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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   26/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   254/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Ιουλίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 26/05-07-2007 

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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

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 ∆ιονύσιο. 

  

 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµα που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ανάδειξη πιστωτικού ιδρύµατος για την 
έντοκη κατάθεση των εσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας και των ∆ηµοτικών 

Νοµικών Προσώπων την ταµειακή διαχείριση των οποίων ασκεί ο ∆ήµος, καθώς 
και για την πληρωµή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος λέει ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επιλογή 
Τράπεζας µέσω διαγωνισµού για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας 
και των ∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων την ταµειακή διαχείριση των οποίων ασκεί ο ∆ήµος, 
καθώς και για την πληρωµή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων και ενηµερώνει το Σώµα ότι 
για το σκοπό αυτό µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8253/2007 απόφασή του όρισε πενταµελή 
επιτροπή προκειµένου να προβεί στην κατάρτιση προσχεδίου όρων διαγωνισµού και να 
εισηγηθεί σχετικά στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 
  
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέει ότι η εν λόγω Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και 
αναφέρεται σχετικά στο µε αριθµ. πρωτ. 13724/15-6-07 έγγραφο του ειδικού συνεργάτη 
του ∆ήµου κ. Τενέντε Περικλή, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
«Θέµα : Προσχέδιο κατάρτισης όρων διαγωνισµού. 
Σχετ.: Η µε αρ. πρωτ. 8253/2007 απόφασή σας. 
 
 Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης σας σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος, 
σας υποβάλλω συνηµµένα προσχέδιο κατάρτισης όρων διαγωνισµού για την έντοκη 
κατάθεση των εσόδων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων την ταµειακή 
διαχείριση των οποίων ασκεί ο ∆ήµος καθώς και για την πληρωµή της µισθοδοσίας των 
υπαλλήλων. 
 
      Ο Ειδικός Συνεργάτης  
         Περικλής Τενέντες» 
 
Το συνηµµένο στο παραπάνω έγγραφο προσχέδιο κατάρτισης όρων διαγωνισµού έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
για την ανάδειξη Πιστωτικού Ιδρύµατος για την έντοκη κατάθεση των 

εσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας και των ∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων την 
ταµειακή διαχείριση των οποίων ασκεί ο ∆ήµος καθώς και την πληρωµή της 
µισθοδοσίας των υπαλλήλων του. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Κατάθεση εσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας 

Το ετήσιο ύψος των εσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας και των Νοµικών του 

Προσώπων ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000,00 ευρώ περίπου. 
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1. Η πληρωµή των δικαιούχων συναλλασσόµενων µε τον ∆ήµο Καλαµάτας θα 
γίνεται µε ένα από τους παρακάτω τρόπους που θα επιλέγει ο ∆ήµος. 
α) Με έκδοση επιταγών του ∆ήµου Καλαµάτας σε διαταγή των δικαιούχων. 
β) Με έκδοση επιταγής σε διαταγή του συνεργαζόµενου Πιστωτικού Ιδρύµατος 
συνοδευόµενη από κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή κατ’ 
επιλογή του ∆ήµου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται το ονοµατεπώνυµο και 
το πατρώνυµο ή η επωνυµία αυτών, ο αριθµός λογαριασµού τους στο Πιστωτικό 
Ίδρυµα και το ποσόν. 
γ) Με εντολή µεταφοράς σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λογαριασµό σε 
άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα από το συνεργαζόµενο µε τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
Η πληρωµή των δικαιούχων, ανεξαρτήτως του τρόπου, θα γίνεται αυθηµερόν και 
χωρίς επιβάρυνση ούτε του ∆ήµου Καλαµάτας ούτε και του δικαιούχου. 

2. Το Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει καταστήµατα και σε πόλεις και κωµοπόλεις του 
νοµού εκτός Καλαµάτας δεν θα χρεώνει ούτε τον ∆ήµο Καλαµάτας ούτε τον 
δικαιούχο για την είσπραξη της επιταγής του από οποιοδήποτε κατάστηµά του. 

