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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   40/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   524/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Νοεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 40/24-11-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος 4) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μέλιος Ιωάννης. 

  

 

 

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

συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  40/2006 Τρίτη  28/11/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   524/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση της εργασίας κατασκευής συμπληρωματικού προγράμματος 
εκτυπώσεων για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Προσόδων της Διεύθυνσης 

Διοίκησης – Οικονομίας του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 23/11/2006 εισήγηση του τμήματος 
μηχανογραφικού κέντρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Θέμα : Ανάθεση εργασίας κατασκευής συμπληρωματικού προγράμματος 
εκτυπώσεων για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Προσόδων της 
Διεύθυνσης Διοίκησης - Οικονομίας του Δήμου Καλαμάτας. 
 

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην δημιουργία 
συμπληρωματικών εκτυπώσεων στο πρόγραμμα Genesis, για την κάλυψη των αναγκών 
του τμήματος Δημοτικών Προσόδων  απευθύνθηκε στην εταιρεία LanSoft στην οποία 
είχε αναθέσει την εργασία με την υπ’ αριθμόν 149/2005 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. Επειδή τελικά η ανωτέρω εταιρεία δεν υλοποίησε τα ζητούμενα και επειδή 
η εταιρεία Ν. Κούβελας – Ι. Σκλήκας & ΣΙΑ Ο.Ε.,  Ξενοφώντος 12 Καλαμάτα, είναι 
αντιπρόσωπος της Singular στο νομό Μεσσηνίας από την οποία μάλιστα έχουμε 
προμηθευτεί το πρόγραμμα και δηλώνει ότι είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τη 
ζητούμενη εργασία,   

Εισηγούμαι: 
Την ανάθεση εργασίας της κατασκευής εκτυπώσεων που αναλύεται ως εξής :  
1) Απόφαση βεβαίωσης οφειλών και επιβολής προστίμου Τ.Α.Π. 
2) Απόφαση βεβαίωσης οφειλών και επιβολής προστίμου Φ.Η.Χ. 
3) Έκθεση ελέγχου 
4) Ανάλυση οφειλών Φ.Η.Χ. 
5) Ανάλυση οφειλών καθαριότητος 
6) Αποδεικτικό επίδοσης 
7) Απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου 
8) Βεβαίωση μη οφειλής 

 
στην εταιρεία Ν. Κούβελας – Ι. Σκλήκας & ΣΙΑ Ο.Ε. αντί της τιμής των 1800,00 Euro 
(δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
 
 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266 του προϋπολογισμού του 
Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2006. 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΟΚΚΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.2539/97, καθώς και τις 
διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 29,  του Ν. 3202/2003, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της εργασίας κατασκευής συμπληρωματικού 

προγράμματος εκτυπώσεων για κάλυψη του τμήματος προσόδων της 
Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομίας του Δήμου Καλαμάτας, εγκρίνοντας 
παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην εταιρεία «Ν. Κούβελας 
– Ι. Σκλήκας & Σια Ο.Ε.» Ξενοφώντος 12 Καλαμάτα, αντί του συνολικού ποσού 
των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €) προσαυξανόμενου με το νόμιμο 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 23/11/2006 εισήγηση του τμήματος 
μηχανογραφικού κέντρου του Δήμου η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.    

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης σε 

βάρος του Κ.Α. 10.6266 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2006.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 4 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


