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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   164/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 19/17-05-2007 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3)  

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 

2) Λαγανάκος Γεώργιος. 

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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 Διονύσιο. 

 

 

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

συνεδρίασης. 
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.Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στην Ιατρική 
Επιστημονική Εκδήλωση που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα από 25 - 28/5/2007. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρει ότι με την υπ΄ αριθμ. 381/2007 απόφασή 
του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε: 
 
Ι. την συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην Ιατρική επιστημονική εκδήλωση που 

πραγματοποιείται από τις 25-5-2007 έως τις 28-5-2007 στην πόλη μας, με την παράθεση 
ενός δείπνου, ως ένδειξη φιλοξενίας, στους συμμετέχοντες σ’ αυτήν, οι οποίοι έρχονται 
στην πόλη μας για τρεις (3) ημέρες και είναι περίπου ενενήντα (90) άτομα. 

 
ΙΙ. την διάθεση της πίστωσης που απαιτείται για την κάλυψη της δαπάνης παράθεσης του 

εν λόγω δείπνου, το ποσόν της οποίας θα ανέλθει στο ύψος των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων Ευρώ (2.500 €). Η πίστωση αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6441 εξόδων του 
δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2007. 

 
Ακολούθως ο Προεδρεύων λέει ότι σε συνέχεια των παραπάνω πρέπει η Δημαρχιακή 
Επιτροπή με την παρούσα απόφασή της να προχωρήσει στη ανάθεση που απαιτείται για την 
υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 381/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ολοκληρώνοντας την εισήγησή του καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά. 
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου  209  του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και  τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29/3-4-
2007 εγκύκλιο ¨περί παροχής υπηρεσιών¨ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας παράθεσης δείπνου στους συμμετέχοντες 
στην Ιατρική επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 25-5-
2007 έως τις 28-5-2007 στην πόλη μας, στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις με την 
επωνυμία «ΕLITE HOTEL», αντί του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (2.325,00 €) συμπεριλαμβανομένου στο ποσόν 
αυτό του νομίμου Φ.Π.Α., σε υλοποίηση  της υπ΄ αριθμ. 381/2007  απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 
 
  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσμόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