3. Το Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει κατάστηµα µόνο στην πόλη της Καλαµάτας είναι 
υποχρεωµένο να πληρώνει τους δικαιούχους που διαµένουν ή έχουν την έδρα 
της επιχείρησής τους εκτός Καλαµάτας σε καταστήµατα άλλου Πιστωτικού 
Ιδρύµατος στο Νοµό µε εντολή µεταφοράς χωρίς επιβάρυνση ούτε για τον ∆ήµο 
Καλαµάτας, ούτε για τον δικαιούχο µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την 
προσκόµιση της εντολής µεταφοράς στο συνεργαζόµενο Πιστωτικό Ίδρυµα. 

4. Ο αριθµός των λογαριασµών που θα ανοίξει ο ∆ήµος Καλαµάτας θα είναι 15 µε 
ευχέρεια του ∆ήµου Καλαµάτας για αύξηση ή µείωση  τους. Σε όλους αυτούς 
τους λογαριασµούς το Πιστωτικό Ίδρυµα θα πρέπει να δίνει ενιαίο επιτόκιο 
ανεξάρτητα από το ύψος του υπολοίπου του κάθε λογαριασµού. Σε περίπτωση 
αναπροσαρµογής του επιτοκίου το Πιστωτικό Ίδρυµα θα είναι υποχρεωµένο να 
ενηµερώνει έγκαιρα τον ∆ήµο. Οι λογαριασµοί αυτοί θα είναι όψεως και 
ενδέχεται κάποιος από αυτούς προθεσµιακός. Στον προθεσµιακό λογαριασµό 
αν χρειαστεί να «σπάσει» για την είσπραξη χρηµάτων πριν από την λήξη της 
προθεσµίας γίνεται χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου και µε επιτόκιο το 
προθεσµιακό.   

5. Το Πιστωτικό Ίδρυµα θα χορηγεί στο ∆ήµο Καλαµάτας τα µπλοκ επιταγών χωρίς 
χρέωση ανεξαρτήτως του αριθµού των χρησιµοποιούµενων µπλοκ. 
Σηµειώνουµε ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας χρησιµοποιεί σε ετήσια βάση περίπου 
3.000 φύλλα, συνολικά σε όλους τους λογαριασµούς του. 

6. Το Πιστωτικό Ίδρυµα θα χορηγεί δελτίο κίνησης (extre) στο ∆ήµο Καλαµάτας 
κάθε µήνα, στο οποίο θα αναγράφεται, ο αριθµός επιταγής, το ποσόν της 
επιταγής και η χρέωση και πίστωση σε ξεχωριστές στήλες, για το σύνολο των 
κινήσεων του λογαριασµού. Στους λογαριασµούς που θα έχουν µεγάλη κίνηση 
θα χορηγείται κάθε ηµέρα εφόσον το ζητά προφορικά ο ∆ήµος,  χωρίς καµία 
επιβάρυνση και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης δεν θα επιβαρύνεται ο ∆ήµος 
Καλαµάτας µε τυχόν έξοδα τήρησης – παρακολούθησης κινήσεων λογαριασµών 
- προµήθεια – έξοδα τράπεζας κ.λ.π.  

7. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας κάθε δικαιούχου κατά την εξόφληση της επιταγής 
και για την ανάληψη χρηµάτων γενικά θα γίνεται µε ευθύνη του Πιστωτικού 
Ιδρύµατος, το οποίο οφείλει να αποζηµιώσει τον ∆ήµο Καλαµάτας για κάθε 
ποσό που θα πληρώσει σε άλλο, εκτός του δικαιούχου, πρόσωπο. 

8. Όταν η κατάθεση εσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας και των Νοµικών του 
Προσώπων γίνεται, αντί για µετρητά  µε επιταγή δεν θα µπαίνει βαλέρ για την 
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εκταµίευση του ποσού αυτού. Γενικά η κατάθεση και η εκταµίευση θα µπορεί να 
γίνεται αυθηµερόν χωρίς καµιά επιβάρυνση του ∆ήµου Καλαµάτας.   

9. Η κατάθεση των εσόδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων θα ισχύει 
µέχρι 31-12-2010 µε δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για τρία (3) ακόµη 
έτη µονοµερώς από τον ∆ήµο Καλαµάτας, διατηρώντας τους ίδιους όρους της 
σύµβασης. Η τροποποίηση της νοµοθεσίας σχετικά µε την έντοκη κατάθεση των 
εσόδων των ∆ήµων, θα αποτελεί λόγο λύσης της σχετικής σύµβασης πριν την 
παραπάνω ηµεροµηνία χωρίς καµιά επιβάρυνση του ∆ήµου Καλαµάτας.  

