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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   069/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Μαρτίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28                 

σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό                

09/08-03-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς 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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εορταστικών εκδηλώσεων 
εορτασμού της επετείου «23ης Μαρτίου 1821». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 5900/9-3-2007 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση αναθέσεως στα πλαίσια της διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της 

επετείου της «23ης Μαρτίου 1821»  
 
Με  την υπ΄ αριθμ. 224/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού της 23ης Μαρτίου. 
  
 
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:  
    
α) 18.642,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 (δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 

τοπικών εορτών) του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2007, που αφορά 
στα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης  
και συγκεκριμένα:  
 
Α. Εκδήλωση στη Νέδουσα (Ιερά Μονή Μαρδακίου) με θέμα τη συμβολή των 

Αλαγονίων στον αγώνα του 1821. 
 

1) Εργασία ηχητικής κάλυψης        1.100,00 € 
 
Β. Αναπαράσταση της κατάληψης της Καλαμάτας στην πλατεία 23ης Μαρτίου. 
  

1) Εργασία ηχητικής κάλυψης        4.200,00 € 
2) Μετακίνηση μπουλουκιών Αρεόπολη - Καλαμάτα – 
   Αρεόπολη 

300,00 € 

3) Μετακίνηση μπουλουκιών Χώρα - Καλαμάτα - Χώρα           350,00 € 

4) Εργασία καθαρισμού φορεσιών - λαβάρων           540,00 € 

5)Προμήθεια  βιβλίων για βράβευση μαθητών που 
   συμμετέχουν στο διαγωνισμό ζωγραφικής 

360,00 € 

6)Προμήθεια στεφανιών για κατάθεση στα μνημεία 
   ηρώων 

660,00 € 

7)  Εκτυπώσεις προγραμμάτων για την εκδήλωση 1.000,00 € 
8)  Εκτύπωση αφισών – πανό  για την εκδήλωση 900,00 € 
9) Προμήθεια υφάσματος για λάβαρα - σημαίες 360,00 € 
10) Προμήθεια υφάσματος για φορεσιές           800,00 € 

 
Η εκδήλωση της αναπαράστασης θα γίνει με τη συμμετοχή της ορχήστρας του 
Παραδοσιακού Εργαστηρίου.  
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Γ. Δεξίωση στο Δημαρχείο 
 

1) Παροχή μπουφέ στους προσκεκλημένους  στο 
   Δημαρχείο 

       1.000,00 € 

2) Προμήθεια νηστίσιμων γλυκισμάτων  72,00 € 
 
Δ. Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο (θεατρική παράσταση) 
 

1) Εργασία ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης         1.000,00 € 
2) Αμοιβή σκηνοθέτη        4.000,00 € 
3) Φωτιστική κάλυψη εκδήλωσης           800,00 € 
4) Βιντεοσκόπηση εκδήλωσης            400,00 € 
5) Δείπνο στους συντελεστές της εκδήλωσης           800,00 € 

 
 

β) 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 
και σωματεία) του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2007 για την 
επιχορήγηση του Παραδοσιακού Εργαστηρίου, για την κάλυψη των εξόδων της 
συμμετοχής της ορχήστρας αυτού στην εκδήλωση της αναπαράστασης, 
και 
 

γ) 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 (δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών),   
για τα έπαθλα νικητών δρόμου θυσίας. 

 
Σε συνέχεια των παραπάνω η Δημαρχιακή Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 28/80, των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 για τις αναθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάθεση:  
 

 1) Των εργασιών ηχητικής κάλυψης και των τριών 
εκδηλώσεων        

6.300,00 € 

2) Μετακίνηση μπουλουκιών Αρεόπολη - Καλαμάτα – 
  Αρεόπολη 

300,00 € 

3) Μετακίνηση μπουλουκιών Χώρα - Καλαμάτα - Χώρα           350,00 € 

4) Εργασία καθαρισμού φορεσιών - λαβάρων            540,00 € 

5) Αμοιβή σκηνοθέτη        4.000,00 € 

6) Φωτιστική κάλυψη εκδήλωσης           800,00 € 

7) Βιντεοσκόπηση εκδήλωσης            400,00 € 

 
 
Οι υπόλοιπες αναθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ. 224/2007 παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα 
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).   
       

