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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 12η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-03-2008 
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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού δρόμων της 

Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως αποθήκες Λιμανιού)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6045/18-3-2008 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
             ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας του   διαγωνισμού  που διεξήχθη στις 

04/03/2008 για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΛΙΜΑΝΙΟΥ)», ο οποίος απέβη άγονος δεδομένου ότι ουδεμία προσφορά υπεβλήθη. Ως εκ 
τούτου εισηγούμαστε τη διενέργεια του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, σε νέα 
ημερομηνία (Άρθρο 18 της Διακήρυξης) 
 
 
  
Συν/να : Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
                
 
 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.  
ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.            ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του Διαγωνισμού το οποίο 
έχει ως εξής: 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 
 Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 
έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ)» , προϋπολογισμού : 205.855,55 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
 

Στη Καλαμάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός  Αριστοδήμου  
αριθμός 22 σήμερα την  4 Μαρτίου  2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ οι υπογράφοντες 
: 

 
Πρόεδρος :  Χρονόπουλος  Βασίλειος  
Τα Μέλη   :  Ζάννης  Παναγιώτης 

                                Γιαννόπουλος  Γεώργιος 
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Που αποτελούμε την Ε π ι τ ρ ο π ή   Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  διεξαγωγής   της  ανωτέρω   
δημοπρασίας   σύμφωνα   με  τις   υπ.  αρ.  16/2007 απόφαση  της  Δημαρχιακής   
Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας ( άρθρο 21 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 2 του Ν. 
3263/04), συνήλθαμε  για την διενέργεια της δημοπρασίας σύμφωνα με την οικεία 
Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν – 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς του Ν.3263/04   και του Ν.3481/06. 

 
 Αφού παρήλθε η ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ο κήρυκας 
κάλεσε τρεις φορές να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφορών, και αφού 
δεν προσήλθε κανείς, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. 
Ο διαγωνισμός απέβη άγονος δεδομένου ότι ουδεμία προσφορά υπεβλήθη. 

             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

           ( σύμφωνα με την   16 / 2007 Δ.E.) 

1. Χρονόπουλος  Βασίλης   
2. Ζάννης  Παναγιώτης   
3. Γιαννόπουλος  Γεώργιος»  
 

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 
 

Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Δημοτικού 
φωτισμού δρόμων της Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως 
αποθήκες Λιμανιού», την 15η Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., με 
τους ίδιους όρους της διακήρυξης και με τα ίδια μέλη της επιτροπής που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 52/2008 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής.  
 

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 
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  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


