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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   203/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 22/07-06-2007 
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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 193 απόφαση, λόγω 
ασθένειας) 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 από την πλευρά της 
μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 



Συνεδρίαση :  22/2007 Δευτέρα  11/06/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   203/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

………………………………………………………………………………………………… 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος λόγω ασθενείας και η συζήτηση των υπολοίπων 
θεμάτων συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. 
Κοσμόπουλου.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ….... . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση εργασιών συντήρησης κλιματιστικής μονάδος Πνευματικού Κέντρου 
Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
11993/29-5-2007 εισήγηση του τμήματος έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 ΘΕΜΑ : «Ανάθεση εργασιών συντήρησης κλιματιστικής μονάδος Πνευματικού       
Κέντρου Καλαμάτας» 
 
 
    Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην συντήρηση του ψυκτικού 
μηχανήματος ( τύπου TRANE) του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, πρέπει να 
μεριμνήσει για την πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών: 
α)  Εργασίες συντήρησης με καθαρισμό των στοιχείων των συμπυκνωτών. 

β)  Μεγγομέτρηση κινητήρων των συμπιεστών.  

γ)  Σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές, στο κιβώτιο εκκίνησης. 

δ)  Έλεγχος των επαφών των εκκινητών για τυχον φθορές. 

ε)  Μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας, πιέσεις θερμοκρασίας, απορ. Ισχύος. 

στ) Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και ψυκτελαίου. 

ζ)  Ξεκίνημα, έλεγχος λειτουργίας. 

 

Η εταιρία που εγκατέστησε το παραπάνω ψυκτικό μηχάνημα στο Πνευματικό 
Κέντρο Καλαμάτας είναι η TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. , η οποία και διαθέτει την ειδική 
τεχνογνωσία που αφορά στον χημικό καθαρισμό των μηχανημάτων της,  και 
πραγματοποιεί όλα αυτά τα χρόνια την συντήρηση του.     
 
 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα: 
 Την ανάθεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης στην εταιρία TRANE 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εριφύλης 18, 152 32 Χαλάνδι – Αθήνα, τηλ:210-8112219, Α.Φ.Μ. 
098032885  με τιμές μονάδος, σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά της των 
2.627,60€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
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Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7332.03 του  Δημοτικού 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2007. 
                                                     

                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΙΝΟΣ 
    
 
    

Ο Εισηγητής 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

Ο Τμηματάρχης 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘ 

Ο Διευθυντής 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου  209  του Δ.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.Δ.Δ.Α.,  

 

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 υπηρεσία συντήρησης κλιματιστικής 

μονάδος Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, εγκρίνοντας παράλληλα την 
ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην εταιρεία «TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» αντί 
του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτών 
(2.627,60 €) προσαυξανόμενου με το νόμιμο Φ.Π.Α, σύμφωνα με την 
εισήγηση του τμήματος έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου 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. 30.7332.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2007.  
 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσμόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 
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  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Ιουνίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 

 
 


