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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   184/2006 
 
 

 

  

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-(ii) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση των παρακάτω αναθέσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας: 
(ii) προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών της πόλης. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται από 31/3/2006 υπηρεσιακή εισήγηση 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής 
 
«ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών της 
πόλης.  
 
Το συνεργείο μας προκειμένου να εκτελέσει έργο συντήρησης των φωτεινών σηματοδοτών 
της πόλης χρειάζεται να προμηθευτεί για το έτος 2006 τα υλικά που φαίνονται στο πιο κάτω 
πίνακα. 
 
Το γραφείο μας ζήτησε οικονομική προσφορά από την εταιρεία SIEMENS Α.Ε. που σας 
επισυνάπτομε πιο κάτω. 
 
Ζητήθηκε μόνο από την εταιρεία SIEMENS για το λόγο ότι όλοι οι σηματοδότες της πόλης 
είναι της εταιρείας αυτής και τα ανταλλακτικά που θα έχομε σαν παρακαταθήκη θα είναι 
κοινά σε όλους τους κόμβους της πόλης. Σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε τα ανταλλακτικά να 
ήταν διαφορετικά κάθε κόμβου. 
Έπειτα τα υλικά της συγκεκριμένης εταιρείας είναι γερμανικής προέλευσης και έχουν 
επιδείξει πολύ καλή τεχνική συμπεριφορά και ανθεκτικότητα. 
 
Και τέλος κατά την εκτίμησή μας οι τιμές που προσφέρθηκαν δεν απέχουν από τις τιμές 
τιμοκαταλόγου τους του έτους 2004 που ο Δήμος είχε προμηθευτεί υλικά για την εκτέλεση 
έργου σηματοδοτήσεως της οδού ΚΡΗΤΗΣ. Σας επισυνάπτομε τιμοκατάλογο της εταιρεία 
28-5-2004. 
 
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Σηματοδότης οχημάτων 3Π – Φ200 (15 τεμ.) 
2. Σηματοδότης πεζών 2Π – Φ200 (24 ΤΕΜ) 
3. Μεταλλικά πλαίσια ανάρτησης σηματ. 3Π – Φ200 (2 τεμ.) 
4. Βέλη ευθείας Φ200 (18 τεμ.) 
5. Στηρίγματα σηματοδοτών μεταλλικά (74 τεμ.) 
6. Λάμπες σηματοδότησης 75 W (45 τεμ.) 
7. Λάμπες σηματοδότησης 40 W (48 τεμ.) 
 

Η προσφορά επί συνόλου των υλικών αυτών είναι 7.334,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των εν λόγω υλικών με απ΄ ευθείας ανάθεση για 
το ποσό 7.334,00 ευρώ + Φ.Π.Α. εν δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου 2539/1997. 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.» 

 
 
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 
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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 για τη συντήρηση των φωτεινών 

σηματοδοτών της πόλης, εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω 
προμήθειας στην εταιρεία SIEMENS A.E. αντί του συνολικού ποσού των επτά 
χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (7.334,00 €) προσαυξανόμενου 
με το νόμιμο Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Καλαμάτας η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.    

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωση σε 

βάρος του Κ.Α. 20.7325.07 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 8 Μαΐου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 


