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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   141/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 18/10-05-2007 

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) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 

2) Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά της 

μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού 
και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες 

Συντήρησης Χώρων Πρασίνου (2007)». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10527/10-5-2007 
εισήγηση του τμήματος γεωτεχνικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, 
η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού και ορισμό επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο 
¨Εργασίες Συντήρησης Χώρων Πρασίνου (2007)¨  
 

Προκειμένου να δημοπρατήσουμε το έργο ¨Εργασίες Συντήρησης Χώρων Πρασίνου 
(2007)¨ με προϋπολογισμό 37.579,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και 44.719,49 € 
συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. (19%), εισηγούμαστε την κατάρτιση όρων και την 
σύνταξη της διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 
3263/2004 και του Ν. 3481/2006, καθώς επίσης του Ν. 1418/84, άρθρο 4, παρ. 2α & 4α και 
του Π.Δ. 609/85, άρθρο 6. 
          Επειδή σύμφωνα με το Ν. 3463/06 άρθρο 103 η Δημαρχιακή Επιτροπή διεξαγάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες ή συγκροτεί επιτροπές από μέλη της ή ειδικούς 
επιστήμονες δημοτικούς υπαλλήλους για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών  και εισηγείται με πρακτικό, εισηγούμαστε επίσης τον 
ορισμό επιτροπής διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού, που να αποτελείται από τους: 
- Χιουρέα Αικατερίνη γεωπόνο ως πρόεδρο 
- Χρυσανθακόπουλο Κώστα τεχνολόγο γεωπόνο ως μέλος,  
- Ασημάκο Νίκο εργοδηγό ως μέλος,  
με αναπληρωτές τους: 
- Λιοντήρη Γιάννη γεωπόνο, 
- Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεωπόνο 
- Καλογερόπουλος Αθανάσιος, τεχνολόγος μηχανικός 
 

Η ΔΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
       
Συνημμένη: 1. Μελέτη με α.α. 16/2007. 
                   2. Διακήρυξη διαγωνισμού». 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Πρόκειται για εργασίες που αναλαμβάνουν εξωτερικοί συνεργάτες επειδή δεν 
επαρκεί το προσωπικό του Δήμου. 

 
Προβλέπεται η κοπή θάμνων κλπ. και στα Τοπικά Διαμερίσματα; 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Σε αυτή την εργολαβία όχι αλλά ανάλογες εργασίες γίνονται και με 
αυτεπιστασία.  

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που 
έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) 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 τον “Καθαρισμό 

αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, δρόμους κ.λ.π.”, σύμφωνα με 
το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου 
Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Ορίζει την Επιτροπή Διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού, η οποία θα 

αποτελείται από : 
- Χιουρέα Αικατερίνη γεωπόνο ως πρόεδρο, 
- Χρυσανθακόπουλο Κώστα τεχνολόγο γεωπόνο ως μέλος,  
- Ασημάκο Νίκο εργοδηγό ως μέλος,  

με αναπληρωτές τους: 
- Λιοντήρη Γιάννη γεωπόνο, 
- Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεωπόνο 
- Καλογερόπουλο Αθανάσιο, τεχνολόγο μηχανικό. 

 
 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


