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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   203/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαϊου 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 14/28-04-2006 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. 

Κουτσούλη ο οποίος μετέβη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους- η Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κα Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και τα υπόλοιπα 

τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 3) 

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

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 2 (i) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για τα έργα:                            
(i) ¨Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ρέμα στα Αλώνια του Δ.Δ. 

Αντικαλάμου¨, 
Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην από 27/04/2006 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ» 
γνωστοποιώντας σας ότι δεν υπήρξε καμία συμμετοχή κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού 
στις 17-4-2006 και ουδεμία προσφορά υπεβλήθη. 
Έτσι προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με τους ίδιους όρους 
της διακήρυξης. 
 
Συν/να: 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

  
 
Το αναφερόμενο στην παραπάνω εισήγηση πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού έχει ως εξής: 
 
 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

Διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 
1418/84, τα εκτελεστικά διατάγματα και το Ν. 3263/2004 και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για ανάδειξη επιλογής αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΤΑ 
ΑΛΩΝΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ» 

 
Προϋπολογισμού κατά τη μελέτη δαπάνης € 86.348,46 ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
Στην Καλαμάτα, σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου και έτους 2006, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 
 

1. Χρονόπουλος Βασίλης,  Πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Φρούντζας Ανδρέας, Τεχνολόγος Πολ. μηχανικός  
3. Σταματελοπούλου Αγγελική, γεωπόνος 

  
αποτελούντες την Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας που 

συγκροτήθηκε με την 140/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και αφού 
παρήλθε η ώρα 10:00 π.μ. που ορίζεται στην διακήρυξη, διεπιστώθη ότι δεν υπήρξε 
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καμία συμμετοχή, και ουδεμία προσφορά υπεβλήθη.  
 

             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
2. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
3. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ» 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της, την προαναφερόμενη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το 
παραπάνω πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και τις αναφερόμενες σ΄ 
αυτό διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Μετά το άγονο του  διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού 
στο ρέμα στα Αλώνια στο Δ.Δ. Αντικαλάμου» ο οποίος διεξήχθη  στις 17-4-2006  
και δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, 
εγκρίνει την επανάληψη  του διαγωνισμού για το ως άνω έργο την  25η-5-2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία αυτή την ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 1-6-2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.), με τους ίδιους όρους της διακήρυξης που έχει 
συνταχθεί με την υπ΄ αριθμ. 140/2006 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής για το εν λόγω έργο και με Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 87/2005 επίσης προηγούμενη 
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεωργία Θ. Βασιλάκη   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  12  Μαϊου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ο Γραμματέας 

Ι. Παπαδόπουλος 
 
 
 

 
 
 

 


