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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   31/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   258/2010 
 

 

 

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 εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Επιλογή μελετητού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Γ.Π.Σ. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με τη διαδικασία του άρθρου 10 παρ. στ του Ν. 3316/05. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21493/30-9-2010 
σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Επιλογή μελετητού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 

«ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Γ.Π.Σ 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με την διαδικασία του άρθρου 10 
παρ. στ  του Ν.3316/05 . 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
(1) Το  Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) : Ανάθεση και εκτέλεση 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 
(2) Το Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08-06-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 
 
(3) Την  116/2010 Απόφαση Δ.Σ που αφορά την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού ,οικον. Έτους 2010 Δήμου Καλαμάτας για την  
«Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Γ.Π.Σ διευρυμένου Δήμου 
Καλαμάτας» στο Κ.Α 40.7413.14 στο οποίο περιλαμβάνεται και η μελέτη του θέματος. 

(4) Την 271/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας « Εγκριση της διαδικασίας 
ανάθεσης με διαπραγμάτευση » της μελέτης του θέματος προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000 ΕΥΡΩ 
(πλέον ΦΠΑ) και με την οποία εξουσιοδοτείται η Δ/νσα Υπηρεσία να προβεί στην αναγγελία της 
μελέτης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε καθώς και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 
διαπραγμάτευση ΤΡΙΩΝ τουλάχιστον υποψήφιων μελετητών . 

(5) Την 330/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά την Συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος Η επιτροπή  συνεδρίασε την 1-
9-2010 μετά την υπ. Αρίθμ. 17812/6-8-2010 πρόσκληση.  

(6) Το υπ.αριθμ. πρωτ.15546/15-7-2010 έγγραφο  της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας 
με το οποίο έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους μελετητές α)Παναγιώτης Γεωργ. 
Σαραντάκος ,β)Μιχαήλ Δημ. Αντωνόπουλος και γ) Γεώργιος Νικ. Ντούνης.  

(7) Το από 1/9/2010 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο: 
 

Μέχρι την 30-7-2010, καταληκτική ημερομηνία, εκδήλωσαν ενδιαφέρον τα εξής (3) γραφεία 
μελετών.  

 
Α/Α 1.  ΜΙΧΑΗΛ  Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Α/Α 2. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
Α/Α 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   

 
 Των οποίων οι  αιτήσεις συμμετοχής  υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα  στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Καλαμάτας αριθμήθηκαν από το 1 έως και το 3 κατ’ αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου 
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και συνεπώς γι αυτές υπήρχαν οι τυπικές προϋποθέσεις για έλεγχο των φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής 
 
       Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συνημμένων φακέλων των ανωτέρων  
αιτήσεων προέκυψε ότι : 
 

Οι δύο (2) από τους τρεις (3) διαγωνιζόμενους και συγκεκριμένα οι : 
Α/Α 1.  Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλος  

 
Α/Α 2.  Παναγιώτης Σαραντάκος  

τηρούσαν  τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 
 

Ο τρίτος (3) εκ των διαγωνιζομένων  
Α/Α 3. Γεώργιος Ντούνης 

 
δεν τηρούσε τις  τυπικές προϋποθέσεις διότι από τον φάκελο των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκε την 23-7-2010 (αριθμ. Πρωτ. 16348) πρόεκυψε  ότι ο διαγωνιζόμενος : 

  
 Δεν υπέβαλε θεωρημένο αντίγραφο Μελετητικού Πτυχίου (άρθρο 3 παρ.3 και άρθρο 39 

Ν.3316/05) 
 Δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 17 του Ν.3316/05 που 

αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ήτοι α) κατάλογο των κυριότερων 
παρόμοιων μελετών που εκπονήθηκαν την τελευταία  πενταετίας ή το πολύ δεκαετίας 
β)περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού  γ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό   

 
Κατόπιν των παραπάνω  η Επιτροπή Διαγωνισμού  έκανε δεκτούς τους : α) Μιχαήλ Δ. 
Αντωνόπουλο και β) Παναγιώτη Σαραντάκο και άνοιξε τις οικονομικές προσφορές τους που 
ήταν οι κάτωθι:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1 Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλος 29.000 € 
2 Παναγιώτης Σαραντάκος 29.500 € 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο μειοδότης με τη πλέον οικονομική προσφορά είναι ο μελετητής Μιχαήλ Δ. 
Αντωνόπουλος με προσφορά 29.000 € (χωρίς Φ.Π.Α)  που αντιστοιχεί σε έκπτωση 3,33 % 
 
 Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
 Σύμφωνα με τον Ν .3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 10 «Διαδικασία ανάθεσης 
με Διαπραγμάτευση» , την ανάθεση της μελέτης «Προκαταρκτική Μελέτη Καταλληλότητας Γ.Π.Σ 
διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας» στον μελετητή Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλο με προσφορά 29.000 € (χωρίς 
Φ.Π.Α)  που αντιστοιχεί σε έκπτωση 3,33 % 
 
