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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   42/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   583/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 42/22-12-2006 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος, για υπηρεσιακούς λόγους, του Δημάρχου 

Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη  - η Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κα 

Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μέλιος Ιωάννης και  4) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα από τα τακτικά μέλη ο κ. Γιαννακόπουλος 

Διονύσιος.   

 

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 : 

 Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες του έργου «Δαπάνες συντήρησης 
Δημοτικών καταστημάτων και συνεργείων» 

Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην από 13-12-2006 εισήγηση του 
τμήματος έργων αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ  : Προμήθεια υδραυλικού υλικού» 
 ΕΡΓΟ    : Δαπάνες συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων και Συνεργείων. 
 
  Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προμηθευτεί υδραυλικό υλικό, για την 
εκτέλεση του έργου: Δαπάνες συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων & συνεργείων με 
Κ.Α.: 30.7331.01 ζήτησε από τους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές 
για την προαναφερόμενη προμήθεια. 
  Το έργο  εκτελείται δι΄αυτεπιστασίας . 
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 410/95 (ΆΡΘΡΑ 266,267,268) Ν2539 
άρθρο 17 & 1,2,3, Ν2623/98 άρθρο 9 παρ. 9, η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να αναθέτει  
μετά από πρόχειρο διαγωνισμό ή μετά από έρευνα αγοράς την απ΄ευθείας ανάθεση 
προμήθειας υλικών, εφόσον η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων 
οκτακοσίων (8.800)€ χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
  Ενημερώθηκαν οι εξής: 

1. ΣΥΝΜΕ 
2. ΑΦΟΙ Κ. ΣΩΚΟΥ 
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
      Οι οποίοι και κατέθεσαν σφραγισμένες προσφορές στην επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών που αποτελείται από τους:  Τζαμουράνη Βασίλειο Δ/ντη Τ.Υ. , Κισκήρα 
Νικόλαο Ηλεκτρ/γο Μηχ/κο Τ.Ε και Κουλουμβάκο Παναγιώτη Ηλεκτρ/γο Μηχ/κο Τ.Ε  

 
      Σύμφωνα με τα παραπάνω : 
         
                                               Εισηγούμαστε: 
 
Την ανάθεση, προμήθεια υδραυλικού υλικού στον μειοδότη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
       Όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.  

  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΜΕ 682,70 € 
ΑΦΟΙ Κ. ΣΩΚΟΥ 602,14 € 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 472,ΟΟ € 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Υ. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 
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Η Δημαρχιακή επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της  τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.2539/97, καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 29, του Ν.3202/2003, 
 
 
                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της προμήθειας υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες του 

έργου «Δαπάνες συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων και Συνεργείων», 
εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον κ. 
Αργυρόπουλο Παναγιώτη αντί του συνολικού ποσού των τετρακοσίων 
εβδομήντα δύο ευρώ (472,00 €), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην από 13-12-2006 εισήγηση του 
τμήματος έργων αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας 
η οποία και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ.  Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης 

σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.01 «Δαπάνες συντήρησης Δημοτικών 
καταστημάτων και Συνεργείων» του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 
2006. 

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Μέλιος Ιωάννης 

  4. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαμάτα 29 Δεκεμβρίου 2006 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 


