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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   31/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   255/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 31η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-09-2010 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

 

 

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 : 

Ανάδειξη μειοδότη για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο 
Νηπιαγωγείου Λεΐκων. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 21323/29-9-2010 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Ανάδειξη μειοδότη για την διαμόρφωση παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο 

νηπιαγωγείου Λεϊκων.  
 
Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για τις επεμβάσεις για 
την διαμόρφωση παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο νηπιαγωγείου Λεϊκων κάλεσε τους 
παρακάτω ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές. 
  
Ενημερώθηκαν προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές οι:  

1. Ιωάννης Σπηλιώτης Ε.Δ.Ε. Θεμιστοκλέους 53 Καλαμάτα  
2. Παναγιώτης Χαραλαμπιδόπουλος Ε.Δ.Ε. Ψαρών 16 Καλαμάτα τηλ. 27210-96924 
και ανταποκρίθηκαν και οι δύο.       
 

Σας υποβάλλουμε τις αντίστοιχες προσφορές και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
(άνοιγμα προσφορών και ανάδειξη μειοδότη). 

 
Ο Εισηγητής 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ 
 Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 

 
Αμέσως μετά, οι εν λόγω προσφορές, οι οποίες βρίσκονται στο φάκελο του θέματος 
ανοίγονται μέσα στη συνεδρίαση και μονογράφονται από τα παρόντα μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής.  
 
Μετά το άνοιγμα των προσφορών, καταγράφεται η οικονομική προσφορά των 
ενδιαφερομένων με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης, ως εξής: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Προσφορά € 
(με Φ.Π.Α.) 

1. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ  12.416,68 

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 12.297,39 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου  9 του Π.Δ/τος 171/87 και  της  εγκυκλίου 5 
Αρ. Πρωτ. 7243/5-2-2009 του ΥΠ.ΕΣ.,   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση 
παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο Νηπιαγωγείου Λεϊκων στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΠΟΥΛΟ, ΕΔΕ, με προσφερόμενη τιμή  12.297,39 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.17 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2010. 
 
 
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 Αθανάσιος  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8  Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
______________ 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ., ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, 
εκτελώντας παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον 
πίνακα εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 31/04-10-2010 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   255/2010 με θέμα :  Ανάδειξη μειοδότη για 
τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο Νηπιαγωγείου Λεΐκων. 
    
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες                           
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 

 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
______________ 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ., ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, 
εκτελώντας παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον 
πίνακα εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 31/04-10-2010 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   255/2010 με θέμα :  Ανάδειξη μειοδότη για 
τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο Νηπιαγωγείου Λεΐκων. 
   
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 
 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

______________ 
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εκτελώντας παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον 
πίνακα εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 31/04-10-2010 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   255/2010 με θέμα :  Ανάδειξη μειοδότη για 
τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο Νηπιαγωγείου Λεΐκων. 
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Οι μάρτυρες 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 


