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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   183/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Απριλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 13/19-04-2006 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης  και 5) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

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

 

 

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 8-(i) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση της ανάθεσης προμήθειας πλακών ορυκτών ινών και γαλβανισμένων υδροροών για 
το έργο ¨Επισκευή (στέγης, αποχ/ση ομβρίων κλπ) στο κτίριο ΗΛΕΚΤΡΑ¨. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 4/3/2006 υπηρεσιακή εισήγηση της 
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής 
 
«ΘΕΜΑ :προμήθεια πλακών  ορυκτών ινών  και γαλβανισμένων υδρορροών    

ΕΡΓΟ :΄΄Επισκευή ( στέγης, αποχ/ση  όμβριων κλπ) στο κτίριο ¨"ΗΛΕΚΤΡΑ" 

       
              Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προμηθευτεί, πλάκες ορυκτών ινών και 
υδρορρόες από γαλβανισμένη λαμαρίνα    ,για την εκτέλεση του έργου  ΄΄Επισκευή 
(στέγης, αποχ/ση  όμβριων κλπ) στο κτίριο "ΗΛΕΚΤΡΑ" με  Κ.Α.   : 30.7331.03  
ζήτησε από τους   προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την 
προαναφερόμενη προμήθεια .  

Το έργο εκτελείται δι΄ αυτεπιστασίας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  517/2004            
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι συνεχιζόμενο . 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ.410/95 (άρθρα 266,267,268) Ν2539 
άρθρο 17& 1,2,3, Ν.2623/98 άρθρο 9 παρ. 9 η Δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
μετά από πρόχειρο διαγωνισμό ή την έρευνα αγοράς την απευθείας  ανάθεση   προμήθειας  
υλικών και  εφόσον η αξία των   δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων  
(8.800) €  χωρίς το Φ.Π.Α.    
 
Ενημερώθηκαν οι εξής: 
1/   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΚΑΣ  
2/   ΝΙΚHTAΣ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ    
3/   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
  
Από τους παραπάνω προσφορά κατέθεσαν οι : 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΚΑΣ, ΝΙΚHTAΣ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, που αποτελείται από τον Τζαμουράνη Βασίλειο 
Δ/ντή Τ.Υ, Αγγελόπουλο Ευστάθιο Αρχ. Μηχ. και Κυριακόπουλο Γεώργιο Δημοτικό 
Σύμβουλο. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω                                     

 
                                       Εισηγούμαστε :       
                                                                                                                                        
Την  ανάθεση, προμήθειας & τοποθέτησης   πλακών  ορυκτών ινών  και 

γαλβανισμένων υδρορροών    
στον μειοδότη:   ΝΙΚΗΤΑ    ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ     
 
  όπως αναλύεται στον  παρακάτω πίνακα . 
                                                          
Α] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΚΑΣ  
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Α. Προμήθεια και τοποθέτηση οροφών με σκελετό γαλβανισμένο και πλάκες ορυκτών ινών, 
χρώματος της επιλογής του επιβλέποντα.   
Ήτοι :                                                                  185.00μ2 Χ22,50 € = 4.162,50 € 
 
Β. Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρορροών  από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής η 
ορθογωνικής διατομής διαστ. Φ 120 και παχ. 1 mm  

Ήτοι :                                                                  72.00 μμ Χ13,00 €      936,00  € 
        Σύνολο           5.098,50 € 
       ΦΠΑ 19%            968,715 € 
                Γενικό Σύνολο         6.067,215€ 
 
Β] ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   (  ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ) 
 
Α. Προμήθεια και τοποθέτηση οροφών με σκελετό γαλβανισμένο και πλάκες ορυκτών ινών, 
χρώματος της επιλογής του επιβλέποντα.   
Ήτοι :                                                                  185.00μ2 Χ20,00 € = 3.700,00 € 
 
Β. Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρορροών  από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής η 
ορθογωνικής διατομής διαστ. Φ 120 και παχ. 1 mm  

Ήτοι :                                                                  72.00 μμ Χ10,00 €      720,00  € 
        Σύνολο           4.420,00 € 
       ΦΠΑ 19%              839,80 € 
                Γενικό Σύνολο          5.259,80 € 
 
Γ] ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Α. Προμήθεια και τοποθέτηση οροφών με σκελετό γαλβανισμένο και πλάκες ορυκτών ινών, 
χρώματος της επιλογής του επιβλέποντα.   
Ήτοι :                                                                  185.00μ2 Χ24,00 € = 4.440,00 € 
 
Β. Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρορροών  από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής η 
ορθογωνικής διατομής διαστ. Φ 120 και παχ. 1 mm  

Ήτοι :                                                                  72.00 μμ Χ12,00 €      834,00  € 
        Σύνολο           5.304,00 € 
       ΦΠΑ 19%            1007,76 € 
              Γενικό Σύνολο                     6.311,76 € 
 
                                                                                     Καλαμάτα 04/04/2006 

     
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                  

        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                               Ο ΔΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                                                                                                                             
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»                                                              
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 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, 
 



Συνεδρίαση :  13/2006 Τετάρτη 26/04/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   183/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

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

 
 
Ι.  Εγκρίνει τη δαπάνη της προμήθειας πλακών, ορυκτών ινών και γαλβανισμένων 

υδροροών που απαιτούνται για την επισκευή στέγης, αποχ/σης ομβρίων κλπ 
στο κτίριο ΗΛΕΚΤΡΑ, εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω 
προμήθειας στο κατάστημα του κ. Νικήτα Παπανικολόπουλου αντί του 
συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (5.259,80 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η 
οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.    

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

Κ.Α. 30.7331.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. 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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
  4. Μέλιος Ιωάννης 
  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  27 Απριλίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


