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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   42/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   582/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 42/22-12-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος, για υπηρεσιακούς λόγους, του Δημάρχου 

Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη  - η Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κα 

Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μέλιος Ιωάννης και  4) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα από τα τακτικά μέλη ο κ. Γιαννακόπουλος 

Διονύσιος.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση του έργου «Βελτίωση χώρων νεκροταφείων Δημοτικών 
Διαμερισμάτων». 

 
Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην από 26/12/2006 εισήγηση του 
τμήματος εκτέλεσης έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ : Ανάθεση του έργου ’’Βελτίωση χώρων Νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων" 
       
              Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να εκτελέσει το έργο  ’’ Βελτίωση χώρων 
Νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων  "  έχει συντάξει  την υπ΄ αριθ. 119/2006 
μελέτη  με  Κ.Α.   : 45.7331.02 και   προϋπολογισμό 11.975,05 με  το ΦΠΑ και  
πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ .  

Προτείνουμε η εκτέλεση του έργου αυτού να γίνει με απ' ευθείας ανάθεση επειδή 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε με εκείνες του άρθρου 1 του Π.Δ. 229/99. 

Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν περιγράφονται στη τεχνική έκθεση της 
μελέτης.   

Οι παραπάνω εργασίες όπως περιγράφονται στη τεχνική έκθεση της μελέτης, θα 
γίνουν από ειδικευμένα συνεργεία με απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα   και θα 
λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους ίδιους, τους παρακείμενους, 
τους διερχόμενους είτε πεζούς είτε εποχούμενους. 

Οι εργασίες θα τελούν πάντα κάτω από την επίβλεψη  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του 
Δήμου Καλαμάτας. 

Σε εφαρμογή των παραπάνω και λαμβάνοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν, 3274/04 
άρθρο 22 παρ. 2, που καταργούν την προηγούμενη και υποχρεωτική δημοσίευση 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων, έγινε έρευνα αγοράς σε ειδικευμένα 
συνεργεία . 
Ενημερώθηκαν οι εξής: 
1/   ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2/  ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
 
Από τους παραπάνω προσφορά κατέθεσαν οι : 
 
ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ & Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών , που 
αποτελείται από τον Τζαμουράνη Βασίλειο Δ/ντή Τ.Υ, Αγγελόπουλο Ευστάθιο 
Αρχ. Μηχ. .και Κυριακόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο. 
 
και βρέθηκε ο εργολήπτης δημοσίων έργων ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ Αρτέμιδος 89 ΑΦΜ 041504986 πού   προσέφερε έκπτωση στις τιμές 
προϋπολογισμού της μελέτης 3%.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω                                     

                                       Εισηγούμαστε :                                                                                                                            
Την  ανάθεση εκτέλεσης του έργου ’’ Βελτίωση χώρων Νεκροταφείων Δημοτικών 
Διαμερισμάτων  " 
στον μειοδότη:  ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
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με έκπτωση 3% (τρία επί της εκατό ) επί του προϋπολογισμού της μελέτης . 
και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε 
με εκείνες του άρθρου 1 του Π.Δ. 229/99. 
όπως αναλύεται στον  παρακάτω πίνακα . 
Α] ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ(  ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ) 
’’ Βελτίωση χώρων Νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων  "   
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης     3% ( τρία επί της εκατό ) 
 
Β] ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
’’ Βελτίωση χώρων Νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων  " 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης    2% ( δύο επί της εκατό ) 
 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον κωδικό ’’ Βελτίωση χώρων Νεκροταφείων Δημοτικών 
Διαμερισμάτων  " 
με Κ.Α. 45.7331.02, με πίστωση 12.000 € και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ . 
 
Καλαμάτα  26 / 12 /2006 

                          
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                           

        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                       Ο ΔΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                                                                                                                             
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                              ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»                                                                                                                             
 
 
                                                                                                      
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτή διατάξεις, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Βελτίωση χώρων Νεκροταφείων 
Δημοτικών Διαμερισμάτων» στον Φιλανδριανό Παναγιώτη του Κων/νου, με 
έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 45.7331.02 με πίστωση 
12.000,00 € και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεωργία Θ. Βασιλάκη   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  3. Μέλιος Ιωάννης 

  4. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 29 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 


