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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   551/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 41/08-12-2006 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. 

Κουτσούλη ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - η Αντιπρόεδρος 

της Δημαρχιακής Επιτροπής κα Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 

3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος και 2) Μέλιος Ιωάννης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 7-iv θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάδειξη μειοδοτών για τις παρακάτω ανάγκες του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Καλαμάτας: (iv) παροχής catering. 

Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 
26207/13/12/2006 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης - Συντονισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα : ΄Ανάδειξη μειοδότη προμήθειας καφέ και βουτημάτων κ.λ.π. του 
ΚΠΕ Καλαμάτας¨. 
 
Το ΚΠΕ Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια καφέ και βουτημάτων 
κ.λ.π. στο οικ. Έτος 2007 κάλεσε τους ενδιαφερομένους επαγγελματίες της πόλης μας 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές στο γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κου 
Μαλαπάνη Χ. Χρήστου μέχρι την 08/12/2006. 
Ενημερώθηκαν και παρέλαβαν (fax) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά οι εξής : 
 REX HOTEL 
 ELITE HOTEL 
 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε. 
 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΗΛΙΑΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ CATERING)  

 
Έδωσαν  προσφορά οι παρακάτω: 
 ELITE HOTEL 
 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε. 
 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΗΛΙΑΣ   

 
Ζητήθηκε τιμή ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Μετά το άνοιγμα των προσφορών (αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται), μειοδότης 
ήταν  
 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε. 

με  1,90€ ανά άτομο. 
 
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα: 
 Την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στο οικ. έτος 2007  μέχρι του 

συνολικού ποσού των 1.500,00€ με το ΦΠΑ στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε. 

           έναντι του ποσού των 1,90€ το άτομο μαζί με το ΦΠΑ. 
 
Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις  του Κ.Α. 70.7425.01 του υπό σύνταξη 
Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2007. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                          ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ» 

 
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 προμήθειας δεκατιανού που προσφέρεται στα 

σεμινάρια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας για το έτος 
2007, εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στο 
κατάστημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε.», αντί της τιμής του 
ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 €) ανά άτομο και έως του συνολικού 
ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Συντονισμού 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. 70.7425.01 του υπό σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2007.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεωργία Θ. Βασιλάκη   1. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  22 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου  

 


