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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 18η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 199 απόφαση), ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον 
κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
 

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 : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για το έργο «Κατασκευή τµήµατος οδού Β. Γεωργίου από Φαρών 

έως Ηρώων». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε την από 6-5-2008 εισήγησή της, προκειµένου να 
δηµοπρατηθεί το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ 
ΗΡΩΩΝ» µε προϋπολογισµό 744.730,82 € χωρίς ΦΠΑ και 886.229,68 € συνυπολογιζοµένου 
του ΦΠΑ, εισηγείται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή την κατάρτιση όρων και την σύνταξη 
διακήρυξης (βάσει του Ν. 3263/2004, Ν. 3481/06 και Ν. 3548/07) για την διενέργεια 
ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 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. ∆17/α/10/101/ΦΝ437, του Ν. 
3481/06 και των εγκυκλίων 23/06, Ε16/2007 και Ε5/08, καθώς και τον ορισµό της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού του εν λόγω έργου σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
16/07 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 Το τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
 
Η ∆ηµαρχιακή 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 ∆ήµου, την υπ΄ αριθµ. 16/2007 προηγούµενη 
απόφασή της, τις διατάξεις του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006), 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 την δηµοπράτηση του 

έργου «Κατασκευή τµήµατος οδού Β. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων», 
σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου 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. 16/2007 απόφαση ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14  Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


