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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   223/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η 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 23/14-06-2007 

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. 

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

 

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 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την αποζημίωση και την φιλοξενία των μελών 
του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών, της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης για τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Ζωφόρος – 
Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας ανέργων παλινοστούντων, 

μεταναστών και προσφύγων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.» 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13598/15-6-2007 
εισήγηση του τμήματος σχέσεων του Δήμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση – Χρηματοδοτήσεων 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση ψήφισης  πίστωσης για την αποζημίωση και την  φιλοξενία των μελών του 
Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών , της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για 
την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής 
Γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.». 
 
                            Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2006, έγινε  ο διαγωνισμός του έργου «Ζωφόρος 
– Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, μεταναστών 
και προσφύγων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.» που η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της 
διακήρυξης έγινε με την 432/26-9-2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
                            Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης) του διαγωνισμού, συστήθηκε με την 433/26-9-2006 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, συγκροτήθηκε με την 24585/23-11-2006 απόφαση κ. Δημάρχου Καλαμάτας και 
αποτελείται από τον κ. Λίβα Ανδρέα υπάλληλο κατηγορίας Π.Ε. του Δήμου Καλαμάτας και 
δυο μέλη, οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες – αξιολογητές από το Ενιαίο Μητρώο 
Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την κ. Μασούρη 
Γαριφαλιά και την κ. Γιαννίκου Σταυρούλα. 
                            Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την 545/2006 απόφαση της, με θέμα: «Επί της 
ένστασης του Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ζωφόρος – 
Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, μεταναστών και 
προσφύγων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.» που οι όροι του καταρτίσθηκαν με την 432/2006 
απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής και επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού», κάνει δεκτή 
την υπ’ αριθμό 231/27-11-2006 (αριθμός πρωτ. Δήμου 24874/28-11-2006) ένσταση του 
Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 
                            Μετά την εν λόγω απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η τεχνική και η 
οικονομική προσφορά του Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καλαμάτας πρέπει να ανοιχτούν  και να 
εξεταστούν από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού σε νέες 
συνεδριάσεις της, προκειμένου να εκδοθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
 
                                                  
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

 
I. Την απευθείας ανάθεση στο REX – Ανων. Ξεν/κη και Τουριστική Εταιρεία Καλαμών – 



Συνεδρίαση :  23/2007 Δευτέρα  18/06/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   223/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

Αριστομένους 26 της διαμονής των δυο αξιολογητών του Ε.Μ.Α..  
II. Την διάθεση πίστωσης του ποσού των 80,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 του 

προϋπολογισμού του Δήμου  του έτους 2007, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης 
του κάθε αξιολογητή, για κάθε συνεδρίαση που θα απαιτηθεί για την διενέργεια του 
διαγωνισμού.  

III. Την διάθεση πίστωσης του ποσού των 45,57 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6132 του 
προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2007 για την κάλυψη της αποζημίωσης των 
μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Λίβα Ανδρέα, Μασούρη Γαριφαλιάς 
και Γιαννίκου Σταυρούλας και της γραμματέας της Επιτροπής, Τριανταφυλλίδη 
Βασιλικής, για τον κάθε έναν, για κάθε συνεδρίαση που θα απαιτηθεί για την 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

 
                                                      
                                                                                   Η Διευθύντρια  
                          
                                                                                  Αθανασία Ιντζέ  
 
Συν/να: 

1. 113014/27-10-06 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης  
2. 24585/23-11-2006 απόφαση κ. Δημάρχου Καλαμάτας 

 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Β. Τριανταφυλλίδη Π. Κασσάς» 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, 
 
 

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

 
Εγκρίνει για την αποζημίωση και την  φιλοξενία των μελών του Ενιαίου Μητρώου 
Αξιολογητών, της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την 
διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – Εκμάθηση 
Ελληνικής Γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων σε 
πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.», τα εξής: 
 
Ι. Την απευθείας ανάθεση στο REX – Ανων. Ξεν/κη και Τουριστική Εταιρεία 

Καλαμών – Αριστομένους 26 της διαμονής των δύο αξιολογητών  του Ε.Μ.Α., 
έως του ποσού των τετρακοσίων  ευρώ (400,00 €), σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. 427/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
ΙΙ. Τη διάθεση πίστωσης ποσού ογδόντα ευρώ (80,00 €) για την κάλυψη των 

εξόδων μετακίνησης του κάθε αξιολογητή, για κάθε συνεδρίαση που θα 
απαιτηθεί για την διενέργεια του διαγωνισμού. Η απαιτούμενη πίστωση θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6423 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικον.  έτους 2007.  

 
ΙΙΙ. Τη διάθεση πίστωσης ποσού σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά  λεπτών 

(45,57 €) για την κάλυψη της αποζημίωσης των μελών της                 
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Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Λίβα Ανδρέα, Μασούρη Γαριφαλιάς και 
Γιαννίκου Σταυρούλας και της γραμματέας της Επιτροπής, Τριανταφυλλίδη 
Βασιλικής, για τον κάθε έναν, για κάθε συνεδρίαση που θα απαιτηθεί για την 
διενέργεια του διαγωνισμού. Η απαιτούμενη πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.6132 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2007.                                                  

 
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 26 Ιουνίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 

 
 