10. Το Πιστωτικό Ίδρυµα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι θα καλύπτει το ίδιο τις 
δαπάνες που θα προκύψουν από τους παραπάνω όρους της διακήρυξης και 
βάσει αυτού του δεδοµένου θα προσφέρει το ύψος του επιτοκίου. Το παραπάνω 
επιτόκιο θα προσαυξάνεται µε ποσοστό 5% για τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που 
διαθέτουν περισσότερα από 1 καταστήµατα στην Καλαµάτα και το παραπάνω 
σύνολο θα αποτελεί και το µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς. 

11. Όπου αναφέρεται στις προσφορές ύψος επιτοκίου αυτό θα είναι                               
απόλυτος και συγκεκριµένος αριθµός. Το επιτόκιο αυτό θα αναπροσαρµόζεται 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε αναπροσαρµογές του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. 

 
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί για κάθε Πιστωτικό Ίδρυµα και εφόσον δεν 
πληρούται κάποιος από αυτούς η προσφορά δεν αξιολογείται. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Μισθοδοσία προσωπικού του ∆ήµου Καλαµάτας 
1. Η µισθοδοσία αφορά το πάσης φύσεως προσωπικό του ∆ήµου Καλαµάτας που 

σήµερα είναι περίπου 370 και ο µέσος καθαρός µισθός τους ανέρχεται στο 
ποσό των 1.200,00 € περίπου. Η κάθε είδους πληρωµή του προσωπικού θα 
γίνεται αυθηµερόν. Επίσης το Πιστωτικό Ίδρυµα δέχεται: α) τις µισθοδοτικές 
καταστάσεις των υπαλλήλων του ∆ήµου Καλαµάτας σε ηλεκτρονική µορφή ή σε 
έντυπη κατά επιλογή του ∆ήµου και πιστώνει τους λογαριασµούς τους και β) 
την τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ανάληψης στο χώρο του ∆ηµαρχείου 
από το Πιστωτικό Ίδρυµα που θα αναδειχθεί πλειοδότης σε περίπτωση που 
ζητηθεί εγγράφως από τον ∆ήµο.  

2. Το προϊόν της µισθοδοσίας είναι έντοκο από το πρώτο ευρώ.  
3. ∆εν χρεώνεται η συναλλαγή στον υπάλληλο ούτε παρακρατείται κάποιο ποσό 

όταν η κατάθεση µειωθεί µέχρι και ένα ευρώ. Επίσης οι  λογαριασµοί θα είναι 
χωρίς έξοδα τήρησης – παρακολούθησης κινήσεων λογαριασµών - προµήθεια 
– έξοδα τράπεζας κ.λ.π. 

4. Το Πιστωτικό Ίδρυµα θα δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του υπαλλήλου 
του ∆ήµου Καλαµάτας ο οποίος θα προσέρχεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα για να 
καταθέτει το προϊόν της µισθοδοσίας για την πίστωση των λογαριασµών των 
υπαλλήλων. Η κατάθεση των χρηµάτων ενδεχοµένως να γίνεται και µε επιταγή 
άλλου Πιστωτικού Ιδρύµατος στην περίπτωση που το Πιστωτικό Ίδρυµα που θα 
επιλεγεί για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του ∆ήµου είναι διαφορετικό από 
το Πιστωτικό Ίδρυµα που θα κατατίθεται η µισθοδοσία του προσωπικού του 
∆ήµου.   

5. Κατά την ηµέρα πληρωµής του προσωπικού και την επόµενη να υπάρχει ταµείο 
για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του ∆ήµου Καλαµάτας κατά 
προτεραιότητα.     
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6. Το Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει υποκαταστήµατα µόνο στην πόλη της Καλαµάτας 
επιβαρύνεται µε το κόστος ανάληψης από υποκαταστήµατα  άλλου Πιστωτικού 
Ιδρύµατος που µπορεί να κάνει ο υπάλληλος όταν αυτός βρεθεί σε πόλη εκτός 
Καλαµάτας και µέχρι πέντε (5) αναλήψεις το µήνα µε κάρτα ανάληψης. 

7. Το Πιστωτικό Ίδρυµα δίνει δικαίωµα ηµερήσιας ανάληψης µε κάρτα στους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας µέχρι του ύψους του καθαρού µηνιαίου 
µισθού τους χωρίς καµία επιβάρυνση.  

