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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   36/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   385/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α  Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 36η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 18-09-2008 
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 4) 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.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρησε στην υπ΄ αριθµ. 387 απόφαση), οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση 
αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 

 
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.   
 

 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ενός επιβατηγού αυτοκινήτου». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 21632/18-9-2008 
εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

“ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . 

 
  Με την 344/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής έγινε η έγκριση των  
τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων και σύνταξη διακήρυξης για την 
«Προµήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου». 

Η περίληψη διακήρυξης στάλθηκε σε πέντε εφηµερίδες προκειµένου να δηµοσιευτεί, 
όπως αυτό απαιτείται από την νοµοθεσία. Στην  Ελευθερία της ∆ευτέρας, εβδοµαδιαία 
τοπική εφηµερίδα, έπρεπε να δηµοσιευτεί στις 15/09/2008 και δεν δηµοσιεύτηκε. Οι λόγοι 
που δεν δηµοσιεύτηκε φαίνονται στο 21369/16-9-2008 αριθµ. πρωτ. έγγραφο της 
παραπάνω εφηµερίδας. Ο απαιτούµενος χρόνος δηµοσίευσης πριν το διαγωνισµό είναι 20 
ηµέρες. Ο διαγωνισµός είχε προγραµµατιστεί για τις 08/09/2008 και είναι προφανές ότι δεν 
υπάρχει αρκετός χρόνος για να δηµοσιευτεί στην ίδια ή άλλη εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.  

 Προκειµένου  να πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις της 
υπ. Αρ. 11389/93   Υπ. Απόφασης  περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ, 
 

εισηγούµεθα την επαναδηµοσίευση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ», µε προϋπολογισµό  15.237,95 € συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ., µε 
ίδιους όρους και σε νέα ηµεροµηνία.  

 
Συν/να :  

1. 344 Α.∆.  
2. 21369/16-9-2008 αριθµ. πρωτ. έγγραφο της Ελευθερίας της ∆ευτέρας 

 
ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 

Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ                                                                                                     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ       
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ” 

 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Καθορίζει ως νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ενός επιβατηγού αυτοκινήτου», την 29 Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη, µε ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.30 π.µ. και ώρα λήξης την 11.00 π.µ. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 344/2008 προηγούµενη απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπάκας Ιωαννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 1 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


