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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  523/2009  

 
 
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 23ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

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

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στα αιτήµατα των 
παρακάτω Συλλόγων – Σωµατείων που ζητούν οικονοµική ενίσχυση από το ∆ήµο Καλαµάτας 
και στο ποσό µε το οποίο ο ∆ήµος διατίθεται να επιχορήγηση κάθε έναν εξ  αυτών,  
Συγκεκριµένα αναφέρεται στα αιτήµατα των: 

• Ναυτικού Οµίλου Καλαµάτας «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 28294/24-11-
2009), προτείνοντας να επιχορηγηθεί µε το ποσό των 2.000,00 € για τη διοργάνωση 
αθλητικής εκδήλωσης  

• Γυναικείας Ποδοσφαιρικής Οµάδας «Νίκη – Καλαµάτας ‘91», (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
27254/18-11-2009), προτείνοντας να επιχορηγηθεί  µε το ποσό των 800,00 €, για την 
πραγµατοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων 

• Σωµατείου Εργαζοµένων Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 27225/18-11-2009), 
προτείνοντας να επιχορηγηθεί µε το ποσό των 9.400,00 € για τη διοργάνωση 
χριστουγεννιάτικης εορτής 

• Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου 
«ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ» (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 27704/20-11-2009), προτείνοντας να 
επιχορηγηθεί  µε το ποσό των 2.500,00 €, για τη διοργάνωση πανελληνίου τουρνουά 
παίδων Χριστουγέννων 

• Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων των Μαθητών της ∆.Ε.Π.Α. Καλαµάτας (ηµεροµηνία 
εγγράφου 19-11-2009), προτείνοντας να επιχορηγηθεί µε το ποσό των 2.500,00 € για 
την πραγµατοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

• Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαµάτας «ΑΡΜΟΝΙΑ» (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 26884/16-11-
2009), προτείνοντας να επιχορηγηθεί  µε το ποσό των 2.000,00 €, για την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων 

• Γυµναστικής Εταιρείας Μεσσηνίας (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 27453/19-11-2009), 
προτείνοντας να επιχορηγηθεί  µε το ποσό των 2.000,00 €, για την πραγµατοποίηση 
αθλητικών δραστηριοτήτων 

• «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ» Γυµναστικός Σύλλογος Καλαµάτας (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 26153/6-11-
2009), προτείνοντας να επιχορηγηθεί  µε το ποσό των 1.000,00 €, για την 
πραγµατοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων 

• Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Νεδούσης (αριθµ. πρωτ. εγγράφου φορέα 
34/23-11-2009), προτείνοντας να επιχορηγηθεί  µε το ποσό των 1.000,00 €, για την 
πραγµατοποίηση εκδήλωσης 

• Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Καλαµάτας (ηµεροµηνία εγγράφου 22-11-
2009), προτείνοντας να επιχορηγηθεί  µε το ποσό των 5.000,00 €, για την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα εν λόγω 
αιτήµατα, την πρότασή του Αντιδηµάρχου κ. Πολίτη επ΄ αυτών, τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο ∆ηµοτικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2009 τα προϋπολογισθέντα τακτικά 
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έσοδα του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των 27.218.904,67 €, η δε εγγεγραµµένη πίστωση 
στους αρµόδιους κωδικούς αριθµούς εξόδων 00.6731, 00.6734 και 00.6735 που αφορά 
επιχορήγηση σε Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π., αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους συνολικού ποσού 
250.000,00 € δεν υπερβαίνει το 1,5% του παραπάνω προϋπολογισθέντος ποσού,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω αθλητικών συλλόγων – σωµατείων  για 
την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους, µε το αντίστοιχο αναγραφόµενο σε 
κάθε περίπτωση ποσό: 

• Ναυτικού Οµίλου Καλαµάτας «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» µε το ποσό των δύο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00 €), 

• Γυναικείας Ποδοσφαιρικής Οµάδας «Νίκη – Καλαµάτας ‘91», µε το ποσό των 
οκτακοσίων ευρώ (800,00 €),  

• Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου 
«ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ», µε το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 
€),  

• Γυµναστικής Εταιρείας Μεσσηνίας µε το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00 €),  

• «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ» Γυµναστικός Σύλλογος Καλαµάτας (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
26153/6-11-2009), µε το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €),  

Τα παραπάνω αναφερόµενα ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6734 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 

ΙΙ. Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω πολιτιστικών συλλόγων – σωµατείων  
για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους, µε το αντίστοιχο αναγραφόµενο σε 
κάθε περίπτωση ποσό: 

• Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων των Μαθητών της ∆.Ε.Π.Α. Καλαµάτας, µε το 
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €),  

• Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαµάτας «ΑΡΜΟΝΙΑ», µε το ποσό των δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €),  

Τα παραπάνω αναφερόµενα ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6735 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 

 

ΙΙΙ. Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω Ν.Π.∆.∆. και σωµατείου για την 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους, µε το αντίστοιχο αναγραφόµενο σε κάθε 
περίπτωση ποσό: 

• «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», µε το ποσό των εννέα 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (9.400,00 €),  

• Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Νεδούσης, µε το ποσό των χιλίων 
ευρώ (1.000,00 €),  

• Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Καλαµάτας, µε το ποσό των πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), 

Τα παραπάνω αναφερόµενα ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6731 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009. 
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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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 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 Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


