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ΑΠΟΦΑΣΗ   159/2008 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 14η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-04-2008 
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.   
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αναθέσεις για την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας με θέμα 
«Ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και εγκληματικότητα». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7346/2-4-2008 
εισήγηση του Τμήματος Σχέσεων του Δήμου με την Ε.Ε. – Χρηματοδοτήσεων της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:    Αναθέσεις  για την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας με θέμα 
«Ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και εγκληματικότητα». 
 
             Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου μας, με την  192/2008                     απόφαση 
του, ενέκρινε τη διοργάνωση εκδήλωσης από τον Δήμο Καλαμάτας με θέμα: « Ανεργία, 
φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και εγκληματικότητα» για την υλοποίηση του    
προγράμματος «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» που ανήκει στο έργο 
«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Φυλακισμένοι, 
Μακροχρόνιοι Άνεργοι Άνω των 45 Ετών, Οροθετικοί)».                                                                          
            Ο Δήμος Καλαμάτας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την υλοποίηση  του 
ανωτέρω έργου θα διοργανώσει το Σάββατο 12 Απριλίου 2008 ενημερωτική εκδήλωση  με 
θέμα  «Ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και εγκληματικότητα». 
 
                Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αναθέσετε: 
Ι.     Την απευθείας ανάθεση στο  REX – Ανώνυμη  Ξεν/κη και   Τουριστική   Εταιρεία  
       Καλαμάτας  -   Αριστομένους 26  με  Α.Φ.Μ.  094016488   ΔΟΥ  Καλαμάτας,  της   
       πραγματοποίησης της  εκδήλωσης ( ενοικίαση  αίθουσας, κετερίνγκ,   και   έξοδα  
       διαμονής του εισηγητού).  
 
ΙΙ.    Την απευθείας ανάθεση στο   Λευτέρη  Σταματελόπουλο  Σταδίου & Πλατεία 23ηε   

           Μαρτίου 52 Καλαμάτα με Α.Φ.Μ. 047560393  ΔΟΥ Καλαμάτας,  της δημιουργίας 
       ιστοσελίδας  για την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου. 
 
ΙΙΙ.  Την  απευθείας  ανάθεση  στη Βασιλική  Ντανταβασίλη  Φραντζή  9  Καλαμάτα με  
      Α.Φ.Μ. 046562512, ΔΟΥ Καλαμάτας, των μεταφράσεων  συμμετοχής του  φορέα 
      σε εθνικά και διεθνή δίκτυα. 
                
ΙV.  Την διάθεση πίστωσης του ποσού 2.800,00 €  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α 
      σε βάρος του Κ.Α. 70.7425.09 του   Προϋπολογισμού του  Δήμου του έτους 2008   
      για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων της εκδήλωσης. 
 
                                                                                       Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
                                                                                          Νικόλαος Μπασακίδης 
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Π. ΚΑΣΣΑΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΑΘ. ΙΝΤΖΕ» 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σε συνέχεια των παραπάνω θα 
πρέπει η Δημαρχιακή Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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209 του Δ.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.Δ.Δ.Α.,  με την παρούσα απόφασή της να προχωρήσει στις παραπάνω αναθέσεις.  
 
Η Δημαρχιακή 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 
 
Ι. Εγκρίνει τις παρακάτω αναθέσεις για την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος 

Καλαμάτας με θέμα «Ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και 
εγκληματικότητα», σε υλοποίηση  της υπ΄ αριθμ. 192/2008  απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας: 

 
α) της  πραγματοποίησης της  εκδήλωσης ( ενοικίαση  αίθουσας, κέτερινγκ,   

και   έξοδα διαμονής του εισηγητού) στο  REX – Ανώνυμη  Ξεν/κη και   
Τουριστική   Εταιρεία Καλαμάτας  -   Αριστομένους 26  με  Α.Φ.Μ.  
094016488   ΔΟΥ  Καλαμάτας, αντί συνολικού ποσού  χιλίων τριακοσίων 
ευρώ (1.300,00 €) και αναλυτικά αντί του ποσού των 1.205,00 € για την 
ενοικίαση αίθουσας και το  κέτερινγκ και του ποσού των 95,00 € για τη 
διαμονή του εισηγητού 

 
β)  της δημιουργίας ιστοσελίδας  για την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών 

μέσω διαδικτύου στο   Λευτέρη  Σταματελόπουλο  Σταδίου & Πλατεία 23ηε   

          Μαρτίου 52 Καλαμάτα με Α.Φ.Μ. 047560393  ΔΟΥ Καλαμάτας, αντί του 
συνολικού ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00 €)  και    

 
γ) των μεταφράσεων  συμμετοχής του  φορέα σε εθνικά και διεθνή δίκτυα στη 

Βασιλική  Ντανταβασίλη  Φραντζή  9  Καλαμάτα με Α.Φ.Μ. 046562512 ΔΟΥ 
Καλαμάτας, αντί του συνολικού ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 

(2.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
70.7425.09 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2008 για την 
κάλυψη των ανωτέρω εξόδων της εκδήλωσης.  

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


