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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.

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής

1

Συνεδρίαση : 23/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2008

Τετάρτη 18/06/2008

..........................................................................
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Έγκριση ανάθεσης στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασµού της
Αγίας Σκέπης.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 17-6-2008 εισήγηση του
Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Κλείδωνα, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ.

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της ηχητικής κάλυψης του εορτασµού της Αγίας
Σκέπης (κατά τον Εσπερινό και κατά την κύρια ηµέρα της εορτής) στις 5 – 6 Ιουλίου 2008,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 319/2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ.
∆ηµήτριο Οικονόµου αντί του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) προσαυξανόµενου µε
το νόµιµο Φ.Π.Α.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ»
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σε συνέχεια των παραπάνω θα
πρέπει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, ως αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
209 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998
και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 29/3-4-2007 εγκύκλιο «περί παροχής υπηρεσιών» του
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., µε την παρούσα απόφασή της να προχωρήσει στην παραπάνω ανάθεση.
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάθεση, σε υλοποίηση της υπ΄ αριθµ. 319/2008 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, της ηχητικής κάλυψης της διοργάνωσης
εκδήλωσης του εορτασµού της Αγίας Σκέπης που θα πραγµατοποιηθεί από 5 έως
6 Ιουλίου 2008 στην Καλαµάτα, στον κ. ∆ηµήτριο Οικονόµου, αντί του ποσού
των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) προσαυξανόµενου µε το νόµιµο Φ.Π.Α.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Παναγιώτης Ε. Νίκας
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1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
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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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