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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   48/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   459/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 48/13-12-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

- ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων 

αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης 

Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ.  Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 

Κουτσογιαννόπουλος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση παροχής κέτερινγκ κατά τη διοργάνωση ηµερίδας από το ∆ήµο 
Καλαµάτας µε θέµα «Πολιτικές Υπέρβασης: Οδηγός Επιχειρηµατικότητας των 

Ελλήνων Τσιγγάνων».  

Εισηγούµενος το θέµα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 28853/11-12-2007 
εισήγηση του Τµήµατος Σχέσεων του ∆ήµου µε την Ε.Ε. – Χρηµατοδοτήσεων της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 
«ΘΕΜΑ:    Έγκριση ψήφισης πίστωσης για την παροχή κέτερινγκ   της  ηµερίδας που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Καλαµάτας µε θέµα «Πολιτικές Παρέµβασης - Οδηγός 
Επιχειρηµατικότητας  Ελλήνων  Τσιγγάνων». 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας µε την 325/2005 απόφαση του, ενέκρινε την 
συµµετοχή του ∆ήµου στο έργο «ΦΥΛώΝ ΕΝΩΣΙΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ» στο 
πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων και 
ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά εργασίας (EQUAL) στην Ελλάδα ( Β΄ Κύκλος 
Υλοποίησης 2004 – 2006 ) . 
            Ο ∆ήµος Καλαµάτας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, για την υλοποίηση  του 
ανωτέρω έργου θα διοργανώσει την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2007 ενηµερωτική ηµερίδα µε 
θέµα  «Πολιτικές Παρέµβασης – Οδηγός  Επιχειρηµατικότητας  Ελλήνων Τσιγγάνων».  
 
                 Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
Ι.    Την   απευθείας   ανάθεση της   εργασίας κέτερινγκ στη Ξενοδοχειακή   Εταιρεία     
       Λαγωνικάκος  Α.Ε .  Α.Φ.Μ. 094157746   Κολοκοτρώνη 14  Καλαµάτα. 
       
ΙΙ .  Την διάθεση πίστωσης του ποσού 600,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.                                                 
      σε βάρος Κ.Α. 70.7425.04 του  Προϋπολογισµού του ∆ήµου του έτους 2007 για    
      την κάλυψη των εξόδων του κέτερινγκ  της ανωτέρω ηµερίδας.                                                                                  
 
                                                                               Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 
                                                                                   Νικόλαος  Μπασακίδης»  
  
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων υπενθυµίζει στο Σώµα ότι µε την υπ΄ αριθµ. 737/2007 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε εγκριθεί η διοργάνωση της συγκεκριµένης 
ηµερίδας και η διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων της 
διοργάνωσης ηµερίδας από τον ∆ήµο Καλαµάτας (κέτερινγκ, εκτυπώσεις εντύπων, έξοδα 
µετακίνησης και  έξοδα διαµονής των εισηγητών κ.τ.λ.) και θα πρέπει η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή, ως αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) και 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 ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την 
κάλυψη των εξόδων της προαναφερόµενης δαπάνης.  
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την ανάθεση παροχής υπηρεσίας κέτερινγκ, σε υλοποίηση της υπ΄ 
αριθµ. 737/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά 
στη διοργάνωση ηµερίδας από το ∆ήµο Καλαµάτας µε θέµα «Πολιτικές 
Υπέρβασης: Οδηγός Επιχειρηµατικότητας των Ελλήνων Τσιγγάνων»,  την 
Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2007, στο πλαίσιο του έργου «ΦΥΛών ΕΝΩΣΙΣ – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ», στην Ξενοδοχειακή   
Εταιρεία Λαγωνικάκος  Α.Ε .,  Α.Φ.Μ. 094157746, επί της οδού   Κολοκοτρώνη 14 
στην  Καλαµάτα, αντί του ποσού των εξακοσίων ευρώ (600,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
       

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 21 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


