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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   093/2009 
 

 

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 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 463/2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής 
σχετικής με την αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας και 

αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή οδού 
Κοσμοπούλου & συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή Πανταζοπουλέικα». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5240/11-3-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση αποφ. 463/08 της Δ.Ε. 
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή οδού Κοσμοπούλου & συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή 

Πανταζοπουλέικα». 
 

Με την απόφαση 463/08 της Δ.Ε. εγκρίθηκε η γνωμοδότηση του κ. Μανιάτη, στην 
οποία αναφέρεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προβεί αμέσως στην νόμιμη διαδικασία 
για υπογραφή της σύμβασης με ανάδοχο τον αρχικά καταταγέντα πρώτο μειοδότη βάσει 
της απόφ. 279/08 της Δ.Ε. 

Με την απόφ. 279/08 της Δ.Ε. είχε εγκριθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου «Κατασκευή οδού Κοσμοπούλου & συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή 
Πανταζοπουλέικα», στον κ. Σαμπάτη Δημήτριο Ε.Δ.Ε. με μέση έκπτωση 30,16%. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω 
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί η απόφαση 463/08 με την αναφορά της εγκρίσεως 

της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον κ. Σαμπάτη Δημήτριο με μέση έκπτωση 30,16%. 
 
                                    Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 463/2008 απόφασης της Δημαρχιακής 
Επιτροπής σχετικής με την αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου του Δήμου 
Καλαμάτας και αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο 
«Κατασκευή οδού Κοσμοπούλου & συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή 
Πανταζοπουλέικα» με την προσθήκη παραγράφου ως εξής:  

«εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. Σαμπάτη Δημήτριο ΕΔΕ, με 
μέση έκπτωση 30,16%». 

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

 

 
                                         
 

 

 


