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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   38/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   364/2007 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 38/4-10-2007 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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης ∆ηµήτριος.   

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

 

 

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 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κιγκλιδώµατος απέναντι από το 
αλσύλλιο Αλµυρού στο ∆.∆. Βέργας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 
21653/27-09-2007 διαβιβαστικό έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, το 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου « Κατασκευή κιγκλιδώµατος απέναντι από 
το Αλσύλλιο Αλµυρού στο ∆.∆. Βέργας». 
Κ.Α.     : 30.7322.41. 
 
 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.∆ 171/87. 
 
 
       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ 
 
 
Κοιν/ση: Τ.Υ. ∆ήµου Καλαµάτας 
Συν/να: 1. Μελέτη έργου. 
   2. Προσφορά Κ & Π Γκρέκης Ο.Ε. 
            3. Προσφορά Αργύρης Ρούτσης. 
           4.    >>         Τεχνικής Εταιρείας  
               κατασκευών Τσερπές –  
              Κωτσάκης - Παπαδέας Ο.Ε 
             Ανέλιξη Ο.Ε.»        
 
 
Αµέσως µετά, οι εν λόγω προσφορές, οι οποίες βρίσκονται στο φάκελο του θέµατος 
ανοίγονται µέσα στη συνεδρίαση και µονογράφονται από τα παρόντα µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής. Μετά το άνοιγµα των προσφορών, καταγράφονται οι παρακάτω τιµές 
προσφοράς των ενδιαφεροµένων, µε ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης του παραπάνω έργου, ως εξής: 
 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης) 
1. ΑΡΓΥΡΗΣ ∆. ΡΟΥΤΣΗΣ ΜΗ∆ΕΝ    (0) % 
2. Κ. & Π.  ΓΚΡΕΚΗΣ Ο.Ε.                    ΕΝΑ       (1) % 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε. 
               ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. 

                   ΤΡΙΑ      (3) % 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 79/2007 σχετική µελέτη, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
του άρθρου 9, παρ. ε, του Π.∆. 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: «Κατασκευή κιγκλιδώµατος 
απέναντι από το Αλσύλλιο Αλµυρού στο ∆.∆. Βέργας» στην «Τεχνική Εταιρεία 
Κατασκευών Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε. Ανέλιξη Ο.Ε.» µε ποσοστό 
έκπτωσης  3% επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7322.41 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007. 
 

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. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 16 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


