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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   183/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Ιουνίου 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 21/31-05-2007 

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. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος 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 Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης από το Δήμο Καλαμάτας 
εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 12371/4-6-2007 
εισήγηση του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: «Εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος». 
 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας, με την υπ΄ αριθμ. 399/2007 απόφαση του Δημοτικού του 
Συμβουλίου, ενέκρινε τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην κεντρική πλατεία της πόλης, την 
προσεχή Τρίτη, 05-06-2007, ημέρα που γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
Το κόστος των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 5.926,20 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης που έχει συνταχθεί από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου.  
 
Μέρος της παραπάνω προϋπολογιζόμενης δαπάνης αφορά σε προμήθειες η διενέργεια των 
οποίων θα πραγματοποιηθεί με τις απαιτούμενες από τον ΕΚΠΟΤΑ, σχετικές αποφάσεις του 
κ. Δημάρχου ενώ η Δημαρχιακή Επιτροπή πρέπει, με τη δική της απόφαση, να εγκρίνει τις 
απαιτούμενες αναθέσεις εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του ΔΚΚ (Ν. 
3463/06), της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 και της υπ΄αριθμ. 29/3-4-2007 
εγκυκλίου περί παροχής υπηρεσιών του ΥΠΕΣΔΑ.  
 
Συγκεκριμένα προτείνεται η ανάθεση των παρακάτω εργασιών στον κ. Οικονόμου Δημήτριο, 
Εμπορία Οπτικοακουστικών μέσων-Ενοικιάσεις, Νέδοντος 138, Καλαμάτα, τηλ.91547, ΑΦΜ 
041499437 ΔΟΥ Καλαμάτας, αντί των αντιστοίχων ποσών:  
 

α) Εγκατάσταση σκιαδίων (τεντών), ποσό 1.147,50 €. 
β) Κάλυψη ηχητικής εγκατάστασης,  ποσό   300,00 €. 
γ) Τοποθέτηση τραπεζιών,               ποσό   100,00 €. 
ΣΥΝΟΛΟ                                                1.547.50 € 
ΦΠΑ 19%                                                 294.03 €  

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                     1.841.53 € 
 
Το παραπάνω ποσό πρέπει να διατεθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.7311.10 

 
                          
                      Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
                                    Παναγιώτα Κουράκλη 
 
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτή διατάξεις, 
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Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών εγκατάστασης σκιαδιών (τεντών), 
κάλυψης ηχητικής εγκατάστασης και τοποθέτησης τραπεζιών, της εκδήλωσης 
που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος,  στο κατάστημα του κ. Οικονόμου Δημητρίου, Εμπορία 
Οπτικοακουστικών μέσων-Ενοικιάσεις, Νέδοντος 138, Καλαμάτα, τηλ.91547, 
ΑΦΜ 041499437 ΔΟΥ Καλαμάτας,  αντί του ποσού των χιλίων οκτακοσίων 
σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.841,53 €) 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., σε υλοποίηση  της υπ΄ αριθμ. 
399/2007  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 
 
 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Ιουνίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 


