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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.  

2. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21508/4-11-2011 απόφαση Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-11 τεύχος Β’).  

3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και 
ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.    

5. Το με αριθμ. πρωτ. 58315/13-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας  βάσει του οποίου προκύπτει ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων για τη 
συγκρότηση  Επιτροπών Παραλαβής των έργων: 

1 « Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων, μικρών τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης 
κ.λπ στη Καλαμάτα» δαπάνης 498.402,13 € με ΦΠΑ (Προσωρινή και οριστική). 

2. «Αναπλάσεις τμημ. Δημοτικών οδών (Κροντήρη και κόμβος Κροντήρη κ.λπ. και 
επέκταση πεζοδρομίου οδού Αριστομένους έως Βασ. Κων/νου)» δαπάνης 174.277,69€ με 
ΦΠΑ (Προσωρινή και οριστική). 

3. «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος Εισόδου Καλαμάτας από 
Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα» δαπάνης 731.423,72€ με ΦΠΑ (προσωρινή). 

4. «Κατασκευή αναβαθμών προστασίας γέφυρας Νέδουσας» δαπάνης 6.901,78€ 
(Προσωρινή και οριστική). 

5. «Επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτου και κατασκευή μικρών τεχνικών εντός 
οικισμού Πηγών» δαπάνης 33.357,03€ με ΦΠΑ ( Προσωρινή και οριστική). 

6. «Ανάπλαση πλατείας Άνω Βέργας, Κάτω Βέργας» δαπάνης 43.139,74€ με ΦΠΑ 
(προσωρινή και οριστική). 

7. «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης»  δαπάνης 
635.217,40€ με ΦΠΑ  (Οριστική).   

     και συγκεκριμένα την ανάγκη ανάδειξης ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους  για κάθε μία 
από τις επτά (7) παραπάνω Επιτροπές Παραλαβής,  προκειμένου για την έκδοση σχετικής 
απόφασης συγκρότησής  τους από το Δημοτικό Συμβούλιο,  οι οποίοι προκύπτουν μέσα από 
διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  
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6. Την ανάγκη ανάδειξης δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών (τακτικού και 
αναπληρωματικού) στην  επιτροπή ανάθεσης μικροεργολαβιών κλπ του άρθρου 9 παρ. 4 του 
Π.Δ. 437/81 του Δασαρχείου Καλαμάτας «περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων»,  
προκειμένου για την έκδοση σχετικής απόφασης  συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής, οι οποίοι 
προκύπτουν μέσα από διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,     
για το υπόλοιπο του έτους 2014,  λόγω της έναρξης της νέας δημοτικής περιόδου και της νέας 
σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

7.   Την ανάγκη ανάδειξης δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων  ως  εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας 
(τακτικού και αναπληρωματικού) στις Επιτροπές που συγκροτούνται από τη Λιμενική Αρχή 
Καλαμάτας,  και συγκεκριμένα:  

1.  στην Επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλαζ 

2.  στην Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20 ¨Ταχύπλοα σκάφη και θαλάσσια μέσα αναψυχής¨,  

3. στην Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή 
πλοίων   

για το υπόλοιπο του έτους 2014,  λόγω της έναρξης της νέας δημοτικής περιόδου και της νέας 
σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας θα διεξάγει την Τρίτη 
21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ., στο δημοτικό κτίριο Αριστοδήμου 22, κλήρωση 
για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για την συγκρότηση των 
προαναφερομένων Επιτροπών.  
 
Για την έγκριση των πρακτικών όλων των κληρώσεων που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα 
παραπάνω και τον ορισμό στις εν λόγω Επιτροπές του Δήμου των μελών που θα αναδειχθούν από 
αυτές, θα ακολουθήσει απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι απόφαση του  
Δημοτικού Συμβουλίου (Π.Δ 28/80, άρθρο 67 § 1). 
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού Δημαρχιακού 
Καταστήματος Καλαμάτας, Αριστομένους 28, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Καλαμάτας.  

Η Διευθύντρια Διοικητικών 

Αθανασία Ιντζέ 


