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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  566/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2009 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην 569 απόφαση), 
7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθµ. 569 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Επιχορήγηση του φιλανθρωπικού Σωµατείου «ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑ∆ΟΣ». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στο υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 148/1-12-2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 31809/29-12-2009) αίτηµα του 
φιλανθρωπικού Σωµατείου «ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑ∆ΟΣ», το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

«Θέµα: Οικονοµική ενίσχυση 
 
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, όπως γνωρίζετε, εδώ και λίγα χρόνια λειτουργούν γραφείο 
στην Καλαµάτά και έχουν αναπτύξει κοινωνικές δράσεις µε σκοπό την κάλυψη κοινωνικών 
περιστατικών στην Καλαµάτα αλλά και στον Νοµό Μεσσηνίας γενικότερα. 

Σ’ αυτά τα πρώτα βήµατά µας έχουµε αισθανθεί έντονα την αγάπη σας, την αποδοχή σας και 
την ηθική και υλική ενίσχυση του ∆ήµου και των πολιτών της Καλαµάτας που ξεκινούν βέβαια 
από την δική σας ανθρωπιστική ευαισθησία. 

Έχοντας σαν σκοπό την αντιµετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει η κοινωνία µας και ιδιαίτερα τα µικρά παιδιά, θέλουµε να ξεκινήσουµε στην 
Καλαµάτα τη λειτουργία ενός νέου προγράµµατος 

Το πρόγραµµα αφορά την κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών 
τους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό µέσω της λειτουργίας ενός Κέντρου Ηµέρας. 

Το πρόγραµµα αυτό θέλουµε να το λειτουργήσουµε στην Καλαµάτα, όπου έχουµε ήδη 
δηµιουργήσει γραφείο και κοινωνικές δράσεις µε την υποστήριξη µιας δραστήριας εθελοντικής 
Οµάδας Στήριξης από µέλη µας, καθώς και συνεργασίες µε τον ∆ήµο σας και την Ιερά 
Μητρόπολη Μεσσηνίας.  

Με την επιστολή µας αυτή εκτιµώντας την κοινωνική ευαισθησία παρακαλούµε θερµά να 
σταθείτε δίπλα µας ενισχύοντας οικονοµικά µέρος του συγκεκριµένου προγράµµατος 

Η θετική σας απάντηση θα µας βοηθήσει ουσιαστικά και θα µας επιτρέψει να ξεκινήσουµε µε 
τους καλύτερους οιωνούς αυτή τη νέα µας προσπάθεια, προς όφελος των συµπολιτών σας 

Ευχόµενοι να κάνετε δεκτή την πρότασή µας, σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων και 
είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία. 

 

Με εκτίµηση 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

∆ηµήτριος Βάττης 
Πρόεδρος 

Για την Τοπική Οµάδα Στήριξης 

Αργυρώ Χριστάκη» 

 

 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  
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Πέρσι ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαµε ενισχύσει τα Παιδικά Χωριά  SOS. Ήταν το 
ξεκίνηµά τους στην πόλη της Καλαµάτας. Ήδη έχουν καταρτίσει προγράµµατα. 

Υπάρχει µία βοήθεια γενικότερη προς το συγκεκριµένο παράρτηµα του κεντρικού σωµατείου. 
Εισηγούµαι να υποστηριχθεί το έργο των Παιδικών Χωριών στην πόλη µας, ήδη δεκάδες γονείς 
και παιδιά παρακολουθούν τα συγκεκριµένα προγράµµατα, µε το ποσό των 5.000,00 €.   
Είναι µία σηµαντικότατη κοινωνική δράση η οποία πρέπει να τύχει και της υποστήριξης του 
∆ήµου.    
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του το εν λόγω αίτηµα, την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου επ΄ αυτού, τις διατάξεις του άρθρου 
202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον υπό έγκριση 
δηµοτικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2010 τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του 
∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των 27.616.511,75 €, 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 25.000,00 € 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 
 

Εγκρίνει την επιχορήγηση του φιλανθρωπικού Σωµατείου «ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ» (ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), µε το ποσό των πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000,00 €), το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6731 εξόδων του υπό έγκριση 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2010.  
 

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. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 22 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


