιτουµένων εξόδων της παραπάνω εκδήλωσης (παράθεση µικρής δεξίωσης). 

 
 
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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 2 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


