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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   40/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   329/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 27η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                            

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 40η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-12-2010 

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, 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 παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής κ.κ. 1) Μπάκας Ιωάννης και 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 328 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 : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

2011». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 27192/21-12-2010 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ  ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 
Προκειμένου  να δημοπρατήσουμε την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών για το έτος 2011: 
 
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2011»  με προϋπολογισμό  
51.000,00 €  χωρίς ΦΠΑ και 62.730,00 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. και 
 
 
εισηγούμεθα  την  κατάρτιση όρων   και την σύνταξη  διακηρύξεων  για την διενέργεια     
δημόσιων  μειοδοτικών    διαγωνισμών των   συντηρήσεων,  με συμπλήρωση τιμολογίου,    
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις   του   Π.Δ.  28/1980, 
καθώς και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών των συντηρήσεων  ως 
εξής. 
 
    Πρόεδρος: Χρονόπουλος Βασίλειος με αναπληρωτή του τον Ζάννη Παναγιώτη.   
    Μέλη:1.Κάτσος Παναγιώτης.με αναπληρωτή του τον Γιαννόπουλο Γεώργιο. 
             2. Γαλακούτης Ιωάννης με  αναπληρωτή του τον Κουλουμβάκο Παναγιώτη. 
 
 
Συν/να : Διακήρυξη Δημοπρασίας  
 
 

        ΚΑΛΑΜΑΤΑ     20 -12-2010 
Ο Εισηγητής 

Κων. Παναγιωτοπούλου  
Τεχν Πολ.  Μηχανικός 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.                        
                   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
  
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Θανάση εδώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής: Επειδή αυτό αφορά όλη την 
περιοχή πλην Καλαμάτας, αφορά και τους Δήμους που εντάσσονται στην 

Καλαμάτα, υπάρχει πρόβλημα νομικής φύσεως αν αυτή η επιτροπή λάβει αυτήν την 
απόφαση; Δηλαδή αν ξεκινήσει τώρα η διαδικασία για την κατάρτιση όρων από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή για Δήμους που θα ενταχθούν μετά το νέο έτος σε εμάς;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Ναι μπορούμε δεν υπάρχει πρόβλημα.    
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 103 του 
Δ.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006), 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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2011», 
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 ως μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού  τους εξής 

δημοτικούς υπαλλήλους: 
 

Πρόεδρος: Χρονόπουλος Βασίλειος με αναπληρωτή του τον Ζάννη 
Παναγιώτη. 

Μέλη: 1) Κάτσος Παναγιώτης με αναπληρωτή του τον Γιαννόπουλο Γεώργιο.  
            2) Γαλακούτης Ιωάννης με αναπληρωτή του τον Κουλουμβάκο 

Παναγιώτη. 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 