 H εισηγήτρια                          Ο προϊστάμενος                                     Ο  Δ/ΝΤΗΣ   Τ.Υ 
Αφαλέα Νίκη.                           Ντόγκας Δημ.                                    Τζαμουράνης  Βασ. 
Τοπογράφος Μηχ.                    Πολιτικός Μηχ.                                       Πολιτικός Μηχ                                                                                                        
 
Συνημμένα : Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού»  
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Το συνημμένο στην παραπάνω εισήγηση Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού έχει αναλυτικά 
ως εξής:  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Επιτροπής Διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης  (σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου στ  του 
άρθρου 10 του Ν. 3316/05) για την «Προκαταρκτική Μελέτη Καταλληλότητας Γ.Π.Σ διευρυμένου Δήμου 
Καλαμάτας » : Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 
Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας  σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2010  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ  συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν της αρ. πρωτ. οικ. 17812/6-8-2010  πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής, 
η οποία  συστάθηκε με την αριθμ. 330/2010  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν.3316/05 καθώς και τα έγγραφα : α) το με αριθμ πρωτ. 382/13-5-2010 της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Δ/νση 
Δημοσίων Έργων και β) το με αριθμ πρωτ 1380/24-6-2010 ι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ,  για να γνωμοδοτήσει 
στην επιλογή Αναδόχου – μελετητή που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Προκαταρκτική Μελέτη 
Καταλληλότητας Γ.Π.Σ διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας». 

Παρόντες   
Πρόεδρος :  Αφαλέα – Τζιγαλάνη Νίκη  Τοπογράφος Μηχανικός  
Μέλη  :  Διαμαντόπουλος Βασίλειος  Πολιτικός Μηχανικός 
                        Κουράφας Αιμίλιος Αρχιτέκτων Μηχανικός  
 
Η Επιτροπή κατ’ αρχήν διαπίστωσε ότι μετά  από  την με αριθ. Πρωτ. 15546/15-7-2010 σχετική 
πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για την συγκεκριμένη εκπόνηση 
μελέτης εξεδήλωσαν με σχετικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος  εντός της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς  30-7-2010  τα κατωτέρω Γραφεία : 

Α/Α 1.  Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλος  

 
Α/Α 2.  Παναγιώτης Σαραντάκος  

 
Α/Α 3. Γεώργιος Ντούνης 

 
Στη συνέχεια αρίθμησε και μονόγραψε όλους τους κλειστούς φακέλους συμμετοχής καθώς και τα 
περιεχόμενα έγγραφα  σε αυτούς . 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συνημμένων φακέλων των εμπρόθεσμων αιτήσεων προέκυψε 
ότι : 
 

A.  Οι δύο (2) από τους τρεις (3) διαγωνιζόμενους και συγκεκριμένα οι : 
Α/Α 1.  Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλος  

 
Α/Α 2.  Παναγιώτης Σαραντάκος  

 
 

τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την διακήρυξη για την συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό. 

 
B.  Ο τρίτος (3) εκ των διαγωνιζομένων  
Α/Α 3. Γεώργιος Ντούνης 

 
δεν τηρεί  τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις διότι από τον φάκελο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκε 
την 23-7-2010 (αριθμ. Πρωτ. 16348) προκύπτει ότι : 

  

 Δεν υπέβαλε θεωρημένο αντίγραφο Μελετητικού Πτυχίου (άρθρο 3 παρ.3 και άρθρο 39 Ν.3316/05) 
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 Δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 17 του Ν.3316/05 που αφορούν την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ήτοι α) κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων μελετών που 
εκπονήθηκαν την τελευταία  πενταετίας ή το πολύ δεκαετίας β)περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού  γ) 
δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό   

 
 1. Μετα τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού  λαμβάνοντας υπόψη : 
 
Ι.   Το Ν. 716/77 «Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών», το εκτελεστικό του    

Π.Δ. 194/79, το Π.Δ. 923/14/18-12-78 (ΦΕΚ 224 Α’) «Περί της συγκροτήσεως των Γραφείων μελετών, 
των υποχρεώσεων τούτων και της συμπράξεως αυτών» και τα λοιπά Εκτελεστικά Διατάγματά του. 
Τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των μελετητικών γραφείων και υποβολής των 
δικαιολογητικών συμμετοχής  και η διαδικασία εξέτασης προσφορών  όπως αυτά ορίζονται από το 
Ν.3316/05  

ΙΙ. Όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία συμμετοχής που υπέβαλαν με τις αιτήσεις εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος, τα ανωτέρω Γραφεία Μελετών. 

