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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 6η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-02-2008 
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) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,  
και  2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  06/2008 Δευτέρα  11/02/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   058/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 23/2008 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής για 
ανάθεση εργασίας βιβλιοδέτησης εντύπων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 7-2-2008 εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: “Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 23/2008 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής για ανάθεση 
εργασίας βιβλιοδέτησης εντύπων του Δήμου Καλαμάτας”.  
 
Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2008 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής είχε εγκρίνει τη δαπάνη της εργασίας βιβλιοδέτησης τω εντύπων του Δήμου 
Καλαμάτας για το έτος 2008, εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω εργασίας 
στο βιβλιοδετείο της κας Καρτάλια Σταυρούλας το δε συνολικό κόστος ανερχόταν μέχρι του 
ποσού των 5.081,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
 
Όμως εκ παραδρομής στον προϋπολογισμό της μελέτης και σε δύο είδη, είχε υπολογιστεί 
ποσό 120,00 € αντί 1.200,00 € (που είναι και το σωστό), με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό 
του προϋπολογισμού της μελέτης να είναι 5.081,30 € (με ΦΠΑ), αντί του σωστού 6.364,12 
€ (επισυνάπτεται η διορθωμένη μελέτη με αριθμό 01/07).  
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
 

Ο Εισηγητής – Τμηματάρχης 
Σπύρος Λαγωνικάκος 

Η Δ/ντρια 
Αθανασία Ιντζέ 

 

Κοινοποίηση 
Κο Θεοφάνη Κλείδωνα  
Αντιδήμαρχο Καλαμάτας» 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου  209  του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις 
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.Δ.Δ.Α.,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 23/2008 προηγούμενης απόφασης της 
Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά στην ανάθεση εργασίας βιβλιοδέτησης 
εντύπων του Δήμου Καλαμάτας ως προς το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού 
της μελέτης από 5.081,30 € σε 6.364,12 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 
ΦΠΑ, επαναδιατυπώνοντας το αποφασιστικό μέρος αυτής ως εξής:  

 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της εργασίας βιβλιοδέτησης των εντύπων του Δήμου 

Καλαμάτας για το έτος 2008, εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της 
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παραπάνω εργασίας στο βιβλιοδετείο της κας Καρτάλια Π. Σταυρούλας και 
μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και 
δώδεκα λεπτών (6.364,12 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης σε 

βάρος των Κ.Α. εξόδων (ανά υπηρεσία) 6615  του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2008. 

 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


