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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   102/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 13/04-04-2007 

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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης Δημήτριος.  

 
 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας 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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση της εργασίας επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος (nashuatec 
3722) του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7669/30-3-2007 
εισήγηση του τμήματος προμηθειών και αποθήκης της Δ/νσης Ανάπτυξης – Συντονισμού 
του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος (nashuatec 
3722) του Κ.Π.Ε. 
 

Έχοντας υπ΄ όψη: 
Α) την ανάγκη που προέκυψε για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος (βάση του 
εγγράφου με αριθμό πρωτ/λου 418 του Κ.Π.Ε.)  nashuatec 3722. 
Β) το γεγονός ότι ο Τσέκος Αθανάσιος είναι ο προμηθευτής του αντίστοιχου μηχανήματος.  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την εργασία επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος του Κ.Π.Ε. από τον Τσέκο Αθανάσιο 
αντί του ποσού των 95,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
Η αντίστοιχη δαπάνη θα καλύψει τον Κ.Α. 70.7425.01 του υπό σύνταξη Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2007. 
 
 
                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
                                                                                          Θεοφάνης Κλείδωνας 
 
 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
(υπογραφή) (υπογραφή)  

 
                  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, της παρ. γ του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ.,, 
της παρ. 2 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. και τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
273 του Δ.Κ.Κ.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη  που απαιτείται για την εργασία επισκευής του 

φωτοτυπικού μηχανήματος NASHUATEC 3722 του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Καλαμάτας (Κ.Π.Ε.), εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της 
παραπάνω εργασίας στον κ. Τσέκο Αθανάσιο που είναι ο προμηθευτής του 
συγκεκριμένου μηχανήματος   αντί του ποσού των ενενήντα πέντε ευρώ και 
είκοσι λεπτών συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α, σύμφωνα με την 
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εισήγηση του τμήματος προμηθειών & αποθήκης του Δήμου η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.    

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης σε 

βάρος του Κ.Α. 70.7425.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2007. 
 

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 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