 
Και αφού εξέτασε και μελέτησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των μελετητικών Γραφείων που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό και μετά από διαλογική συζήτηση , που αναπτύχθηκαν οι απόψεις όλων των 
μελών της Επιτροπής εισηγείται  . 
1. τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό για τυπικούς λόγους (όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω) 

τoυ κατωτέρω μελετητικού γραφείου : 
 

Α/Α 3  Γεώργιος Ντούνης 

 
2. Να γίνουν δεκτές και να εξεταστούν οι τεχνικές προσφορές των συμπράξεων των οποίων τα 

δικαιολογητικά τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό ήτοι: 
Α/Α 1.  Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλος  

 
Α/Α 2.  Παναγιώτης Σαραντάκος  

 
Κατόπιν αποσφράγισε  του φακέλους των Οικονομικών προσφορών  των συμμετεχόντων που έκανε 
δεκτούς και κατέγραψε την προσφορά εκάστου αυτων ως ακολούθως : 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1 Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλος 29.000 
2 Παναγιώτης Σαραντάκος 29.500 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο μειοδότης με τη πλέον οικονομική προσφορά είναι ο μελετητής Μιχαήλ Δ. 
Αντωνόπουλος με προσφορά 29.000 € (χωρίς Φ.Π.Α)  που αντιστοιχεί σε έκπτωση 3,33 % 
 
 Μετα τα ανωτέρω σύμφωνα με τον Ν .3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 10 
«Διαδικασία ανάθεσης με Διαπραγμάτευση» , την ανάθεση της μελέτης «Προκαταρκτική Μελέτη 
Καταλληλότητας Γ.Π.Σ διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας» στον μελετητή Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλο με 
προσφορά 29.000 € (χωρίς Φ.Π.Α)  που αντιστοιχεί σε έκπτωση 3,33 % 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                   ΤΑ ΜΕΛΗ : 
  Αφαλέα – Τζιγαλάνη Νίκη                                                                     1. Διαμαντόπουλος Βασίλειος 
       Τοπογράφος Μηχανικός                                                                         Πολιτικός Μηχανικός 
                                                                                                                   2. Κουράφας Αιμίλιος  
                                                                                                                   Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρητικώς υπάρχει πρόβλημα.  

 
Τι πρόβλημα υπάρχει;  
¨Εισηγούμαστε, Αφαλέα, Ντόγκας, Τζαμουράνης, σύμφωνα με το Ν. 

3316/05 «Ανάθεση μελετών και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» …. .¨ 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποιον; Το άτομο μας ενδιαφέρει κ. Δήμαρχε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλος 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι υποψήφιος. Εάν εκλεγεί τι γίνεται; 

 
Αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά στους νομικούς. Εμείς βάζουμε τέτοιο θέμα 
εδώ; Είμαστε δικαστήριο; 

Με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Υπάρχει όριο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Πέντε χιλιάδες το χρόνο είναι. 

 
Είμαστε νομικοί εμείς να το κρίνουμε; Θα το κρίνει το δικαστήριο. Δεν θα τον 
ανακηρύξει υποψήφιο. 

 
Και που θα το ξέρει το δικαστήριο; Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει 
κάποιος ένσταση. Να προφυλάξουμε το Δήμο πάμε. Ποιος θα κάνει 

μετά ένσταση; 
 
Το Δήμο τον προφυλάσσουμε με το έργο το οποίο γίνεται. Υπάρχει 
πρόβλημα με την ανάθεση; 

Του έχει επισημανθεί, το γνωρίζει το θέμα, είναι προσωπικό του θέμα, δεν μας πέφτει λόγος 
εμάς. Εάν έχει πρόβλημα δεν θα ανακηρυχθεί ή αν εκλεγεί θα εκπέσει, εάν υπάρχει 
πρόβλημα. Κατά τους νομικούς δεν υπάρχει πρόβλημα και παρακαλώ επειδή είναι 
προσωπικό το θέμα να μην καταγραφεί στον τύπο.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σαφώς να μην καταγραφεί. 

 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι θέμα που του έχει επισημανθεί. Ήρθε με το 
δικηγόρο του εδώ και λέει ο δικηγόρος  ¨δεν υπάρχει πρόβλημα¨. Ξέρω εγώ 

τι είναι; Εταιρείες είναι; ΕΠΕ, ΑΕ είναι; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι και να είναι, συμμετοχή ….. 

 
Δεν το κρίνομε εμείς αυτό. Είναι νομικό θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. 
Ήρθε με το δικηγόρο του εδώ, δεν υπάρχει πρόβλημα και επειδή είναι 

προσωπικό να μην αναφερθεί και πάθει και καμιά ζημιά ο άνθρωπος. Επαγγελματίας είναι, 
τη δουλειά του κάνει. Μην νομίζετε ότι του κάνουμε καμία χάρη. Όλα αυτά γίνανε πριν  
γίνει υποψήφιος. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την προαναφερόμενη υπηρεσιακή εισήγηση και το συνημμένο σ΄ αυτή Πρακτικό 
της Επιτροπής διαγωνισμού, καθώς επίσης και τις αναφερόμενες σ΄ αυτά διατάξεις,  
 

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

Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Γ.Π.Σ. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 10 παρ. στ του Ν. 3316/05, στον μελετητή Μιχαήλ Δ. 
Αντωνόπουλο που είναι ο μειοδότης με την πλέον οικονομική προσφορά και 
συγκεκριμένα με προσφορά είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €) (χωρίς 
Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε έκπτωση 3,33 %, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
21493/30-9-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας και το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάθεσης της εν 
λόγω μελέτης που καταχωρούνται  αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
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  6 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                   
 


