
Συνεδρίαση :23/2010                                Παρασκευή 16/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  323Α/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  323Α/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η  Ιουλίου 2010, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-07-2010 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. 328 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 325 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 13) 
Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 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) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Βραβεία λόγου:  
α. πολιτικού δοκιµίου Π. Φωτέα,  

β. ποίησης Μ. Πολυδούρη . 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται οι υπ’  αριθµ. 15362/14-
7-2010 και 15358/14-7-2010 εισηγήσεις του Γραφείου ∆ηµάρχου, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ»: Βραβεία λόγου πολιτικού δοκιµίου Π. Φωτέα 
 
Από το 1998 έχει θεσπιστεί το Βραβείο Πολιτικοκοινωνικού ∆οκιµίου εις µνήµη Παναγιώτη 
Φωτέα από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας σε συνεργασία µε το περιοδικό «Ευθύνη» 
την οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος. 

Το συγκεκριµένο βραβείο δίδεται ανελλιπώς κάθε χρόνο περί το µήνα Μάρτιο και η αξιολόγηση 
των βιβλίων γίνεται από επιτροπή η οποία προεδρεύεται από τον Ακαδηµαϊκό κ. Γ. 
Μητσόπουλο. 

Επειδή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταργείται προτείνεται η συγκεκριµένη διαδικασία να 
υποστηρίζεται στο εξής από το ∆ήµο Καλαµάτας και να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου το ποσό των 3.000,00 € που αποτελεί το ύψος του βραβείου. 

Για το θέµα αυτό υπάρχει συµφωνία µε το Νοµάρχη Μεσσηνίας και τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας. 
 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
Παναγιώτης Ε. Νίκας» 

 
 
«ΘΕΜΑ»: Βραβεία λόγου ποίησης Μ. Πολυδούρη 
 
Θεσπίζεται πανελλήνιο βραβείο ποίησης Μ. Πολυδούρη εις µνήµη Μαρίας Πολυδούρη από το 
∆ήµο Καλαµάτας, την Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ και το Σύνδεσµο Φιλολόγων Μεσσηνίας. 

Το βραβείο αυτό θα απονέµεται σε νέο ποιητή στην ετήσια εκδήλωση των Πολυδούρειων και ο 
κανονισµός λειτουργίας του θα συνταχθεί από το ∆ήµο Καλαµάτας, την Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ και το 
Σύνδεσµο Φιλολόγων Μεσσηνίας. 

Το ύψος του βραβείου να ανέρχεται σε 3.000,00 € και να καταβάλλεται από το ∆ήµο. 
 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
Παναγιώτης Ε. Νίκας» 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος, αναφέρει τα εξής: 
 

 
Το βραβείο πολιτικού δοκιµίου ΦΩΤΕΑ δίνεται από το 1999 – το 1998 απεβίωσε 
– από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταργείται. 

Συνεννοηθήκαµε µε τον Νοµάρχη, ο Νοµάρχης µε τους επικεφαλής των παρατάξεων. Αυτό θα 
γίνει κατά τον τύπο που πρέπει.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ο Φωτέας ήταν δηµότης του ∆ήµου Καλαµάτας στα τελευταία του, υπήρξαν δραµατικά 
γεγονότα, να µην τα αναλύσουµε, εκεί µε τους συµπατριώτες του και µε την κατάργηση του 
δηµοτικού σχολείου του µονοθεσίου Καρδαµύλης. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πανελλήνιο 
βραβείο, καταξιωµένο, µε κόστος 3.000 ευρώ το χρόνο.  

Νοµίζω αξίζει η πόλη µας να έχει ένα βραβείο δοκιµίου, δοκιµιακού λόγου, καταξιωµένο, και 
είπαµε µε την Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ και µε τον Σύλλογο Φιλολόγων εδώ Μεσσηνίας όπου πρόεδρος είναι 
η κα Τσαγκαράκη, να καθιερώσουµε και ένα πανελλήνιο βραβείο πρωτοεµφανιζόµενου ποιητή 
µε το αντίστοιχο ποσό το οποίο να δίνεται κάθε χρόνο στα ΠΟΛΥ∆ΟΥΡΕΙΑ, εκδηλώσεις που 
θεσµοθέτησε ο αείµνηστος ο Γιώργος ο Τσαγκάρης.  

Παρακαλώ πολύ λοιπόν να τα θεσµοθετήσοµε και τα δύο βραβεία λόγου τα οποία θα τιµούν 
την πόλη µας εσαεί και τα θεσµικά της όργανα. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Ειδικά για το πρώτο το οποίο είναι θεσµοθετηµένο, δεν καταλαβαίνω το 
λόγο της βιασύνης να µεταφερθεί η αρµοδιότητα στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

Σαφώς και είµαι υπέρµαχος του να συνεχίσει να υπάρχει το βραβείο αυτό, σαφώς είµαι 
υπέρµαχος του βραβείου αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί µε τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων δεν 
µπορεί να γίνει τότε µε τον νέο ∆ήµο. 

Και ένα δεύτερο. ∆εν καταλαβαίνω το λόγο γιατί τη στιγµή που δεν έχοµε χρήµατα, θα 
εγγραφούν στον προϋπολογισµό 3.000 ευρώ φέτος, στον φετινό προϋπολογισµό. Φέτος ο 
∆ήµος που θα τα χρησιµοποιήσει τις 3.000 ευρώ αυτά; 

 
Πρώτον, δεν θα εγγραφούν χρήµατα στον φετινό προϋπολογισµό, αλλά στον 
προϋπολογισµό του 2011, για τα βραβεία του 2010. Αρχίζει η προεργασία πολύ 

νωρίτερα, είναι για βιβλία τα οποία εκδόθηκαν το 2010, συγκεντρώνονται, διαβάζονται, περί 
τον Ιανουάριο συνέρχεται η επιτροπή και κάνει τις επιλογές, γίνονται 2 – 3 συνεδριάσεις και 
περί τον Μάρτιο δίνεται το βραβείο. Εφόσον υπάρχει συµφωνία απ’ όλες τις πλευρές και για το 
βραβείο και εφόσον χρήµατα δεν διατίθενται από το 2010 και εφόσον και η επιτροπή πρέπει να 
συγκεντρώνει τα βιβλία για να κάνει τη δουλειά της, δεν νοµίζω ότι υπάρχει πρόβληµα. 

Για το άλλο βραβείο ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥ∆ΟΥΡΗ, υπάρχει συνεννόηση µε τον Σύλλογο Φιλολόγων, θα 
πάρουµε την απόφαση σήµερα και θα έρθει εδώ, θα έρθουν και οι όροι και οι σχετικές 
διαδικασίες. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης,  
 

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

α. την υποστήριξη και τη συνέχιση από το ∆ήµο Καλαµάτας του θεσπισµένου από 
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας Βραβείου Πολιτικοκοινωνικού ∆οκιµίου 
Παναγιώτη Φωτέα. 

β. τη θέσπιση Πανελλήνιου Βραβείου Ποίησης Μαρίας Πολυδούρη, από το ∆ήµο 
Καλαµάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨ και το Σύνδεσµο Φιλολόγων 
Μεσσηνίας. 

 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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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. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  29 Ιουλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


