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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 6η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-02-2008 
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. Κουρκουτάς Γεώργιος, 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. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση της ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο της διοργάνωσης της εκδήλωσης 
στην μνήμη των Ελλήνων που εκτελέσθηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα 

κατοχής (στο Παλαιό Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού)  στις 8 
Φεβρουαρίου 1944. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 11/2/2008 εισήγηση του 
Γραφείου Επικοινωνίας του τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης – Συντονισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Ανάθεση ηχητικής  κάλυψης, για τις εκδηλώσεις στη μνήμη των συμπατριωτών 

μας, που εκτελέστηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 1944, από τα Γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής. 

 
Για την ηχητική κάλυψη του μνημοσύνου (εκτελεσθέντες από τα Γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής 8/2/1944), προτείνεται η ανάθεση αυτής στην κα Κουτσαϊμάνη Χρ. Ιωάννα, αντί 
ποσού 297€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  
 

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Παναγιώτης Ε. Νίκας 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου  209  του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και  τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του 
Ν. 2623/98 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29/3-4-2007 εγκύκλιο ¨περί παροχής υπηρεσιών¨ 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  
 

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

 
 
Εγκρίνει την ανάθεση, σε υλοποίηση της υπ΄ αριθμ. 70/2008 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, της ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008 στην μνήμη των Ελλήνων 
που εκτελέσθηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής (στο παλαιό 
Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού) στις 8 Φεβρουαρίου 1944, με την 
τέλεση Μνημοσύνου,  στην κα Κουτσαϊμάνη Χρ. Ιωάννα,  αντί του ποσού των 
διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (297,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 
Φ.Π.Α.  
 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


