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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   315/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 13η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                            

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 38η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-12-2010 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση), 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) 

Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

 

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 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ηλεκτροδότησης πρώην Δημοτικού Σχολείου 
στο Δ.Δ. Μικ. Μαντίνειας με Α.Π. 33692083-01. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην  από 7-12-2010 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ:ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΙΚ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
              ΜΕ Α.Π. 33692083-01 

 
Προκειμένου η Δ.Ε.Η. να εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 500/2010 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να έχει εισπράξει τα χρήματα, εισηγούμεθα: 
 

1. Nα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής αξίας 290,68 € για επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού. 
2. Ο ορισμός ενός τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Καλαμάτας στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή 
των σχετικών δαπανών και για την απόδοση του λογαριασμού στο Ταμείο του Δήμου η οποία θα 
γίνει το αργότερο μέχρι την 30/06/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του από 17-5-1959 
διατάγματος «περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
144 της 15-6-59). Προτείνεται ο Νικόλαος Κισκήρας, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. 

3. Να εγκριθεί η διάθεση πίστωσης ποσού 290,68 € και να καταστεί δεκτικό το ένταλμα 
προπληρωμής στον Κ.Α. 30.7425.03 του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.38 του Ν. 2362/1995. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                        ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                 ΝΙΚ. ΚΙΣΚΗΡΑΣ                            ΒΑΣ.  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
 

 
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 την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού διακοσίων 

ενενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (290,68 €) για την ηλεκτροδότηση 
πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Μικ. Μαντίνειας με Α.Π. 33692083-01.  

 
ΙΙ. Ορίζει τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Καλαμάτας - Προϊστάμενο Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κυκλοφοριακών Θεμάτων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου - κ. Κισκήρα Νικόλαο, στο όνομα 
του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα προπληρωμής και ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης και για την απόδοση του 
λογαριασμού στο Ταμείο του Δήμου η οποία θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 
30/06/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του από 17-5-1959 
Διατάγματος «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 144/ της  15-6-59).   
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ΙΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού διακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα 
οκτώ λεπτών (290,68 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.7425.03 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2010 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης 
και καθιστά δεκτικό τον παραπάνω κωδικό για την έκδοση του εν λόγω 
εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 
2362/1995. 

 

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 Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


