
Συνεδρίαση :  12/2006 Τρίτη 04/04/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   156/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 
  

 
 
 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   156/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Απριλίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 12/31-03-2006 

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.  

 

 

 

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 : 

Προμήθεια υλικών σιδηροπωλείου (χρώματα, ταινίες, στόκους κλπ.). 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 29 Μαρτίου 2006 εισήγηση του 
Τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:  

 
«ΘΕΜΑ : Προμήθεια υλικών σιδηροπωλείου (χρώματα, ταινίες, στόκος κλπ). 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία : το Π.Δ. 410/95 (άρθρα 266,267,268), το Ν2539/97 
άρθρο 17 παρ. 1,2,3, το Ν.2623/98 άρθρο 9 παρ. 9 η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να 
αναθέτει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό ή την έρευνα αγοράς ή μετά από απευθείας 
ανάθεση την εκτέλεση εργασίας, προμήθειας και μεταφοράς εφόσον η αξία του καθενός δεν 
υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (8.800 ) ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προμηθευτεί υλικά σιδηροπωλείου (ντούκο χρώματα, 
διαλυτικά χρωμάτων, χαρτοταινίες, στόκος μετάλλων κλπ) δημοσίευσε πρόσκληση 
ενδιαφερομένων στον τοπικό τύπο (Σημαία 18-3-2006 και Επικαιρότητα 18-3-2006) με 
αριθμό πρωτ. 5655/16-3-06.  
 
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και κατέθεσαν προσφορές οι παρακάτω προμηθευτές: 

1. Αφοί Καραμήτσου  
2. Γαλάνης Β.  
3. Σαρέλλας Κώστας  

 
Η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό 35.7332.01 με τίτλο «Δαπάνες Συντήρησης και 
Συμπλήρωσης Πρασίνου» με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2006. 
 
Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή πρόχειρων διαγωνισμών που 
αποτελείται από τον Τζαμουράνη Βασίλειο Δ/ντή Τ.Υ., τον κ. Λιοντήρη Γιάννη, Τμηματάρχη 
Γ.Υ. και τον Χρυσανθακόπουλο Κώστα, Προϊστάμενο του γραφείου Πρασίνου  
αποφασίστηκε πως η συμφερότερη προσφορά ήταν η προσφορά των Αφών Καραμήτσου 
Ο.Ε.  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω  
                                         ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
 
Την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών σιδηροπωλείου (χρώματα, ταινίες, 
ντουκόχαρτα, σιδηρόστοκος, κλπ) στους Αφοί Καραμήτσου Ο.Ε. οδός Αρτέμιδος 86 
Καλαμάτα τηλ. 27210 27705 έως του ποσού των 8.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.  
 
Υλικά σιδηροπωλείου 
Φ.Π.Α. 19% 
Γενικό σύνολο   

8.000 ευρώ 
1520 ευρώ  
9.520 ευρώ  

 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.2539/97, καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 29,  του Ν. 3202/2003, 

 
 

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

Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της προμήθειας υλικών σιδηροπωλείου (χρώματα, ταινίες, 
στόκος κλπ) για τις ανάγκες του έργου «Δαπάνες συντήρησης και 
συμπλήρωσης πρασίνου», εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της 
προμήθειας στο κατάστημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Ο.Ε.» η οποία 
προσέφερε τις χαμηλότερες τιμές στην έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε 
σχετικά αντί του συνολικού ποσού των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
ευρώ (9.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην από 29-3-2006 εισήγηση του τμήματος γεωτεχνικών 
υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία και 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής  

 
ΙΙ. Εγκρίνει την απαιτούμενη σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωση σε βάρος του 

Κ.Α. 35.7332.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2006. 
 

 

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 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 
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  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 19 Απριλίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 
 
 

 


