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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 18η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 199 απόφαση), ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον 
κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
 

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 και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για τον «Καθαρισµό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, 

δρόµους κ.λ.π.». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 9919/6-5-2008 
εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων ∆ιακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για τον ¨Καθαρισµό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, 
δρόµους, κ.λ.π.¨.  
 

Για τη διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών καθαρισµού 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, δρόµους, κ.λ.π. συντάχθηκε η υπ’ αρ. 
9/2008 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, προϋπολογισµού  
64.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 76.874,00 € µε Φ.Π.Α. (19%). Η παροχή υπηρεσιών θα 
έχει διάρκεια έξι µήνες. Η εγκεκριµένη πίστωση για το έτος 2008 ανέρχεται σε 70.000,00 € 
από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 35.7336.09 του τεχνικού προγράµµατος 2008 του 
∆ήµου Καλαµάτας. Εισηγούµαστε την κατάρτιση των όρων και την σύνταξη της 
διακήρυξης για την διενέργεια δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του 
Π.∆ 28/1980 κ.λ.π.. 

 Εισηγούµαστε επίσης τον ορισµό επιτροπής διεξαγωγής του παραπάνω 
διαγωνισµού, που να αποτελείται από τους: 
-την Χιουρέα Αικατερίνη Γεωπόνο ως πρόεδρο µε αναπληρώτρια  την Σταµατελοπούλου 
Αγγελική ∆ασολόγο, 
-τον Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο Τεχνολόγο Γεωπόνο, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον 
Καλογερόπουλο Αθανάσιο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, 
-τον Παχή Λεωνίδα Τεχνολόγο Γεωπόνο, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον κ. Κουτσοπέτρο 
Νικόλαο εργοδηγό. 
 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

α/α 

Καλαµάτα 30/04/2008 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Τεχνολόγος Γεωπόνος Τεχνολόγος Γεωπόνος MSc Γεωπόνος  

Συνηµµένη: Η διακήρυξη του διαγωνισµού». 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς και το σχέδιο της 
σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου,  
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Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού  

διαγωνισµού για τον «Καθαρισµό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους 
χώρους, δρόµους κ.λ.π.», σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από την 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως φαίνεται στο 
συνηµµένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος  της απόφασης 
αυτής. 

 
ΙΙ. Ορίζει ως µέλη της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού  τους παρακάτω:  

    α) την κα Χιουρέα Αικατερίνη, γεωπόνο, ως πρόεδρο, µε αναπληρώτριά  της 
την κα Σταµατελοπούλου Αγγελική, δασολόγο  

      β) τον κ. Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο, τεχνολόγο γεωπόνο, ως µέλος µε 
αναπληρωτή του τον κ. Καλογερόπουλο Αθανάσιο, πολιτικό µηχανικό ΤΕ 
και  

        γ) τον κ. Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεωπόνο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του 
τον  κ. Κουτσοπέτρο Νικόλαο, εργοδηγό.  

 

 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


