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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12η
µεσηµβρινή συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην
41η/2008 συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 23-102008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο, µε
προγραµµατισθείσα αρχικά ώρα συνεδρίασης την 13:00 αλλά ύστερα από τηλεφωνική
ενηµέρωση των µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η αλλαγή της ώρας της
συνεδρίασης.

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 οι κ.κ.: Γιαννακούλας Γρηγόριος και Μιχαλόπουλος
Σωτήριος, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ.:
Λαγανάκο Γεώργιο και Πολίτη ∆ηµήτριο αντίστοιχα.
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.
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 1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Αποδοχή δωρεάς ενός µηχανήµατος FAX από την εταιρεία ¨ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.¨ για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της εταιρείας
¨ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ το οποίο έχει ως εξής:

Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι :
H Εταιρείας λόγω της µακρόχρονης και άψογης συνεργασίας µε τον ∆ήµο
Καλαµάτας προτίθεται να προσφέρει δίχως καµία επιβάρυνση ή άλλη χρέωση µια
ψηφιακή συσκευή Fax Τύπου XEROX 2121 επαγγελµατικών προδιαγραφών που
θα καλύψει τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας σας.
Προσφέρεται επίσης δίχως χρέωση και:
 Μεταφορά – Εγκατάσταση σε χώρο που θα µας υποδειχθεί
 Εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ανθρώπων
 12 Μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας
Είµαι στην διάθεση για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε επιπλέον.

Οι Τεχνικές προδιαγραφές ακολουθούν στο φυλλάδιο << prospectus>>:
Με εκτίµηση,
Στέλιος Χιώτης
Director
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αφού εκφράζει τις ευχαριστίες του ∆ήµου στην εταιρεία
¨ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ για αυτή τη δωρεά, λέει η εν λόγω συσκευή Fax τύπου
XEROX 2121 θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου και καλεί το Σώµα να αποφανθεί περί της αποδοχής της δωρεάς αυτής, ως
αρµόδιο όργανο να αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 103 (παρ. 2 εδαφ. θ) του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), ζητώντας παράλληλα να
εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος να αποστείλει σχετική ευχαριστήρια επιστολή.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Αποδέχεται τη δωρεά µιας ψηφιακής συσκευής Fax τύπου XEROX 2121
επαγγελµατικών προδιαγραφών από την εταιρεία «ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ
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Ο.Ε.» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καλαµάτας.
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την αποστολή ευχαριστήριας
επιστολής για την παραπάνω δωρεά.

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
3. Καµβυσίδης Ιωάννης
4. Κοσµόπουλος Βασίλειος
5. Κουδούνης Αργύριος
6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 30 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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