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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 21η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 29-05-2008
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 και 3) Κουδούνης Αργύριος.
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,
2) Λαγανάκος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.
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 7ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Ανάθεση επισκευής καθισµάτων εργασίας.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 11565/26-5-2008
του ∆ήµου εισήγηση του τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης –
Συντονισµού, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«Θέµα:¨Επισκευή καθισµάτων εργασίας¨
Μετά από ανάγκη που προέκυψε, και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του
∆ήµου,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την επισκευή (8) οκτώ καθισµάτων εργασίας στην εταιρεία ΑΦΟΙ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.Ε.,
Ύδρας 1 Καλαµάτα, αντί του συνολικού ποσού των 280,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού σκευών», του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας
οικονοµικού Έτους 2008.
Ο εισηγητής - τµηµατάρχης
Σπύρος Λαγωνικάκος

Η ∆/ντρια α.α
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κοιν/ση: κ. Θεοφάνη Κλείδωνα
Αντιδήµαρχο Καλαµάτας
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του
Ν. 2623/98 σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 29/3-4-2007 εγκύκλιο ¨περί παροχής υπηρεσιών¨
του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη που απαιτείται για την επισκευή (8) οκτώ καθισµάτων
εργασίας, εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην
εταιρεία ΑΦΟΙ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.Ε., Ύδρας 1 Καλαµάτα, αντί του ποσού των
διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου
Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την εισήγηση του τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης
της ∆/νσης Ανάπτυξης - Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας 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. 10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού
εξοπλισµού σκευών» του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2008.
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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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 11 Ιουνίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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