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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   110/2006 
 
  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαρτίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 09/03-03-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                       

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,             

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και  6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

Επίσης παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Διασάκος Νικόλαος 

επικεφαλής του συνδυασμού Δ.Α.Κ. Καλαμάτας.  

 

 

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 1-(viii) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 
τμημάτων δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλεως». 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το από                    
8-3-2006 έγγραφό της, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με 
προϋπολογισμό 427.559,78 € χωρίς ΦΠΑ και 508.796,14 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, 
εισηγείται στη Δημαρχιακή Επιτροπή την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης 
(βάσει του Ν. 3263/2004) 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, καθώς και τον ορισμό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού του εν λόγω έργου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 87/2005 
προηγούμενη απόφαση του Σώματος που αφορά στη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών εκτέλεσης έργων.  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του 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 την 
παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει 
συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την υπ΄ αριθμ. 87/2005 προηγούμενη 
απόφασή της, τις διατάξεις του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) καθώς επίσης και τις 
«Περί δημοπρασιών έργων των Ο.Τ.Α.» σχετικές διατάξεις,  
 
 

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 για τη δημοπράτηση του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 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. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του ανωτέρω έργου εφαρμόζεται η 

υπ΄ αριθμ. 87/2005 απόφαση Δημαρχιακής  Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  14  Μαρτίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


