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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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στην πόλη της Καλαµάτας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε 
την υπ’ αριθ. 317/2008 απόφασή του ενέκρινε την διοργάνωση µιας σειράς εκδηλώσεων, 
κατά την διάρκεια του εφετινού καλοκαιριού, στην πόλη της  Καλαµάτας.  

Με την ίδια απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε:  
α) τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 

πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (24.645,92 €), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.6434 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2008, για την 
κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων.  

 
β) την επιχορήγηση της Πειραµατικής Σκηνής Καλαµάτας µε το ποσό των χιλίων 

τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της στις 
προαναφερόµενες εκδηλώσεις, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση ισόποσης πίστωσης, 
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6735 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
οικονοµικού έτους 2008.  

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 17-6-2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2008  
(ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)  
Εισηγούµαστε να γίνουν οι ακόλουθες αναθέσεις για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 2008 (Καλαµάτας): 

1. στην «Κουτσαϊµάνη Ιωάννα-ηχητικά φωτισµός» για ήχο-φως αντί του 
ποσού των 9.163,00€ (κόστος, συµπεριλαµβανοµένων οιοδήποτε 
φόρων) για τις εκδηλώσεις στις 20/6 στην Πλ. Αγ. Αποστόλων, 21/6 στην 
Πλ. Βιλλεαρδουϊνου, 23/6 στην Πλ. Όθωνος, 27/6 στην Πλ. Αγ. 
Αποστόλων, 4-5-6/7 στην Πλ. Αµφείας, 14/7 στο Κάστρο, 16/7 στο 
Πάρκο Ο.Σ.Ε., 8/8 στο Πάρκο Ο.Σ.Ε., 6/9 στην Πλ. Όθωνος. (Αναλυτικά-
αντίστοιχα ποσά κάθε εκδήλωσης: 833€ + 833€ + 833€ + 833€ + 2.142€ 
(714€ χ 3) + 1.785€ + 476€ + 833€  + 595€ = 9.163,00€). 

2. στην οµόρρυθµη εταιρία υπό την επωνυµία «Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
& Σια Ο.Ε.-Μεσσηνιακό Catering» για ενοικίαση καρεκλών αντί του 
ποσού των 5.197,92€ (κόστος, συµπεριλαµβανοµένων οιοδήποτε 
φόρων) για τις εκδηλώσεις στις 20/6 στην Πλ. Αγ. Αποστόλων, 23/6 στην 
Πλ. Όθωνος, 27/6 στην Πλ. Αγ. Αποστόλων, 4-5-6/7 στην Πλ. Αµφείας, 
14/7 στο Κάστρο, 16/7 στο Πάρκο Ο.Σ.Ε., 17/7 στο Λιµάνι, 29/7 στην 
Πλ. Όθωνος, 4/8 στην Αγ. Τριάδα, 5/8 στα Γιαννιτσάνικα, 8/8 στο Πάρκο 
Ο.Σ.Ε., 6/9 στην Πλ. Όθωνος. (Αναλυτικά-αντίστοιχα ποσά κάθε 
εκδήλωσης: 493,85€ + 395,08€ + 493,85€ + 1.185,24€ (395,08€ χ 3) + 
592,62€ + 357€ + 395,08€ + 285,60€ + 214,20€ + 214,20€ +285,60€ + 
285,60€ = 5.197,92€). 
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 3. στον «Ιωάννη Αργύρη-µουσικό» αµοιβή αντί του ποσού των  1.785,00€ 
(κόστος, συµπεριλαµβανοµένων οιοδήποτε φόρων) για την εκδήλωση 
στις 23/6 στην Πλ. Όθωνος. 

4. στον «Βασίλειο Κουτίβα-παραγωγό µουσικών εκποµπών» αµοιβή αντί 
του ποσού των 2.000,00€ (κόστος, συµπεριλαµβανοµένων οιοδήποτε 
φόρων) για την εκδήλωση στις 17/7 στο Λιµάνι. 

5. στον «Νικόλαο Πράσινο» κάλυψη συναυλίας αντί του ποσού των 
1.400,00€ (κόστος, συµπεριλαµβανοµένων οιοδήποτε φόρων) για 
την εκδήλωση στις 8/8 στο Πάρκο Ο.Σ.Ε.              

6.στον «Αντώνιο Μπαµπούνη-ηθοποιό» αµοιβή αντί του ποσού των 
3.750,00€ (κόστος, συµπεριλαµβανοµένων οιοδήποτε φόρων)  για 
την εκδήλωση στις 14/7 στο Κάστρο.     

7. στον «Κώστα Σπυρόπουλο-παραγωγό θεατρικών παραστάσεων» για 
θέατρο σκιών αντί του ποσού των 1.350,00€ (κόστος, 
συµπεριλαµβανοµένων οιοδήποτε φόρων) για τις εκδηλώσεις στις 
29/7 στην Πλ. Όθωνος, 4/8 στην Αγ. Τριάδα, 5/8 στα Γιαννιτσάνικα. 
(Αναλυτικά-αντίστοιχα ποσά κάθε εκδήλωσης χωρίς Φ.Π.Α.: 450€ + 450€ 
+ 450€ = 1.350€). 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  24.645,92€ 

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 29/3-4-
2007 εγκύκλιο «περί παροχής υπηρεσιών» του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.,     
 

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

Εγκρίνει τις απαιτούµενες αναθέσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης από το ∆ήµο Καλαµάτας πολιτιστικών εκδηλώσεων στην πόλη της  
Καλαµάτας, σε  υλοποίηση  της υπ΄ αριθµ. 317/2008  απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Ηλιόπουλου Αθανασίου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 

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 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 4 Ιουλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


