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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   087/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 16η Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 10η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-03-2009 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος  

και 5) Ηλιόπουλος Παναγιώτης. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 

 

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 : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών για το έργο ¨Δαπάνες φύλαξης δημοτικού πάρκου¨. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 5141/10-3-09 
εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο ¨ Δαπάνες φύλαξης δημοτικού πάρκου¨.  

Για τη διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών φύλαξης του δημοτικού πάρκου 
ΟΣΕ συντάχθηκε η υπ ΄αρ. 5/2009 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 23.200 € χωρίς Φ.Π.Α. και  27.608 € με Φ.Π.Α. (19%). Η εγκεκριμένη πίστωση 
ανέρχεται σε 30.000,00 € από Δ.Π. και θα βαρύνει το κωδικό 35.7425.01 του τεχνικού προγράμματος 
2009 του Δήμου Καλαμάτας. Εισηγούμαστε την κατάρτιση των όρων και την σύνταξη της διακήρυξης για 
τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Π.Δ 28/1980 κ.λ.π. 

Εισηγούμαστε επίσης τον ορισμό επιτροπής διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού, που να 
αποτελείται από τους: 
- την κ. Χιουρέα Αικατερίνη γεωπόνο ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον  κ. Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο 
τεχνολόγο γεωπόνο  
-   τον κ. Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεωπόνο, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κουτσοπέτρο Νικόλαο 
εργοδηγό 
-  την κ. Σταματελοπούλου Αγγελική δασολόγος ως μέλος,  με αναπληρωτή τον κ. Καλογερόπουλο Αθανάσιο 
τεχνολόγος έργων υποδομής. 

  Καλαμάτα 10/03/2009 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

  ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

  Τοπογράφος Μηχανικός  
 
Συνημμένη: Α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
                  Β. 5/2009 μελέτη 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου προκειμένου να 
διευκολυνθεί στο έργο της η Δημαρχιακή Επιτροπή.  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί 
από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τις αναφερόμενες σ΄ αυτό ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς επίσης και το άρθρο 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006), 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την «Δαπάνες φύλαξης δημοτικού πάρκου», 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
του Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Ορίζει μέλη στην επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού τους εξής: 

1. την κ. Χιουρέα Αικατερίνη γεωπόνο ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον  κ. 
Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο τεχνολόγο γεωπόνο  

2. τον κ. Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεωπόνο, ως μέλος, με αναπληρωτή τον 
κ. Κουτσοπέτρο Νικόλαο εργοδηγό 

3. την κ. Σταματελοπούλου Αγγελική δασολόγος ως μέλος,  με αναπληρωτή 
τον κ. Καλογερόπουλο Αθανάσιο τεχνολόγος έργων υποδομής. 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 

 

 


