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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 21η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 29-05-2008
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 και 3) Κουδούνης Αργύριος.
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,
2) Λαγανάκος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης
θέµα που το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο :
Έγκριση γεωτεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ,
ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ».
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 12254/30-5-2008
εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Προκειµένου να δηµοπρατήσουµε την προµήθεια: «Προµήθεια δένδρων, θάµνων, πολυετών
και ανθοφύτων (ανοιξιάτικης, καλοκαιρινής, φθινοπωρινής άνθησης), µε προϋπολογισµό
74.654,10 € συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ πρέπει να γίνει έγκριση γεωτεχνικών
προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.
Εισηγούµαστε την έγκριση των γεωτεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού της προµήθειας, µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. Αρ. 11389/93 Υπ.
Απόφασης περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ.
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Συν/να: Μελέτη ∆/νσης Περ/ντος 1/2008»
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης
που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου προκειµένου να
διευκολυνθεί στο έργο της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα
προαναφερόµενα, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος του ∆ήµου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.
3463/2006),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας δένδρων, θάµνων,
πολυετών και ανθοφύτων (ανοιξιάτικης, καλοκαιρινής, φθινοπωρινής
άνθησης) µε προϋπολογισµό εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα
τεσσάρων
ευρώ
και
δέκα
λεπτών
(74.654,10
€)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ.
1/2008 µελέτη του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας.
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ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια
ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού για την παραπάνω προµήθεια σύµφωνα µε το
σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Καλαµάτας, όπως φαίνονται στο συνηµµένο σχετικό έντυπο που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής.

ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού της ανωτέρω προµήθειας
εφαρµόζεται η υπ΄ αριθµ. 55/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Καλαµάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 11 Ιουνίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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