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                     
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ              

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ» 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση και την αναφερόμενη σ’ αυτήν υπ’ αριθ. 241/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 209 και 239 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),  

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

 
 
Εγκρίνει τις παρακάτω αναθέσεις για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ. 224/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που 
αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της ιστορικής επετείου της 
¨23ης Μαρτίου 1821¨:   
 
 Την ανάθεση των εργασιών της ηχητικής κάλυψης και των τριών εκδηλώσεων 

που θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα ¨ΖΩΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ¨,  αντί 
αμοιβής συνολικά μέχρι του ποσού των 6.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου Φ.Π.Α. και για κάθε εκδήλωση αναλυτικά με αμοιβή, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ως εξής: 

 
1) Εκδήλωση στη Νέδουσα (Ιερά Μονή Μαρδακίου) με θέμα τη συμβολή των 

Αλαγονίων στον αγώνα του 1821:   μέχρι του ποσού των 1.100,00 €  
 
2) Αναπαράσταση της κατάληψης της Καλαμάτας στην πλατεία 23ης Μαρτίου: 

μέχρι του ποσού των 4.200,00 € 
 
3) Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο (θεατρική παράσταση ) :   μέχρι του ποσού 

των 1.000,00 € 
 
 
 Την ανάθεση της μετακίνησης μπουλουκιών από Χώρο Δήμου Νέστορος στην 

Καλαμάτα για να συμμετάσχουν στην αναπαράσταση της κατάληψης της 
Καλαμάτας στην πλατεία 23η Μαρτίου και επιστροφή τους στη Χώρα, στο 
Γραφείο Γενικού Τουρισμού του κ. Βασίλη Τριγκιλίδα ¨TRIGILIDAS Travel & 
Holidays¨, αντί αμοιβής συνολικά μέχρι του ποσού των 350,00 €    
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 
 Την ανάθεση της μετακίνησης μπουλουκιών από την Αρεόπολη στην 

Καλαμάτα για να συμμετάσχουν στην αναπαράσταση της κατάληψης της 
Καλαμάτας στην πλατεία 23η Μαρτίου και επιστροφή τους στην Αρεόπολη, 
στο Τουριστικό Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε., αντί 
αμοιβής συνολικά μέχρι του ποσού των 300,00 €    συμπεριλαμβανομένου 
του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 
 Την ανάθεση της εργασίας καθαρισμού παραδοσιακών φορεσιών – λαβάρων, 

στο κατάστημα  ¨Στεγνοκαθαριστήριο – ¨Ευσταθίος Γεωργ. Μακρής¨ αντί 
αμοιβής συνολικά μέχρι του ποσού των 540,00 €      συμπεριλαμβανομένου 
του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 
 Την ανάθεση της καλλιτεχνικής επιμέλειας της θεατρικής παράτασης 

εορτασμού της 23ης Μαρτίου 1821 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στον 
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κ. Κωνσταντίνο Εμμ. Κατσουλάκη αντί αμοιβής 4.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 
 Την ανάθεση της φωτιστικής κάλυψης της θεατρικής παράτασης εορτασμού 

της 23ης Μαρτίου 1821 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στο κατάστημα 
της  κας Αναστασίας Σωκ. Σάμιου αντί αμοιβής συνολικά μέχρι του ποσού των 
800,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 
 Την ανάθεση της βιντεοσκόπησης   της θεατρικής παράτασης εορτασμού της 

23ης Μαρτίου 1821 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στο κατάστημα της 
κας Χρυσάνθης Γεωργ. Τσόκα αντί αμοιβής συνολικά μέχρι του ποσού των 
400,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 


