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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   070/2007 
 

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης του τοπικού εθίμου 
«ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5686/8-3-2007 
εισήγηση του τμήματος υποστήριξης αιρετών οργάνων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση αναθέσεως στα πλαίσια της διοργάνωσης του τοπικού εθίμου 

«ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ»  
 
 
Με  την υπ΄ αριθμ. 241/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
διοργάνωση του τοπικού εθίμου «ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ».  
 

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η ψήφιση και η διάθεση πίστωσης ποσών α) 28.619,15 
€ 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 εκτέλεση του εθίμου και συγκεκριμένα:  

 
α) Εργασία ηχητικής κάλυψης Σαϊτοπόλεμου       1.200,00 € 
β) Προμήθεια χαρτονιού υποδηματοποιίας 2.731,05 € 
γ) Μεταφορά χαρτονιού υποδηματοποιίας 174,00 € 
δ) Προμήθεια μπαρούτης υπονόμων- σκόνη 20.349,00 € 
ε) Προμήθεια μπαρούτης Κυνηγίου 3.915,10 € 
στ) Εκτύπωση προγραμμάτων εκδήλωσης 250,00 € 
  

ΣΥΝΟΛΟ 28.619,15 € 
 
  και β) 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 (τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών) του υπό έγκριση 
Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2007, για τα έπαθλα των μπουλουκιών (8 
μπουλούκια Χ 500,00 €/μπουλούκι). 

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

α) της εργασίας της ηχητικής κάλυψης του 
Σαϊτοπόλεμου, και       

β)  της μεταφοράς χαρτονιού υποδηματοποιίας 
 
 



Συνεδρίαση :  09/2007 Δευτέρα  12/03/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   070/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

Οι άλλες αναθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την υπ΄ 
αριθμ. 241/2007 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» 
 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει την ανάθεση της ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης 
στον κ. Ζωάκο Στυλιανό αντί ποσού 1.200,00 € προσαυξανόμενου με το νόμιμο ΦΠΑ, ενώ 
τελικά για τη μεταφορά του χαρτονιού υποδηματοποιίας δεν θα απαιτηθεί δαπάνη. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
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 την ανάθεση της ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης του τοπικού εθίμου 
«ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ»  που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή του Πάσχα,  στο 
κατάστημα ¨ΖΩΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ¨,  αντί του ποσού των χιλιών διακοσίων ευρώ 
(1.200,00 €) 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 
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  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 

 
 


