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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 01η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00  
π.µ. συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 46η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 25-11-2008 
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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  

 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  46/2008 ∆ευτέρα 01/12/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   454/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Ανάθεση παροχής γεύµατος στο πλαίσιο της τέλεσης εγκαινίων πανεπιστηµιακών 
κτιρίων  που θα γίνουν από τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο 

Παπούλια. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 27674/1-12-2008 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: “Συµµετοχή του ∆ήµου στην εκδήλωση τέλεσης εγκαινίων πανεπιστηµιακών 

κτιρίων, που θα γίνουν από τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο 
Παπούλια”.  

 
Με την υπ’ αριθ. 542/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η συµµετοχή 
του ∆ήµου Καλαµάτας στην εκδήλωση, για την τέλεση των εγκαινίων του νέου κτιρίου του 
Πανεπιστηµίου, µε την παράθεση ενός γεύµατος.  
 
Για την πραγµατοποίηση του ανωτέρω σκοπού εισηγούµεθα την ανάθεση στο e-CLASSICAL  
FILOXENIA HOTEL αντί ποσού 4.550 € (140 άτοµα Χ 32,50 €/άτοµο), 
συµπεριλαµβανοµένου του 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,  

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

 
Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας παράθεσης ενός γεύµατος, προς τιµήν του 
Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και των 
προσκεκληµένων στην εκδήλωση τέλεσης εγκαινίων πανεπιστηµιακών κτιρίων 
που θα πραγµατοποιηθούν στις 5 ∆εκεµβρίου 2008 στην πόλη µας από τον 
Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, στις Ξενοδοχειακές - Τουριστικές 
Επιχειρήσεις µε την επωνυµία «e-CLASSICAL  FILOXENIA HOTEL», αντί ποσού 
32,50 € / άτοµο και µέχρι 140 άτοµα, ήτοι, αντί συνολικού ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (4.550,00 €) συµπεριλαµβανοµένου στο 
ποσόν αυτό του νοµίµου Φ.Π.Α., σε υλοποίηση  της υπ΄ αριθµ. 542/2008 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 

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



Συνεδρίαση :  46/2008 ∆ευτέρα 01/12/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   454/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   3

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 17 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


