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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   554/2006 
 

  

 

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 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση φιλοξενίας ιστοσελίδας & τεχνικής Υποστήριξης Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην κοινή εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαλαπάνη 
και του τμήματος προμηθειών & αποθήκης του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης φιλοξενίας ιστοσελίδας και τεχνικής υποστήριξης» 
 
Μετά από την ανάγκη που προέκυψε για τεχνική υποστήριξη και φιλοξενία της ιστοσελίδας 
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, το Κ.Π.Ε. απευθύνθηκε στον κο 
Μαριόλη Παναγιώτη, ο οποίος κατασκεύασε και το προηγούμενο έτος την ιστοσελίδα.  
 
Επειδή η εργασία ενημέρωσης της ιστοσελίδας απαιτεί ίδια γλώσσα προγραμματισμού και 
αλλαγές στα προϋπάρχοντα αρχεία, προτείνουμε την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας στον 
κο Μαριόλη Παναγιώτη, Αναγνωσταρά 59, Καλαμάτα, έναντι  
του ποσού των 1.200,00€ που αναλύεται ως εξής:  
1. Φιλοξενία της ιστοσελίδας του δικτύου «Ελιά» από 01/01/07 έως 31/12/07 σε ελληνικό 

Server μεγέθους 200 mb. 
2. Συντήρηση της ιστοσελίδας του δικτύου «Ελιά» για το χρονικό διάστημα από 01/01/07 

έως 31/12/07 με μία συνάντηση ανά δεκαπενθήμερο. 
3. Επιμέλεια και οργάνωση της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας του δικτύου 

«Ελιά»  
Κόστος: 1.200,00 ευρώ 
Υποέργο 1 Κ.Α.: 70.7425.01 

 
Επίσης προτείνουμε στον κύριο Μαριόλη Παναγιώτη ανάθεση των κατωτέρω: 
1. Φιλοξενία της ιστοσελίδας του Κ.Π.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01/01/07 έως 

31/12/07 σε ελληνικό server μεγέθους 200 mb. 
2. Συντήρηση της ιστοσελίδας του Κ.Π.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01/01/07 έως 

31/12/07 με μία συνάντηση ανά δεκαπενθήμερο. 
3. Επιμέλεια και οργάνωση της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Κ.Π.Ε.  

Κόστος: 1.200,00 ευρώ 
Υποέργο 2 Κ.Α.: 70.7425.02 

 
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 19%. 
                                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς και 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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Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της φιλοξενίας ιστοσελίδας και τεχνικής υποστήριξης για 
τις ανάγκες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, 
εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση των παραπάνω εργασιών στον κ. 
Μαριόλη Παναγιώτη,  αντί του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με την κοινή εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαλαπάνη και του 
τμήματος προμηθειών & αποθήκης του Δήμου η οποία καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   

  
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. για: α) Φιλοξενία ιστοσελίδας του 
δικτύου «Ελιά» από 01/01/07 έως 31/12/07 σε ελληνικό Server μεγέθους 
200 mb, β) Συντήρηση της ιστοσελίδας του δικτύου «Ελιά» για το χρονικό 
διάστημα από 01/01/07 έως 31/12/07 με μία συνάντηση ανά δεκαπενθήμερο 
και γ) Επιμέλεια και οργάνωση της δομής και του περιεχομένου της 
ιστοσελίδας του δικτύου «Ελιά», σε βάρος του Κ.Α. 70.7425.01 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΙΑ) του υπό σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2007.  

 
ΙΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. για: α) Φιλοξενία της ιστοσελίδας 
του Κ.Π.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01/01/07 έως 31/12/07 σε ελληνικό 
server μεγέθους 200 mb, β) Συντήρηση της ιστοσελίδας του Κ.Π.Ε. για το 
χρονικό διάστημα από 01/01/07 έως 31/12/07 με μία συνάντηση ανά 
δεκαπενθήμερο και γ) Επιμέλεια και οργάνωση της δομής και του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας του Κ.Π.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 70.7425.02 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 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 



Συνεδρίαση :  41/2006 Πέμπτη  14/12/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   554/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

  3. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 29 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 
 
 
 

 


