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ΑΠΟΦΑΣΗ   269/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 33η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 14-10-2010 

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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 272 απόφαση), 3)  

Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκονται  αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 273 απόφαση).  

 

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 : 

Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22747/18-10-2010 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως 
εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Ανάδειξη μειοδότη για συντήρηση και επισκευές στις πλατείες Μαυρομιχάλη και 

Αγίου Κων/νου συντάγματος . 
             Κ.Α. 30.7332.06 
                
 
  Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να συντηρήσει και να  επισκευάσει  στις πλατείας 

Μαυρομιχάλη και Αγίου Κων/νου συντάγματος καλεί τους παρακάτω  
ενδιαφερομένους  να καταθέσουν  κλειστές προσφορές. 

 Ενημερώθηκαν προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές οι: 
   1. Ρούτσης Αργύρης  Εργοδηγός, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αριστομένους 56, τηλ 
27210 – 26173 και   
   2. Κ & Π Γκρέκης  Ο.Ε Εργοληπτική & Εμπορική Εταιρεία, κάτοικος Καλαμάτας,  
ΒΙΟΠΑ Α8 , τηλ. 27210 - 21501  και ανταποκρίθηκαν  και οι δύο. 
 
 Σας υποβάλλουμε τις αντίστοιχες προσφορές και παρακαλούμε για τις δικές σας 
ενέργειες (άνοιγμα προσφορών και ανάδειξη μειοδότη). 
 

Ο Εισηγητής 
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Ο Διευθυντής  Τ.Υ 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 

 
 
(Την παραπάνω εισήγηση συνοδεύει η υπ΄ αριθμ. 64/2010 μελέτη που έχει συνταχθεί για 
το εν λόγω έργο από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου). 
 
Αμέσως μετά, οι εν λόγω προσφορές, οι οποίες βρίσκονται στο φάκελο του θέματος, 
ανοίγονται μέσα στη συνεδρίαση και μονογράφονται από τα παρόντα μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής.  
 
Μετά το άνοιγμα των προσφορών, καταγράφεται η οικονομική προσφορά των 
ενδιαφερομένων με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης, ως εξής: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Προσφορά 
(Ποσοστά έκπτωσης)  

1. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  2% 

2. Κ. & Π. ΓΚΡΕΚΗΣ Ο.Ε.  1% 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» στον κ. Ρούτση Αργύρη 
αντί της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε και τον αναδεικνύει μειοδότη 
σύμφωνα με όσα καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και 
συγκεκριμένα αντί ποσοστού έκπτωσης 2% επί του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης,  εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.06 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2010. 
 
 
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. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                          
 


