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ΑΠΟΦΑΣΗ   031/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 4η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 18-1-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Κουδούνης 
Αργύριος και 2) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,  
2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3)  Κοσμόπουλος Βασίλειος  και  4) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και  Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 
 
 
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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση  μεταφοράς   οχήματος  του  Δήμου. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1070/17-1-2008 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας προς την Δημαρχιακή 
Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής : 

«ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
  Πληρ. :  Καλογερόπουλος Αθανάσιος 
  Ταχ. Δ/νση :  Παπατσώνη 4 
 Ταχ. Κώδ. :   24100  
 Τηλ. :  27210-60853 

                            
                              Καλαμάτα 17-01-2008 
 

ΠΡΟΣ  

Τη Δημαρχιακή Επιτροπή 
Δήμου Καλαμάτας 

 
ΘΕΜΑ : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
 
Προκειμένου να γίνει η μετασκευή ενός οχήματος του Δήμου Καλαμάτας από την ανάδοχη 
εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕΕ,  με έδρα την Θεσσαλονίκη, χρειάζεται η μεταφορά 
του οχήματος στη Θεσσαλονίκη. 

Εισηγούμεθα την ανάθεση της μεταφοράς από την Καλαμάτα στα συνεργεία της αναδόχου 
εταιρίας, του φορτηγού πλαισίου αυτοκινήτου του Δήμου μάρκας VOLVO FL614, στο 
πρακτορείο μεταφοράς του κ. Κανελλόπουλου Σάββα, (Πάροδος Αθηνών 109). Έναντι του 
ποσού των 500 € πλέον Φ.Π.Α. και λοιπών προσαυξήσεων. 
 
 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΟΥΡΑΚΛΗ 
α. α. 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ  Μ.  ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ» 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Αναθέτει στο πρακτορείο μεταφορών του κ. Σάββα Κανελλόπουλου, που εδρεύει 
στην Καλαμάτα, πάροδος Αθηνών 109, και έναντι του ποσού των πεντακοσίων 
Ευρώ (500 €) χωρίς το Φ.Π.Α. και των λοιπών προσαυξήσεων, την μεταφορά 
ενός φορτηγού πλαισίου αυτοκινήτου του Δήμου Καλαμάτας, μάρκας VOLVO  
FL614, από την Καλαμάτα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα συνεργεία 
της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕΕ», 
προκειμένου το εν λόγω όχημα να μετασκευαστεί.   

Εγκρίνει την δαπάνη καθώς και την διάθεση πίστωσης ποσού εξακοσίων εξήντα 
έξι Ευρώ και σαράντα λεπτών (666,40 €) που προκύπτει από την παραπάνω 
αναφερομένη μεταφορά του οχήματος, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6414.02 
εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2008, του οποίου ο 
τίτλος είναι  «Μεταφορικά υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - 
ζυγίσεις απορριμματοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων».  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  29  Ιανουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


