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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 23η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 13-06-2008
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) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2)
Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήτριος, 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 :
Αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000,00 € από την Εµπορική Τράπεζα για την
υλοποίηση του 14ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 13464/12-6-2008
έγγραφο της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

«Κύριοι,
Σε απάντηση επιστολής σας, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του ∆ήµου Καλαµάτας και συγκεκριµένα για την υλοποίηση του 14ου
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας (από 18 έως 27 Ιουλίου 2008), σας γνωρίζουµε ότι η
Εµπορική Τράπεζα προτίθεται να σας υποστηρίξει µε το συνολικό ποσό των € 3.000,00
(τριών χιλιάδων ευρώ).
Τα χρήµατα θα σταλούν µε έµβασµα στο Κατάστηµα Καλαµάτας της Εµπορικής Τράπεζας.
Παρακαλούµε για την προαναφερόµενη οικονοµική ενίσχυση, µετά την αποστολή του
καταθετηρίου εγγράφου από την Τράπεζά µας, να µας προσκοµισθούν τα κάτωθι
παραστατικά για την τακτοποίηση των φορολογικών θεµάτων:
•
•
•

Πρακτικό αποδοχής δωρεάς
Απόδειξη εισπράξεως
Εκτύπωση της καταχώρισης του ποσού από τα επίσηµα βιβλία του φορέα.

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Μαρία Μπέσκου
∆ιευθύντρια ∆ιεύθυνσης

Κλέα Αναστασιάδου
∆ιευθύντρια Τοµέα

Κοινοποίηση:
- Κατάστηµα Καλαµάτας
- ∆ιεύθυνση Εµπορικής Τραπεζικής»
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη δωρεά ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) από την
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος για την υλοποίηση του 14ου ∆ιεθνούς
Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας.
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ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την αποστολή ευχαριστήριας
επιστολής για την παραπάνω δωρεά.
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. Κουδούνης Αργύριος
4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
5. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 24 Ιουνίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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