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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 18η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 199 απόφαση), ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον 
κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
 

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 δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Αναθέσεις στο πλαίσιο της φιλοξενίας του συγκοινωνιολόγου κ. Ζέκκου. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος υπενθυµίζει το Σώµα ότι µε την υπ’ αριθµ. 204/2008    
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η φιλοξενία του κ. Ζέκκου που θα 
επισκεφτεί  την Καλαµάτα στις 14 Μαΐου 2008 µε σκοπό την παροχή διευκρινίσεων στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της κυκλοφοριακής µελέτης, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση 
πίστωσης ποσού πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  σε 
βάρος  του Κ.Α. 00.6433 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, για την 
κάλυψη των εξόδων της προαναφερόµενης δαπάνης.  
 
Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, ως αρµόδιο όργανο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), τις διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998 και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 29/3-4-2007 
εγκύκλιο «περί παροχής υπηρεσιών» του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.,  µε την παρούσα απόφασή της να 
προχωρήσει στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για τη διαµονή του κ. Ζέκκου στο 
ξενοδοχείο REX.  
 

 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη της τα 
προαναφερόµενα, 
   

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

Εγκρίνει την ανάθεση της διαµονής,  του συγκοινωνιολόγου κ. Ζέκκου, στο 
Ξενοδοχείο REX – Ανώνυµη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία Καλαµάτας – 
Αριστοµένους 26, αντί του ποσού των πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε υλοποίηση της υπ΄ αριθµ. 204/2008 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά στη φιλοξενία του 
κ. Ζέκκου, κατά την επίσκεψή του στην Καλαµάτα προκειµένου να δώσει 
διευκρινίσεις επί της κυκλοφοριακής µελέτης στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2008.  
  

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 18 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


