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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   16/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2008, ηµέρα Μεγ. Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 16η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 17-04-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   

 
 
 

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 : 

Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 16/4/2008  εισήγηση του 
τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής :  
 

«Θέµα : Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης. 

 

     Παρακαλούµε να εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού, έξι χιλιάδων € (6.000,00), 

για τη πληρωµή των παρακάτω οφειλών παρελθούσας χρήσης, σε βάρος των αντιστοίχων σε κάθε 

περίπτωση αναγραφοµένων Κ.Α. του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α.Τ. ΗΜ.ΤΙΜ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. 2007 

Κ.Α. 

2008 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. ∆. & ΣΙΑ ΟΕ 5551 29/12/06 2.000,00  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 30.6615 8116 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. ∆. & ΣΙΑ ΟΕ 5552 29/12/06 2.000,00 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 45.6615 8116 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. ∆. & ΣΙΑ ΟΕ 5553 29/12/06 2.000,00 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 20.6615 8116 

 
      
                                                                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

                                                                                Α. Παπαδόπουλος» 

 

 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006),  
 

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

 
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έξι χιλιάδων ευρώ  (6.000,00 €) 
σε βάρος των αντίστοιχων για κάθε περίπτωση αναγραφοµένων Κ.Α. του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008 για την εξόφληση οφειλών 
παρελθουσών χρήσεων, σύµφωνα µε την από 16/4/2008 εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού 
του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 24 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


