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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   160/2007 
 

 

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 12ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευές Κεντρικής 
Σκηνής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.» 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11159/18-5-2007 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΣΚΗΝΗΣ ΔΗΠΕΘΕΚ». 
Κ.Α. 30.7331.15 
 
Σας αποστέλλουμε τρεις σφραγισμένες προσφορές για έλεγχο και ανάδειξη μειοδότου προς 
ανάθεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. ε, του Π.Δ. 
171/87. 
 
Συνημμένα: 1. Μελέτη του έργου 

2. Προσφορές 
                  α) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. κ. ΣΙΑ Ο.Ε. 
                 β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 
                γ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ  
                                                                                                    

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
 
 
 
Αμέσως μετά, οι εν λόγω προσφορές, οι οποίες βρίσκονται στον φάκελο του θέματος 
ανοίγονται μέσα στην συνεδρίαση και μονογράφονται από τα παρόντα μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά 
που έχουν προσκομίσει οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική προσφορά, και τα βρίσκει 
«καλώς».  
 
Μετά το άνοιγμα των προσφορών, καταγράφονται οι παρακάτω τιμές προσφοράς των 
ενδιαφερομένων, ως εξής:  
 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Προσφορά 

 
1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ &. ΣΙΑ Ε.Ε. 11.984,00 € 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 11.942,24  € 
3. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 12.147,52 € 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, την υπ΄ αριθμ. 52/2007 σχετική μελέτη, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
του άρθρου 9, παρ. ε, του Π.Δ. 171/87, 
 
 

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

 
Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευές 
Κεντρικής Σκηνής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ» στον κ. Γεώργιο Χαρ. Ανδριανό, Διπλωματούχο 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με ποσό προσφοράς έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων 
σαράντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (11.942,24 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.15 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2007. 
 
 
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 25 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 