8. Το Πιστωτικό Ίδρυµα δίνει δικαίωµα υπερανάληψης στους υπαλλήλους του 
∆ήµου Καλαµάτας µέχρι του ποσού ενός καθαρού µηνιαίου µισθού χωρίς 
επιβάρυνση. Σε περίπτωση επιβάρυνσης το Πιστωτικό Ίδρυµα οφείλει να 
προσδιορίσει το επιτόκιο επιβάρυνσης. 

9. Το Πιστωτικό Ίδρυµα οφείλει να αναλάβει την µεταφορά των δανείων των 
υπαλλήλων του ∆ήµου Καλαµάτας από την Τράπεζα από την οποία 
µισθοδοτούνται µε τους ίδιους, αν όχι ευνοϊκότερους όρους και χωρίς έξοδα 
µεταφοράς. 

10. Το Πιστωτικό Ίδρυµα, κατά το άνοιγµα των λογαριασµών των υπαλλήλων του 
∆ήµου Καλαµάτας, θα  διαθέσει υπαλλήλους για το σκοπό αυτό έτσι ώστε να 
εξυπηρετηθούν άµεσα και χωρίς καθυστέρηση οι υπάλληλοι του ∆ήµου. 

11. Η συνεργασία µε το Πιστωτικό Ίδρυµα θα ισχύει µέχρι 31/12/2010 µε δυνατότητα 
παράτασης της συνεργασίας για τρία ακόµη έτη µονοµερώς από τον ∆ήµο 
Καλαµάτας διατηρώντας τους ίδιους όρους της σύµβασης. 

12. Όπου αναφέρεται στις προσφορές ύψος επιτοκίου αυτό θα είναι                               
απόλυτος και συγκεκριµένος αριθµός. Το επιτόκιο αυτό θα αναπροσαρµόζεται 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε αναπροσαρµογές του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. 

 
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί για κάθε Πιστωτικό Ίδρυµα και εφόσον δεν 
πληρούται κάποιος από αυτούς η προσφορά δεν αξιολογείται. 
 
Πρόσθετα στοιχεία αξιολόγησης προσφορών για την κατακύρωση: 
α) Το ύψος του επιτοκίου που χορηγεί το Πιστωτικό Ίδρυµα για το προϊόν της 
µισθοδοσίας θα πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή βαρύτητας δέκα (10). 
β) Τυχόν άλλα ωφελήµατα που θα παρέχει το Πιστωτικό Ίδρυµα στους υπαλλήλους 
του ∆ήµου Καλαµάτας θα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή βαρύτητας ένα (1), 
ανά ωφέληµα. 
γ) Το Πιστωτικό Ίδρυµα που τυχόν θα χορηγεί καταναλωτικά δάνεια στους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας βαθµολογείται µε συντελεστή βαρύτητας (0,7) 
που θα πολλαπλασιάζεται µε το δείκτη της ετήσιας πραγµατικής ποσοστιαίας 
επιβάρυνσης του δανείου και το γινόµενο θα αφαιρείται από το σύνολο της 
βαθµολογίας που έχει διαµορφωθεί από τους προηγούµενους συντελεστές. Σε 
περίπτωση κατά την οποία Πιστωτικό Ίδρυµα που συµµετέχει στον διαγωνισµό δεν 
προσφέρει καταναλωτικά δάνεια θα αφαιρείται από το σύνολο της βαθµολογίας του 
το γινόµενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του µεγαλύτερου 
προσφερθέντος δείκτη της ετήσιας πραγµατικής ποσοστιαίας επιβάρυνσης άλλου 
Πιστωτικού Ιδρύµατος επί τον  συντελεστή (0,7) για την συγκεκριµένη κατηγορία.                
Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα µπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε χωριστά 
για κάθε κεφάλαιο είτε συνολικά για τα δύο κεφάλαια. Ο ∆ήµος Καλαµάτας 
διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα για την κατάθεση 
των εσόδων του και άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα για την µισθοδοσία του 
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προσωπικού του, εφόσον κριθούν οι επιµέρους προσφορές τους πλέον 
συµφέρουσες. 
 
