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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   04/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   053/2006 
 
  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 04/03-02-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής, και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης και 5) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Γιαννακόπουλος Διονύσιος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων και λοιπών 
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει αρχικά ότι με την υπ΄ αριθμ. 44Α/2006 
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 του υπό σύνταξη 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2006 για την προμήθεια ανθέων, αναμνηστικών 
δώρων και αναψυκτικών τα οποία απαιτούνται στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων και 
λοιπών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Καλαμάτας κατά το έτος 2006. 
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 3/2/2006 εισήγηση του τμήματος 
υποστήριξης αιρετών οργάνων, η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ¨ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ¨ 
 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την απαιτούμενη πίστωση για τις Δημόσιες Σχέσεις του 
Δημάρχου και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6434 στον υπό σύνταξη Προϋπολογισμό Οικ. 
Έτους 2006, για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους, 
από Υπουργούς – Γενικούς Γραμματείς –Σχολεία – Συλλόγους και λοιπoύς φορείς 

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα ανατεθούν: 
1) Στον κ. Γκόνο Ιωάννη, «Μεταξωτά – Υφαντά», Μαιζώνος 15: για την προμήθεια 

παραδοσιακών μαντηλιών, μέχρι του ποσού των 1.500,00 € 
2) Στον κ. Παπανδρέου Δ. - Μπούνα Β Ε.Ε.. Μακεδονίας 8, για την προμήθεια 

ανθέων – φυτών – στεφανιών, για τη διακόσμηση των χώρων υποδοχής – 
συνεδρίων, σεμιναρίων, εθνικών εορτών κ.λ.π. μέχρι του ποσού των 5.000,00 €  

3) Στον κ. Παπαμικρουλέα Κωνσταντίνο «Αναψυκτήριο – Πλατεία Δημαρχείου», 
για την προμήθεια αναψυκτικών, αφεψημάτων και λοιπών  μέχρι του ποσού 
των 5.000,00 €  

 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 
                                                    Αθανασία Ιντζέ» 

  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.2539/97, καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 29,  του Ν. 3202/2003, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Εγκρίνει τις παρακάτω αναθέσεις για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ. 44Α/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας στο 
πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων που θα 
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Καλαμάτας κατά το έτος 2006: 
 

α. της προμήθειας παραδοσιακών μαντηλιών στο κατάστημα του κ. Γκόνου 
Ιωάννη «Μεταξωτά – Υφαντά», Μαιζώνος 15 Καλαμάτας μέχρι του ποσού 
των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),  

 
β. της προμήθειας αναψυκτικών – αφεψημάτων και λοιπών στο Αναψυκτήριο 

του κ. Παπαμικρουλέα Κωνσταντίνου – πλατεία Δημαρχείου, μέχρι του 
ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), 

γ. της προμήθειας ανθέων – φυτών – στεφανιών για τη διακόσμηση των 
χώρων υποδοχής – συνεδρίων, σεμιναρίων, εθνικών εορτών κλπ, στο 
ανθοπωλείο «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. – ΜΠΟΥΝΑ Β. Ε.Ε.» - Μακεδονίας 8 
Καλαμάτα, μέχρι του ποσού των  πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €). 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 15 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 
 
 

 


