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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η Νοεµβρίου 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 44/14-11-2007 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει µεταβεί στην Τρίπολη για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 
υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3)  
Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας, µε την ιδιότητα του µέλους, τον απουσιάζοντα κ. 

Πρόεδρο.  

 

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

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

Ανάθεση εργασιών συντήρησης συστήµατος ψύξης – θέρµανσης στο κτίριο 
Τσίγκου (Τ.Υ.). 

Εισηγούµενος το θέµα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 26439/14-11-2007 
εισήγηση του Τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : “Ανάθεση εργασιών συντήρησης συστήµατος ψύξης – θέρµανσης στο κτίριο 
Τσίγκου (Τ.Υ) ’’  
 
    Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να προβεί στην συντήρηση του συστήµατος 
ψύξης – θέρµανσης (τύπου: RHOSS THAE 4110/4130) , για την χειµερινή περίοδο, του 
κτιρίου Τσίγκου (Τ.Υ),  πρέπει να µεριµνήσει για την πραγµατοποίηση των παρακάτω 
εργασιών συντήρησης, ήτοι: 
α)   Καθαρισµό φίλτρων νερού και αέρα. 
β)   Άδειασµα και ξέπλυµα νερού δικτύου 
γ)   Εξαέρωση δικτύου 
δ)   Έλεγχος ψυκτικού κυκλώµατος (FREON, Πιέσεις) 
ε)   Έλεγχος Ηλεκτρολογικός 
στ) Ρύθµιση βέλτιστων συνθηκών ψύξης  
ζ)   ∆οκιµαστική λειτουργία στην ψύξη  
η)  Επίλυση ότι άλλου µικροπροβλήµατος εντοπίζεται κατά την διαδικασία της 
     συντήρησης. 
   

Η  εγκατάσταση του συστήµατος έχει πραγµατοποιηθεί από τον κ. Ανδριανό Χ. 
Γεώργιο, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ιταλικής εταιρείας 
RHOOS (άρα έχει και την κατάλληλη τεχνογνωσία που απαιτείται), για την παραπάνω 
αντλία θερµότητας, στο νοµό Μεσσηνίας, και  διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό ISO 
9001:2000 στο πεδίο : εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη   συστηµάτων 
κλιµατισµού από το TUV AYSRTIA.     
 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα: 
 Την ανάθεση των  παραπάνω εργασιών συντήρησης στον κ.  Ανδριανό Χ. 

Γεώργιο , Πλάτωνος 30, Τ.Κ. 24100 τηλ: 27210-23124 µε Α.Φ.Μ.:046562524  µε τιµές 
µονάδος σύµφωνα µε την συνηµµένη προσφορά της των 1.500,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.). 

 
                                                        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΙΝΟΣ 
 

Ο Εισηγητής 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο Τµηµατάρχης 
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ–ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆ιευθυντής 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 209  του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις 
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διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 29/3-4-
2007 εγκύκλιο ¨περί παροχής υπηρεσιών¨ του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.,  

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

 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη που απαιτείται για την υπηρεσία συντήρησης συστήµατος 

ψύξης – θέρµανσης στο κτίριο Τσίγκου (Τ.Υ.), εγκρίνοντας παράλληλα την 
ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στον κ. Ανδριανό Χ. Γεώργιο αντί του 
ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) προσαυξανόµενου µε το 
νόµιµο Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 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. 30.7332.03 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  1. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 27  Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


