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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 5η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 25-1-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,  
και  2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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 Διονύσιο.   
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  05/2008 Τετάρτη   30/01/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   045/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στα πλαίσια της διοργάνωσης των εορταστικών εκδηλώσεων 
της θρησκευτικής εορτής της Υπαπαντής του Χριστού. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2170/29-1-2008 
εισήγηση του τμήματος προμηθειών & αποθήκης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού 
του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναθέσεων στο πλαίσιο της υπαρίθμου 01/2008 Απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου στην διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων της θρησκευτικής εορτής της 
Υπαπαντής του Χριστού». 
 
Σύμφωνα με την υπαρίθμου 01/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 
διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων της θρησκευτικής εορτής της Υπαπαντής του 
Χριστού, καθώς και η διάθεση πίστωσης ποσού 12.280,212 € (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες 
δεξιώσεων και εθνικών ή  τοπικών εορτών». 
Στην συνέχεια των παραπάνω και σύμφωνα με αυτά η Δημαρχιακή Επιτροπή λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 346/06) και τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 9 του Ν. 2623/98 σύμφωνα με την υπαρίθμου 29/03-04-97 εγκύκλιο «περί παροχής 
υπηρεσιών» θα πρέπει να προχωρήσει στις παρακάτω αναθέσεις σύμφωνα με την συμμετοχή 
των προσκεκλημένων: 
α) Παροχή γεύματος 330 ατόμων: στο Hotel Filoxenia ΠΑΝΕΛΕΝΗ Ξ.Τ.Α.Ε. τέρμα 
Ναυαρίνου Καλαμάτα με Α.Φ.Μ 094039963, με τιμή ανά άτομο 25,688€, συνολικό κόστος 
8.477,06 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
β) Διαμονή (4) τεσσάρων ατόμων: στο Hotel Filoxenia ΠΑΝΕΛΕΝΗ Ξ.Τ.Α.Ε. τέρμα 
Ναυαρίνου Καλαμάτα με Α.Φ.Μ 094039963, αντί του ποσού των 230,00 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
γ) Ηχητική κάλυψη: στον κο Οικονόμου Δημήτριο Νέδοντος 138 Καλαμάτα με Α.Φ.Μ. 
041499437, αντί του ποσού των 1.260,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή  
τοπικών εορτών», του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 
2008. 

  
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΝΤΖΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ    

  
Κοινοποίηση  

 Αντιδήμαρχο Καλαμάτας Κο Θεοφάνη Κλείδωνα. 
        
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
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Εγκρίνει τις εξής αναθέσεις στα πλαίσια της διοργάνωσης των εορταστικών 
εκδηλώσεων της θρησκευτικής εορτής της Υπαπαντής του Χριστού, σε 
υλοποίηση  της υπ΄ αριθμ. 1/2008  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας: 

α) Παροχή γεύματος 330 ατόμων: στο Hotel Filoxenia ΠΑΝΕΛΕΝΗ Ξ.Τ.Α.Ε. τέρμα 
Ναυαρίνου Καλαμάτα με Α.Φ.Μ 094039963, με τιμή ανά άτομο 25,688 €, 
συνολικό κόστος 8.477,06 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

β) Διαμονή (4) τεσσάρων ατόμων: στο Hotel Filoxenia ΠΑΝΕΛΕΝΗ Ξ.Τ.Α.Ε. τέρμα 
Ναυαρίνου Καλαμάτα με Α.Φ.Μ 094039963, αντί του ποσού των 230,00 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

γ) Ηχητική κάλυψη: στον κο Οικονόμου Δημήτριο Νέδοντος 138 Καλαμάτα με 
Α.Φ.Μ. 041499437, αντί του ποσού των 1.260,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.). 

 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                  

 


