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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   152/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 19/17-05-2007 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3)  

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 

2) Λαγανάκος Γεώργιος. 

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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 Διονύσιο. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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.Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΠΑΡΕΣ) ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11037/17-5-2007 
εισήγηση του τμήματος μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Προκειμένου να δημοπρατήσουμε το έργο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΠΑΡΕΣ) ΣΕ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 62.736,64 € χωρίς ΦΠΑ 
και 74.656,60 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. 
  
 εισηγούμεθα την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης (βάσει του Ν. 
3263/2004 και Ν. 3481/06) για την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
του έργου, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 άρθρο 6 
παρ. 4 α, του Ν 2940/2001, του άρθρου 3 παρ. 2, του Ν. 3263/2004 και της εγκυκλίου 24 
αρ. πρωτ. Δ17/α/10/101/ΦΝ437, του Ν. 3481/06 και της εγκυκλίου 23/06. 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή διαγωνισμού της υπ. 
αριθμ. 16/07  Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής  
 
Συν/να : Τεχνική Μελέτη  
 
 
 

 
                                                                      
 
 
         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 

 
                                                       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Υποθέτω ότι όλοι μας συμφωνούμε με τους όρους με την ελπίδα ότι τα 
τετραγωνικά ή τα μέτρα που υπάρχουν στην τεχνική περιγραφή δεν είναι 

δεσμευτικά. Πιθανόν μπορεί να παίξουν ή να προστεθούν ένα – δύο διαμερίσματα μέσα 
στην πορεία.  

 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Κων. Παναγιωτοπούλου 

Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Αρχ/νας   Μηχ/κος 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Η Δημαρχιακή 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 Δήμου, την υπ΄ αριθμ. 16/2007 προηγούμενη 
απόφασή της, τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.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 στους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την δημοπράτηση του 

έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων ασφάλειας 
(Μπάρες) σε δρόμους των Δημοτικών Διαμερισμάτων», σύμφωνα με το σχέδιο 
που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 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 Δημαρχιακής  Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσμόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


