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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαϊου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 14/28-04-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. 

Κουτσούλη ο οποίος μετέβη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους- η Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κα Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και τα υπόλοιπα 

τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 3) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 1 (i) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτών δημόσιων 
διαγωνισμών και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής των διαγωνισμών                     

για τα έργα: (i) « Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας                                     
σε νεοδιανοιγόμενους δρόμους του σχεδίου πόλης Καλαμάτας» - Υποέργο 1: 

«Κατασκευή οδοποιϊας και αποχέτευσης ομβρίων σε νεοδιανοιγόμενους 
δρόμους της Συνοικίας Γιαννιτσανίκων Καλαμάτας». 

Ακολούθως η Προεδρεύουσα αναφέρει ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το από                    
27-4-2006 έγγραφό της, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ 
ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με 
προϋπολογισμό 657.915,77  € χωρίς ΦΠΑ και 782.919,77 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ,  
εισηγείται στη Δημαρχιακή Επιτροπή την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης 
(βάσει του Ν. 3263/2004) για την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
του έργου, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 
άρθρο 7 παρ 4β, του Ν. 2940/2001, του άρθρου 3 παρ. 2, του Ν. 3263/2004 και της 
εγκυκλίου 24 αρ. πρωτ. Δ17/α/10/101/ΦΝ437,  
καθώς και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του εν λόγω έργου 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 87/2005 προηγούμενη απόφαση του Σώματος που αφορά στη 
συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών εκτέλεσης έργων.  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της η Προεδρεύουσα αναφέρεται στο σχέδιο της 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να 
διευκολυνθεί στο έργο της η Δημαρχιακή Επιτροπή και κάνει αναλυτική παρουσίαση αυτού. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει 
συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την υπ΄ αριθμ. 87/2005 προηγούμενη 
απόφασή της, τις διατάξεις του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) καθώς επίσης και τις 
«Περί δημοπρασιών έργων των Ο.Τ.Α.» σχετικές διατάξεις,  
 

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

 
Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη δημοπράτηση του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ 
ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» - 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ 
ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό 
έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του ανωτέρω έργου εφαρμόζεται η 

υπ΄ αριθμ. 87/2005 απόφαση Δημαρχιακής  Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεωργία Θ. Βασιλάκη   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  4  Μαϊου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Ο Γραμματέας 

Ι. Παπαδόπουλος 
 
 

 
 

 
 


