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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Ιουνίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 24η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 20-06-2008 
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) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος  και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής 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 οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 55/2008 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που 
αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 14316/23-6-2008 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ:  ∆ιόρθωση της υπ΄ αρίθµ. 055/2008 Απόφασης ∆.Ε κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ » 

 
   Ο διαγωνισµός του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» διεξήχθη στις 8 Ιανουαρίου 2008 και 
ανέδειξε µειοδότη το κ. Χαρίτο Γέωργιο Ε∆Ε µε ποσοστό έκπτωσης 28,32 % σύµφωνα µε 
την 055/2008 Απόφαση της ∆.Ε.  
  Κατά της Αποφάσεως ασκήθηκε προσφυγή   από τον συµµετέχοντα στον 
διαγωνισµό κ. Σαµπάτη ∆ηµήτριο Ε∆Ε  η οποία απορρίφθηκε µε την  υπ΄αρίθµ. 
11261/2822/12-3-2008 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πελοποννήσου. Στην συνέχεια 
ασκήθηκε προσφυγή κατά της ανωτέρω αποφάσεως από τον κ.Σαµπάτη η οποία έγινε 
δεκτή από την Ειδική Επιτροπή άρθρου 152 Ν.3463/2006 Περιφέρειας Πελοποννήσου 
σύµφωνα µε το αρίθµ. 17/13-5-2008 Πρακτικό της Επιτροπής 
Μετα τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 154 του Ν.3463/2006  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ : 
Την κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισµού στον κ. Σαµπάτη ∆ηµήτριο Ε∆Ε µε µέση 
έκπτωση 30,16 % Αναλυτικότερα : 
 Αξία εργασιών                     419.458,05 €  
Ε.Ο% Ε.Ε %                           75.502,45 € 
Αθροισµα 1:                         494.960,50 € 
Απρόβλεπτα :                         74.244,08 € 
Αθροισµα 2                          569.204,58 € 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης      16.761,60 € 
Αθροισµα 3                          585.966,18 € 
ΦΠΑ (19%)                           111.333,57 € 
                         
                                        
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                    Ο ∆/ΤΗΣ Τ.Υ  
                                                                                ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

1. Αφαλέα Νίκη  
2. Φρούντζας Ανδρέας                                      Τζαµουράνης  Βασίλειος 

     3. Παναγιωτοπούλου  Κων/να                                     Πολιτικός Μηχ. 
 

Συνηµµένα : 
1. Η Υπ΄αρίθµ. 11261/2822/12-3-08 Απόφαση Γενικου Γραµµατέα Πελοποννήσου  
2.  Η Υπ΄αρίθµ. 17/13-5-08 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής  
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
∆ιορθώνει την υπ΄ αριθµ. 55/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που 
αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου «Κατασκευή οδού 
Κοσµόπουλου και συµπλέγµατος δρόµων στην περιοχή», και εγκρίνει την 
κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού στον κ. Σαµπάτη ∆ηµήτριο Ε∆Ε, µε µέση 
έκπτωση 30,16%, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 14316/23-6-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 2 Ιουλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


