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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Αυγούστου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 32η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 21-08-2008 
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 παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  
 

 
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 : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια στολών του ειδικού ένστολου 

προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 19624/21-8-08 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Απoθήκης της διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού 
του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια στολών του ειδικού ένστολου 
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας» 

 
 
Σας διαβιβάζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το σχέδιο κατάρτισης όρων 
διακήρυξης (υπαρίθµου 01/2008 µελέτη της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία και επισυνάπτεται), πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας για τα έτη 2008 - 2009, προϋπολογισµού 40.911,01 € (συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ). 
 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω προµήθεια θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Νέος 
∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και της υπαρίθµου 11389/93 Υ.Α. του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Ο εισηγητής – τµηµατάρχης 
Σπύρος Λαγωνικάκος 

Η ∆/ντρια 
Ανάπτυξης & Συντονισµού 

α.α.   
Αικατερίνη Χανδρινού¨ 

     
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ αριθµ. 01/2008 µελέτη που έχει συνταχθεί 
από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας και στο σχέδιο της 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από το Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο 
της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:  

 
Πρόκειται για συγκεκριµένα ρούχα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 
Σας ενηµερώνω ότι σήµερα ήρθαν και ανέλαβαν υπηρεσία, βέβαια υπάρχει και 

το τυπικό πρόβληµα του ΦΕΚ το οποίο θα εκδοθεί σε καµιά δεκαπενταριά µέρες, 9 
∆ηµοτικοί Αστυνόµοι. Έχουµε και 4 παλιούς συν 2 υπαλλήλους που τους υποστηρίζουν, 15 
συνολικά. 
 

Η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Η προµήθεια γίνεται για 11 υπαλλήλους. Οι υπόλοιποι; 
 

Κάποιοι έχουν. 
 

Είχαν πάρει πέρσι την άνοιξη στολές. 
 

 

 Οι ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι µε το νέο νόµο είναι υπό ειδικό καθεστώς. ∆εν είναι 
ακριβώς δηµοτικοί υπάλληλοι. Έχουν δικά τους υπηρεσιακά συµβούλια, είναι 

βαθµοφόροι, αλλά βεβαίως αναλαµβάνουν την ευθύνη της λειτουργίας της πόλης, της 
εικόνας της πόλης, της εφαρµογής των νόµων. 
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 209 και 103 
του ∆.Κ.Κ. και της υπ΄ αριθµ. 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ), 
  

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

 

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας στολών του ειδικού 
ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας για τα 
έτη 2008 - 2009, µε προϋπολογισµό σαράντα χιλιάδες εννιακόσια έντεκα ευρώ 
και ένα λεπτό (40.911,01 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές 
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 1/2008 µελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παραπάνω προµήθεια σύµφωνα 
µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού  του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως φαίνονται 
στο συνηµµένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


