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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   278/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 19/09-06-2006 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                        

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,               

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  19/2006 Τρίτη 13/06/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   278/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου 
«Φωτισμός χώρων νεκροταφείου Καλαμάτας (Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

– ιστοί – φωτιστικά)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 9-6-2006 εισήγηση του 
Τμήματος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
 
Προκειμένου να δημοπρατήσουμε την προμήθεια:  
«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΙ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)» με προϋπολογισμό 31.070,00 € χωρίς ΦΠΑ και 36.973,30 
€ συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ,  
εισηγούμεθα την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας, με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980,  
καθώς και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας ως εξής:  
 
Πρόεδρος: Χρονόπουλος Βασίλειος με αναπληρωτή του τον Νασόπουλο Παναγιώτη  
Μέλη: 1. Γιαννόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή του τον Κουλουμβάκο Παναγιώτη  
          2. Ασημάκος Νικόλαος με αναπληρωτή του τον Κάτσο Παναγιώτη.  
 
Συν/να: Διακήρυξη Δημοπρασίας 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9-6-2006 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος 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. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Αθανασόπουλος ο οποίος ζητάει να βρεθεί ένας 
διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης των υλικών ώστε να υπάρχει ποιότητα σ΄ αυτά που 
αγοράζουμε. 
 
 
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, 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 
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Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δημοπρασίας για την 
προμήθεια «Φωτισμός χώρων νεκροταφείου Καλαμάτας (προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού – ιστοί – φωτιστικά)», 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. Ορίζει  την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας 

ως εξής: 
Πρόεδρος: Χρονόπουλος Βασίλειος με αναπληρωτή του τον Νασόπουλο 

Παναγιώτη  
Μέλη: 1. Γιαννόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή του τον Κουλουμβάκο 

Παναγιώτη,  
2. Ασημάκος Νικόλαος με αναπληρωτή του τον Κάτσο Παναγιώτη.  

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 14 Ιουνίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


