
Συνεδρίαση :  10/2008 Τρίτη 11/03/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   106/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

 
 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   106/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 10η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-03-2008 
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) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) 
Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
 
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 : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης κανονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών για τις ανάγκες του 

Δήμου (Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου - σκύρα). 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος  αναφέρει ότι το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 5502/11-3-2008 
εισήγηση του, προκειμένου να δημοπρατηθεί η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - ΣΚΥΡΑ)» με 
προϋπολογισμό 99.281,70 €  συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, εισηγείται στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την κατάρτιση όρων και την σύνταξη 
διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας, 
με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ. Αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).   
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να 
διευκολυνθεί στο έργο της η Δημαρχιακή Επιτροπή.  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 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 
 
 

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας δομικών υλικών για τις 
ανάγκες του Δήμου (Προμήθεια θραυστών υλικών ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - ΣΚΥΡΑ), με 
προϋπολογισμό  ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ευρώ και 
εβδομήντα λεπτά (99.281,70 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως 
αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 9/2008 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια σύμφωνα 
με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως φαίνονται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής. 

 
 
ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 

εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 55/2008 παρ. 4, απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Καλαμάτας. 
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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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 
                                                
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


