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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   222/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 15/05-05-2006 

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

 

 

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

Κουτσούλη ο οποίος απουσιάζει στη Στοκχόλμη 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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

 Έγκριση πρακτικού επιτροπής προμηθειών και αναθέσεων έργων με πρόχειρο 
διαγωνισμό για την «Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης Δημοτικών 

Διαμερισμάτων». 

 
Ακολούθως η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην από 9-5-2006 υπηρεσιακή εισήγηση του 
τμήματος γεωτεχνικών υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής προμηθειών και αναθέσεων έργων με πρόχειρο 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης Δημοτικών 
Διαμερισμάτων». 

ΣΧΕΤ.: 1) Το πρακτικό επιτροπής προμηθειών και αναθέσεων έργων με πρόχειρο 
διαγωνισμό με αρ. πρ. 9277/3-05-2006. 

 
Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προμηθευτεί σωλήνες και υλικά άρδευσης για τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα, δημοσίευσε σε δύο τοπικές εφημερίδες (Σημαία και Ελευθερία) στις 
27-04-2006 πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8062/25-04-2006 για κατάθεση 
προσφορών. 
 
Σύμφωνα με το με αρ. πρ. 9277/3-05-2006 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, προσφορές 
κατέθεσαν οι: 
1) DIMO ΕΛΛΑΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Νέδοντος 87, Καλαμάτα 
Α.Φ.Μ.: 046095272 
ΔΟΥ Καλαμάτας 
Τηλ.: 2721023778 

 
2) ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Βασ. Όλγας 43, Καλαμάτα 
Α.Φ.Μ.: 046562641 
ΔΟΥ Καλαμάτας 
Τηλ.: 2721069548 

 
Στο διαγωνισμό οι οικονομικές προσφορές δόθηκαν με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 
τιμολογίου της μελέτης και έχουν ως εξής: 1. H DIMO ΕΛΛΑΣ Ευστάθιος Ηλ. 
Δημόπουλος έδωσε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δέκα έξι τοις εκατό (16%) και 2. Ο 
Άγγελος  Ν. Δημητρακόπουλος έδωσε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δώδεκα και τριάντα 
τοις εκατό (12,30 %). 
 
Από τις προσφορές προέκυψε η εξής σειρά: 
1ος DIMO ΕΛΛΑΣ Ευστάθιος Ηλ. Δημόπουλος με ποσοστό έκπτωσης 16% 
2ος Άγγελος Ν. Δημητρακόπουλος με ποσοστό έκπτωσης 12,30% 
 
Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή προμηθειών και αναθέσεων έργων με πρόχειρο  
διαγωνισμό προτείνει την προμήθεια: «Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης 
Δημοτικών Διαμερισμάτων» με Κ.Α. 35.7135.03 στην: 
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    DIMO ΕΛΛΑΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Νέδοντος 87, Καλαμάτας 
Α.Φ.Μ.: 046095272 
ΔΟΥ Καλαμάτας 
Τηλ.: 2721023778 

με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης δέκα έξι τοις εκατό (16%). 
 
Η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό ¨Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης Δημοτικών 
Διαμερισμάτων¨ με Κ.Α. 35.7135.03, με πίστωση 8.000 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2006. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε: 
 

την ανάθεση της προμήθειας ¨Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης Δημοτικών 
Διαμερισμάτων¨ στην DIMO ΕΛΛΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Νέδοντος 87 
Καλαμάτα, Α.Φ.Μ.: 046095272, ΔΟΥ Καλαμάτας Τηλ.: 2721023778 με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης δέκα έξι τοις εκατό (16%). 
 
Η δαπάνη της προμήθειας μετά την έκπτωση 16% ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (7.359,81 €) με το Φ.Π.Α. (19%), 
θα βαρύνει τον κωδικό ¨Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης Δημοτικών 
Διαμερισμάτων¨ με Κ.Α. 35.7135.03, έχει πίστωση 8.000 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2006. 
 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 

 
 
 
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 την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια σωλήνων και υλικών 
άρδευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων», μετά τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού, στην εταιρεία DIMO ΕΛΛΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης 16%, σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

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 
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  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  23  Μαΐου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 
 


