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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 14η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-04-2008 
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.   
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση της συντήρησης και διαχείρισης επικαιροποίησης του δικτυακού τόπου 
του Δήμου Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7531/4-4-2008 
εισήγηση του Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Ανάθεση της συντήρησης και διαχείρισης επικαιροποίησης του δικτυακού τόπου 

του Δήμου Καλαμάτας 
 
Προκειμένου ο δικτυακός τόπος του Δήμου Καλαμάτας α) να αποτελέσει ένα κεντρικό 
σημείο αξιόπιστης, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα νέα, 
τις δράσεις και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη, β) να συμβάλει στην 
προβολή της πόλης, γ) στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και δ) στην προώθηση 
των ίσων ευκαιριών, απαιτείται η συντήρηση του δικτυακού τόπου και η 
επικαιροποίηση αυτού, ώστε να περιέχει τις έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες.  
 
Δεδομένου δεν ότι το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου δεν διαθέτει την απαιτούμενη 
επιστημονική κατάρτιση για τα παραπάνω  

 
                       Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα 
 
Την ανάθεση της συντήρησης και διαχείρισης επικαιροποίησης του δικτυακού 

τόπου του Δήμου Καλαμάτας στο τεχνικό Γραφείο Μιχαήλ Βασιλειάδη έναντι του 
ποσού 5.000 € πλέον ΦΠΑ 19%.  

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναλάβει ο Μιχαήλ Βασιλειάδης θα 
αφορούν α) στη συντήρηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου του δικτυακού 
τόπου του Δήμου Καλαμάτας και β) στη διαχείριση του περιεχομένου του δικτυακού 
τόπου και στην τροποποίηση της προβολής αυτού.  

 
Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6266 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού του Οικ. έτους 2008. 
 

Ο εισηγητής Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
 

Α. ΚΟΚΚΙΖΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

  
 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ» 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 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.,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της συντήρησης και διαχείρισης 

επικαιροποίησης του δικτυακού τόπου του Δήμου Καλαμάτας, στο Τεχνικό 
Γραφείο του κ. Μιχαήλ Ι. Βασιλειάδη αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000 €) προσαυξανόμενου του ποσού αυτού με το νόμιμο ΦΠΑ.  
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναλάβει ο κ. Μιχαήλ 
Βασιλειάδης θα αφορούν: α) στη συντήρηση και επικαιροποίηση του 
περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Δήμου Καλαμάτας και β) στη 
διαχείριση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και στην τροποποίηση της 
προβολής αυτού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7531/4-4-2008 εισήγηση του 
Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου 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. 10.6266 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 16 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 


