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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

05/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ 055/2006

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 10η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 σε συνεδρίαση
η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 05/06-02-2006
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 όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1)
Αθανασόπουλος Κων/νος,

2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4)

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Έγκριση αναθέσεων στα πλαίσια της τέλεσης μνημοσύνου για τους
εκτελεσθέντες Έλληνες από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 69/2006 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η διοργάνωση εκδήλωσης στην μνήμη των
Ελλήνων που εκτελέσθηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου
1944 στο Παλαιό Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και ενταφιάσθηκαν στην
περιοχή των Δημοτικών Σφαγείων Καλαμάτας, με την τέλεση Μνημοσύνου που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2006.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού επτακοσίων πενήντα
ευρώ (750,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 του υπό σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού,
οικον. έτους 2006, για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την τέλεση του
συγκεκριμένου μνημοσύνου και αφορούν σε:
εκτυπώσεις προγραμμάτων,
δίσκο μνημοσύνου,
στεφάνια μνημοσύνου,
ηχητική κάλυψη της ανωτέρω εκδήλωσης.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σε συνέχεια των παραπάνω πρέπει η Δημαρχιακή
Επιτροπή με την παρούσα απόφασή της να προχωρήσει στις αναθέσεις που απαιτούνται για
την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 69/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και συνεχίζοντας αναφέρεται στην παρακάτω σχετική εισήγηση:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τις εξής αναθέσεις κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 69/2006
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με την τέλεση μνημοσύνου εκτελεσθέντων
Ελλήνων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής:





ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (6ο χλμ. Καλαμάτας Μεσσήνης)
Για την εκτύπωση προσκλήσεων: 160 ευρώ + ΦΠΑ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ (Υπαπαντής 8)
Για την αγορά δίσκου μνημοσύνου, αξίας 120 ευρώ + ΦΠΑ
ΣΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΗΧΟΣ – ΦΩΣ – ΕΙΚΟΝΑ (Σταδίου 80)
Για την μικροφωνική κάλυψη αξίας 200 ευρώ + ΦΠΑ
ΜΠΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. (Μακεδονίας 8)
Για την αγορά 5 στεφάνων Χ 30 ευρώ/τεμάχιο = 150 ευρώ + ΦΠΑ
Για το Γραφείο Δημάρχου
Θεόδωρος Καρούμπας»

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση και την αναφερόμενη σ΄ αυτή υπ΄ αριθμ. 69/2006 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
17 του Ν.2539/97,
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ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω αναθέσεις για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την
υπ΄ αριθμ. 69/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά
στη διοργάνωση από το Δήμο Καλαμάτας εκδήλωσης στην μνήμη των Ελλήνων
που εκτελέσθηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου
1944 στο Παλαιό Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και ενταφιάσθηκαν
στην περιοχή των Δημοτικών Σφαγείων Καλαμάτας, με την τέλεση Μνημοσύνου
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2006:
α)

την ανάθεση της εκτύπωσης προγραμμάτων - προσκλήσεων, στο
κατάστημα ¨ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ - 6ο χλμ. Καλαμάτας –
Μεσσήνης, αντί του ποσού των εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €)
προσαυξανόμενου του ποσού αυτού με το νόμιμο Φ.Π.Α.,

β) την ανάθεση της προμήθειας δίσκου μνημοσύνου, στο κατάστημα του κ.
Σκιαδά Ηλία – Υπαπαντής 8 Καλαμάτας,
αντί του ποσού των εκατόν
είκοσι ευρώ (120,00 €) προσαυξανόμενου του ποσού αυτού με το νόμιμο
Φ.Π.Α.,
γ) την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη της
εκδήλωσης, στο κατάστημα ¨ΣΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΗΧΟΣ – ΦΩΣ – ΕΙΚΟΝΑ¨ –
οδός Σταδίου 80 Καλαμάτα, αντί του ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00
€) προσαυξανόμενου του ποσού αυτού με το νόμιμο Φ.Π.Α.,
δ) την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) στεφάνων στο κατάστημα
«ΜΠΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.» - Μακεδονίας 8 Καλαμάτα,
αντί ποσού 30,00 €, προσαυξανόμενου του ποσού αυτού με το νόμιμο
Φ.Π.Α., για κάθε στεφάνι, ήτοι συνολικά αντί του ποσού των εκατόν
πενήντα ευρώ (150,00 €) προσαυξανόμενου του ποσού αυτού με το
νόμιμο Φ.Π.Α. (5 στεφάνια Χ 30,00 €/στεφάνι συν Φ.Π.Α.= 150,00 € συν
Φ.Π.Α.).

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Ν. Κουτσούλης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Βασιλάκη Γεωργία
3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
4. Κοσμόπουλος Βασίλειος
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5. Μέλιος Ιωάννης
6. Τσακαλάκου Σταυρούλα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμάτα 28 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Ο Γραμματέας
Ι. Παπαδόπουλος
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