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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Μαΐου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00  συνέρχεται 
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 19η/2008 συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 15-05-2008 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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης,  ο οποίος 
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   
 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  19/2008 Τρίτη 20/05/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   214/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού που δεν καλύπτεται από συµβάσεις ή 
εγγύηση. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 10161/8-5-2008 
εισήγηση του Τµήµατος Μηχανογραφικού Κέντρου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: Επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού που δεν καλύπτεται από συµβάσεις ή 
εγγύηση. 
 
 

Ο ενεργός µηχανογραφικός εξοπλισµός της Υπηρεσίας αποτελείται από 
µηχανήµατα διαφορετικού έτους προµήθειας  και  είναι προφανές ότι στα διαρκή 
προβλήµατα που παρουσιάζονται,  δεν υπάρχει κάλυψη από εγγύηση, όσο αφορά  
στον παλαιότερο εξοπλισµό. 

∆εδοµένου δε, ότι δεν έχει συναφθεί µε τρίτους κάποια σύµβαση συντήρησης 
και τεχνικής υποστήριξης του µηχανογραφικού εξοπλισµού,  είναι αναγκαίο η 
αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του, να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη. 

Επιπροσθέτως, οι ανάγκες για εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας απαιτούν την 
άµεση επισκευή του εξοπλισµού. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την απευθείας ανάθεση της επισκευής πέντε  (5) εκτυπωτών και τεσσάρων (4) 
µονάδων Η/Υ  στην εταιρεία «Θεοδωρακόπουλος Αθανάσιος – Ξυπόλιτος Νικόλαος 
Ο.Ε»  έναντι του ποσού των 305,00 € πλέον ΦΠΑ 19%. 

 
Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6265 του ∆ηµοτικού 

προϋπολογισµού του οικ. έτους 2008. 
 

Η εισηγήτρια Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Παναγιώτα Ορφανού Α. Κόκκιζας ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ» 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 29/3-4-
2007 εγκύκλιο «περί παροχής υπηρεσιών» του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., 
 
 

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

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της επισκευής πέντε (5) εκτυπωτών και 
τεσσάρων (4) µονάδων Η/Υ στην εταιρεία «Θεοδωρακόπουλος Αθανάσιος – 
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Ξυπόλιτος Νικόλαος Ο.Ε.» αντί του συνολικού ποσού των τριακοσίων πέντε ευρώ 
(305,00 €) προσαυξανόµενου µε το νόµιµο ΦΠΑ, εγκρίνοντας παράλληλα τη 
διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω πίστωσης σε βάρος του 
Κ.Α. 10.6265  του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


