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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   132/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαρτίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 10/17-03-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                       

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,             

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και  6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

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 : 

Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 7-3-2006 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου  
 
Παρακαλούμε να μας εγκρίνετε τα κάτωθι είδη μορφοσιδήρου τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν έκτακτα για την σφράγιση Δημοτικών καταστημάτων στο Δυτ. Εμπορικό 
κέντρο στο οποίο τα είχαν καταλάβει αθίγγανοι δημιουργώντας προβλήματα στους 
περίοικους. 
 
Η προμήθεια και η κατασκευή πρέπει να γίνει άμεσα πριν δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα. 
 
Τα υλικά που θα απαιτηθούν είναι: 
α) 4 Βέργες κοιλοδοκός 25Χ25 (6μ.) 
β) 25 Βέργες 14μ.μ2 μασιφ τετράγωνο. 
γ) 7 Βέργες λαμάκι 5Χ25 
δ) 10 τεμ. μεντεσέδες 20 χιλιοστών 
ε) 5 τεμ. λουκέτα βαρέως τύπου 
 
Το ύψος της δαπάνης είναι περίπου 320 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο 
του Τεχνικού Προγράμματος 2006 Κ.Α. 20.7325.06 ¨Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και 
ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ. Η προμήθεια θα γίνει από το 
κατάστημα «Γεώργιος Σερεμέτης Ο.Ε.». 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.» 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.2539/97, καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 29,  του Ν. 3202/2003, 
 

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

Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της προμήθειας ειδών μορφοσιδήρου για την έκτακτη 
ανάγκη σφράγισης δημοτικών καταστημάτων στο Δυτ. Εμπορικό κέντρο τα 
οποία τα είχαν καταλάβει αθίγγανοι, εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της 
παραπάνω προμήθειας στο κατάστημα της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ 
Ο.Ε.», αντί του συνολικού ποσού των τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00 €) 
προσαυξανόμενου του ποσού  με το νόμιμο Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 7-3-
2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
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ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης  
σε βάρος του Κ.Α. 20.7325.06 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2006. 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 28  Μαρτίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


