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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 8η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-02-2008 
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  και  2) Κουδούνης Αργύριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος.  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 18ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αναθέσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της 
Αποκριάς. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι με  την υπ΄ αριθμ. 96/2008 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της 
Αποκριάς και η κάλύψη των δαπανών για την πραγματοποίηση αυτών. 
  
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε μεταξύ των άλλων και η διάθεση πίστωσης ποσού πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (4.380,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2008, για την κάλυψη δαπανών των εκδηλώσεων, 
που αφορούν στην ηχητική – φωτιστική κάλυψη και στην προβολή των εκδηλώσεων, για τα 
οποία η Δημαρχιακή Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
28/80, των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 για τις αναθέσεις παροχής υπηρεσιών, 
θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάθεση αυτών.  
 
 
Οι υπόλοιπες αναθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ. 96/2008 παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα 
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).   
       
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση και την αναφερόμενη σ’ αυτήν υπ’ αριθ. 96/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 209 και 239 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),  

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

 
 
Εγκρίνει τις παρακάτω αναθέσεις για την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ. 96/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά 
στη διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της Αποκριάς:   
 
 Την ανάθεση των εργασιών της ηχητικής και φωτιστικής  κάλυψης των  

εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα ¨ΖΩΑΚΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ¨,  αντί αμοιβής συνολικά μέχρι του ποσού των 2.380,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 
 Την ανάθεση της προβολής των εκδηλώσεων στους παρακάτω τοπικούς 

τηλεοπτικούς σταθμούς: 

o ΝΕΤ για την παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών spots αντί αμοιβής 
600,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

o BEST για την παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών spots αντί 
αμοιβής 510,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
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o ΜΕΣΣΟΓΕΙΟΣ για την προβολή τηλεοπτικών spots αντί αμοιβής 
380,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