Το Πιστωτικό Ίδρυµα ή  τα Πιστωτικά Ιδρύµατα τα οποία τελικά θα  επιλεγούν για 
την κατάθεση των χρηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας και των Νοµικών του 
Προσώπων καθώς και για την µισθοδοσία του προσωπικού του ∆ήµου  θα πρέπει 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της ανάθεσης να υπογράψει 
σύµβαση στην οποία θα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και οι παραπάνω, κατά 
περίπτωση,  όροι. 
 

Τυχόν προηγούµενες προσφορές Πιστωτικών Ιδρυµάτων προς τον ∆ήµο 
Καλαµάτας  δεν θα ληφθούν υπόψη αλλά θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 
Οι προσφορές των Πιστωτικών Ιδρυµάτων θα κατατεθούν από τον ∆ιευθυντή του 
καταστήµατος ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν υπάλληλο στην ∆ιεύθυνση 
∆ιοίκησης- Οικονοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας.  
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε προθεσµία 20 ηµερών από την  επόµενη από την 
δηµοσίευση της περίληψης της προκήρυξης.    
∆ιευκρινήσεις και πλήρη αντίγραφα της προκήρυξης τα ενδιαφερόµενα Πιστωτικά 
Ιδρύµατα µπορούν να ζητούν από την ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του 
∆ήµου. 
κ.κ. Ηλιοπούλου Γεωργία  τηλ.: 27210 - 60726 
κ.κ. Σαρδέλη Σπύρου  τηλ.: 27210 - 60736 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Οικονοµίας 
σύµφωνα µε τα παραπάνω 
Η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών από τα ενδιαφερόµενα Πιστωτικά 
Ιδρύµατα λήγει στις 09/08/2007 και  ώρα 13:00.  
 
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί για τον 
σκοπό αυτό από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει σε τακτική συνεδρίαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, στη συνέχεια η απόφαση θα διαβιβαστεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη 
λήψη σχετικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 2 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/06).  
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης και ενδεχόµενης 
επανάληψης και τυχόν λοιπά έξοδα όπως π.χ. έξοδα φακέλου κ.λ.π. θα βαρύνον 
αποκλειστικά το Πιστωτικό Ίδρυµα που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση επιλογής δύο 
διαφορετικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνούν τα 
Πιστωτικά Ιδρύµατα κατά το ήµισυ.    
 

 

    Καλαµάτα 12/06/2007 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής   Τα  µέλη 
 
        1. Ηλιοπούλου Γεωργία  
      Τενέντες Περικλής     2. Σαρδέλης Σπύρος 
        3. Λίβας Ανδρέας 
        4. Χριστοπούλου Ιωάννα» 



Συνεδρίαση :  26/2007 ∆ευτέρα  09/07/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   254/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   7

Ο ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ζητάει από το Σώµα µε την παρούσα 
απόφασή του να καταρτίσει τους όρους  για το συγκεκριµένο διαγωνισµό και να 
συγκροτήσει επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν στο 
διαγωνισµό προτείνοντας στην επιτροπή αυτή να συµµετέχει και εκπρόσωπος των 
εργαζοµένων επειδή το θέµα αφορά και στην πληρωµή της µισθοδοσίας τους.  
 

 

 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα,  
 
 

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

Ι.  Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, 
για την ανάδειξη Πιστωτικού Ιδρύµατος µε σκοπό: 

α)  την έντοκη  κατάθεση των εσόδων του ∆ήµου Καλαµάτας και των 
∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων την ταµειακή διαχείριση των 
οποίων ασκεί ο ∆ήµος Καλαµάτας, 

καθώς και 

β)   την πληρωµή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ∆ήµου 
Καλαµάτας 

 
σύµφωνα µε το σχέδιο της προκήρυξης που έχει συνταχθεί σχετικά και 
καταγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

 

 

ΙΙ. Συγκροτεί Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποτελούµενη από τους:  

 
1. Ηλιοπούλου Γεωργία, ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας ∆ήµου 

Καλαµάτας, ως Πρόεδρο 
2. Λίβας Ανδρέας, Προϊστάµενος Οικονοµικού Τµήµατος ∆ήµου Καλαµάτας, 

ως µέλος 
3. Σαρδέλη Σπύρο, Ταµία του ∆ήµου Καλαµάτας και Πρόεδρο Σωµατείου 

Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας, ως µέλος.  
 

 

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 
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  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 20 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


