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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   091/2009 
 

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι με τον  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5753/16-3-
2009 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάζει το πρακτικό της 
επιτροπής εισήγησης ανάθεσης του διαγωνισμού για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού 
στα ορεινά δημοτικά διαμερίσματα, ο οποίος διαγωνισμός διεξήχθη στις 6/3/2009, 
προκειμένου να κατακυρωθεί ο ανωτέρω διαγωνισμός στο μειοδότη. Το εν λόγω πρακτικό 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 
Μειοδοτικού    διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές χωρίς όριο για ανάδειξη 
αναδόχου  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»  Προϋπολογισμού   19.278,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις  6 - 03 – 2009 ήμέρα  Παρασκευή   
Οι υπογεγραμμένοι : 1)   Χρονόπουλος Βασίλης  (Πολ.. Μηχανικός) 

2)  Κάτσος Παναγιώτης ( Εργοδηγός ) και      
3)  Γαλακούτης Ιωάννης (Εργοδηγός )      

αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας 
υπόψη: Την  53/2009  απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα και κ α λ έ σ 
α μ ε με τον κήρυκα όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν τις προσφορές 
τους. Προσήλθαν κατά σειρά οι κάτωθι: 
  

1.  ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ο οποίος παρέδωσε στη επιτροπή: 
          α).Το πιστοποιητικό με αρ. πρωτ. 2896/5-03-09 ότι η ανωτέρω επιχείρηση είναι 
γραμμένη στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας με Αρ. Μητρώου 22575 
 β).Την υπ’ αρ. 35841/4-03-09 εγγυητική επιστολή   390,00 € ΤΣΜΕΔΕ 
για την συμμετοχή του      
 γ).Τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, σφραγισμένο και αναγράφοντας εξωτερικός 
το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
 δ). Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής γνώσης των όρων διακήρυξης                ΝΑΙ     
         

2. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ όποίος παρέδωσε στη επιτροπή: 
 α).Το πιστοποιητικό με αρ. πρωτ. 2825/04-03-09 ότι η ανωτέρω επιχείρηση είναι 
γραμμένη στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας με Αρ. Μητρώου. 23714. 
 β).Την υπ’ αρ. GRZ034568/26-02-09 εγγυητική επιστολή  385,56 € της ALPHA BANK 
για την συμμετοχή του      
 γ).Τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, σφραγισμένο και αναγράφοντας εξωτερικός 
το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
 δ). Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής γνώσης των όρων διακήρυξης                ΝΑΙ     
 

3. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ό όποίος παρέδωσε στη έπιτροπή: 
           α).Το πιστοποιητικό με αρ. πρωτ. 2749/03-03-09 ότι η ανωτέρω επιχείρηση είναι 
γραμμένη στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας με Αρ. Μητρώου 35915. 
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 β).Την υπ’ αρ. GRZ034723/03-03-09 εγγυητική επιστολή  385,56 € της ALPHA BANK 

για την συμμετοχή του      
 γ).Τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, σφραγισμένο και αναγράφοντας εξωτερικός 
το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
 δ). Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής γνώσης των όρων διακήρυξης                ΝΑΙ     
 
 
 Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενους ενώ ή 11:00 ώρα  αποδοχής 
προσφορών, έληξε σύμφωνα με τη διακήρυξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την 
παράδοση των προσφορών. 
 
 Με την λήξη της καταχωρήσεως των υποβληθέντων δικαιολογητικών στο παρόν 
πρακτικό, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και ή συνεδρίαση της 
Επιτροπής γίνεται μυστική. 
 
 Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την έπ’ αυτών κρίση της Επιτροπής, 
ή συνεδρίαση γίνεται δημοσία και ο Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει ότι  γίνονται δεκτοί στον 
διαγωνισμό οι κάτωθι: 
 
 1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 2) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 3) ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 
 Στην συνέχεια ή Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τις προσφορές οι όποίες έχουν όλες 
αναγραμμένο ολογράφως το ποσόν της προσφοράς με ΦΠΑ : 
 
1) Προσφορά του ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ    με προσφερόμενη τιμή 12.138,00 € 
2) Προσφορά του ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ με προσφερόμενη τιμή 18.564,00 €  
3) Προσφορά του ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ       με προσφερόμενη τιμή 13.780,20€ 
 

  Κατόπιν τούτου σας υποβάλουμε τα Πρακτικά της δημοπρασίας του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»από τα οποία προκύπτει ότι  προσωρινός μειοδότης είναι ο ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΔ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ με προσφερόμενη τιμή 12.138,00 € με ΦΠΑ.  
    
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 
 

                                                                                 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                                                

Χρονόπουλος Βασίλης – Πολιτικός Μηχανικός 
 
 Κάτσος Παναγιώτης - Εργοδηγός   
    
Γαλακούτης Ιωάννης - Εργοδηγός   
 
    

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού στα ορεινά δημοτικά διαμερίσματα», στον κ. Ανδρέα Θεοδ. 
Γιαννόπουλο, με τιμή προσφοράς 12.138,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, το 
οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
 
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 26 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


