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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 22η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 05-06-2008 
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. Κουρκουτάς Γεώργιος, 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.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  22/2008 ∆ευτέρα 09/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   259/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 15ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ισολογισµός και 
Αποτελέσµατα Χρήσεως) του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2006. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 12684/3-6-2008 
εισήγηση της ∆ιευθύντριας ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας κας Ηλιοπούλου 
Γεωργίας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Της Ηλιοπούλου Γεωργίας διευθύντριας ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας  
 Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 163 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), σύµφωνα µε τις 
οποίες θα πρέπει να οριστεί ορκωτός ελεγκτής – λογιστής προκειµένου να ελέγξει τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις  (Ισολογισµός και Αποτελέσµατα Χρήσης) του ∆ήµου 
Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2006. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), τις όµοιες της παρ. 9 του 
άρθρου 9 του Ν. 2623/98 και την εγκύκλιο 29/3-4-2007 «περί παροχής υπηρεσιών» 
του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

3. Την µε αρ. πρωτ. 46369/2008 προσφορά της ΣΟΛ Α.Ε.. για έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2006, µε αµοιβή 8.800,00 € 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

4. Το γεγονός της άριστης συνεργασίας µε την παραπάνω εταιρεία κατά των έλεγχο των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου Καλαµάτας Οικονοµικού έτους 2005.   

 
Εισηγούµεθα 

 
την ανάθεση του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ισολογισµός και 

Αποτελέσµατα Χρήσεως) του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2006 στην Ανώνυµη 
Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Σ. Ο. Λ. Α.Ε., µε πρόταση ο έλεγχος να διενεργηθεί από τον Ο. 
Ε. Λ. κ. Αγγελόπουλο Άγγελο (Α.Μ. Σ0ΕΛ 15341) και αναπληρωµατικό Ο. Ε. Λ. την κα 
Ζήρου Αναστασία (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15841) αντί του ποσού των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(8.800,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω δαπάνη θα πληρωθεί από τον Κ. Α. 10.6115, µε τίτλο  Αµοιβές 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού 
έτους 2008.                                                                                                                      
                                                       Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

                                                    ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
         ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

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

 

Ι. Εγκρίνει την ανάθεση του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων 
(Ισολογισµός και Αποτελέσµατα Χρήσεως) του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού 
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έτους 2006 στην Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Σ. Ο. Λ. Α.Ε., αντί του 
ποσού των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (8.800,00 €) πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., προτείνοντας παράλληλα στην εταιρεία αυτή όπως ο 
αναφερόµενος έλεγχος να διενεργηθεί από τον Ο. Ε. Λ. κ. Αγγελόπουλο Άγγελο 
(Α.Μ. Σ0ΕΛ 15341) και αναπληρωµατικό Ο. Ε. Λ. την κα Ζήρου Αναστασία 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 15841).  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω πίστωσης σε 

βάρος του Κ.Α. 10.6115, µε τίτλο  «Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», 
του δηµοτικού προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 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 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 20 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


