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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   004/2007 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 01/11-01-

2007 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) Πολίτης Δημήτριος, 2) Κουδούνης Αργύργιος, 3) Καμβυσίδης Ιωάννης, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

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 3-ii θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακηρύξεων για τη δημοπράτηση των  έργων: 
«Βελτιώσεις και ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δημοτικών δρόμων». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 20-12-2006 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας με την οποία προκειμένου να δημοπρατηθεί το 
έργο  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»  με 
προϋπολογισμό  558.029,38 €  χωρίς ΦΠΑ και    664.054,96      € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ.,  με πίστωση  400.000,00 € από το πρόγραμμα  ΘΗΣΕΑΣ και το υπόλοιπο  από 
άλλους πόρους  (ΣΑΤΑ ,Δ.Π. , κλπ)  σύμφωνα με την 333/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας προτείνεται η  κατάρτιση  όρων   και η σύνταξη  διακήρυξης (βάσει 
του Ν. 3263/2004 και Ν. 3481/06) για την διενέργεια   ανοιχτού   δημόσιου    μειοδοτικού  
διαγωνισμού  του έργου,  με επιμέρους ποσοστά   έκπτωσης   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις 
του Π.Δ.609/85 άρθρο 7 παρ 4β, του  Ν 2940/2001, του  άρθρου 3 παρ.  2, του Ν. 
3263/2004 και της  εγκυκλίου 24 αρ. πρωτ. Δ17/α/10/101/ΦΝ437,  του Ν. 3481/06 και της 
εγκυκλίου 23/06 καθώς  και  ο ορισμός της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού  του 
έργου ως εξής: 
              Πρόεδρος: Χρονόπουλος Βασίλειος   

         Μέλη :         Ζάννης Παναγιώτης  
                  Γιαννόπουλος Γεώργιος 

                Αναπληρωτές: Μπουμποπούλου Αγγελική  
                             Κάτσος Παναγιώτης 
                             Γαλακούτης Ιωάννης 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης που έχει συνταχθεί από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Δημαρχιακή 
Επιτροπή και κάνει αναλυτική παρουσίαση αυτού. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη, 

δημοπράτηση του έργου «Οδοποιία νεοδιανοιγόμενων δρόμων του σχεδίου 
πόλεως Καλαμάτας», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο 
σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Ορίζει ως μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού  τους εξής 

δημοτικούς υπαλλήλους: 
       Πρόεδρος:       Χρονόπουλος Βασίλειος   

 Μέλη :             Ζάννης Παναγιώτης  
              Γιαννόπουλος Γεώργιος 

       Αναπληρωτές: Μπουμποπούλου Αγγελική  
                    Κάτσος Παναγιώτης 
                     Γαλακούτης Ιωάννης 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Πολίτης Δημήτριος 

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 24 Ιανουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 

Ευαγγελία Παπαδοπούλου  
 
 


