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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 20η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 22-05-2008 
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. Κουρκουτάς Γεώργιος, 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.   

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

 

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 10ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης ανακατασκευής πεζοδροµίων οδού 
Ναυαρίνου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 11294/21-5-2008  
εισήγηση του τµήµατος µελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 

   «ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης ανακατασκευής πεζοδροµίων οδού 
Ναυαρίνου »    

 
               Ο ∆ήµος Καλαµάτας σε συνεργασία µε το Λιµενικό Ταµείο προτίθεται να 

ανακατασκευάσει το νότιο πεζοδρόµιο της παραλιακής οδού Ναυαρίνου από την οδό 
Φαρών και ανατολικά έως τον Ι.Ν. της Αναστάσεως, αφού προηγουµένως µε εργολαβία 
που έχει ήδη δηµοπρατηθεί & ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του δικτύου του 
ηλεκτροφωτισµού της οδού.  

                          Προκειµένου λοιπόν να δηµοπρατήσει το παραπάνω έργο χρειάζεται να γίνει ειδική 
αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης των πεζοδροµίων εναρµονισµένη µε την γενική µελέτη 
διαµόρφωσης της παραλιακής ζώνης που είχε συνταχθεί από τα συνεργαζόµενα γραφεία. 
«AΠΕΡΓΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ». 
 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν3463/2006(ΦΕΚ Α 114/2006), προβλέπεται  ‘’ Mε 
απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται κατά 
παρέκκλιση  των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών,  
του ∆ήµου  ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή  µελετητικό γραφείο Α’ ή Β’ τάξης 
πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει 
σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης που 
κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που 
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον 
διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση….’’ 

  Στην προκειµένη περίπτωση (κατηγορία 07 – ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες), το όριο 
αµοιβής µπορεί να φθάσει µέχρι το 30% της Α τάξης πτυχίου, δηλαδή µέχρι το ποσό των 
10.712,00Χ30%=3.213,60 € χωρίς ΦΠΑ 

  Σύµφωνα µε τα πιο πάνω εισηγούµεθα: 
               Την απευθείας ανάθεση της αρχιτεκτονικής µελέτης ανακατασκευής πεζοδροµίων οδού 

Ναυαρίνου, στο µελετητή Κυριακόπουλο Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κάτοχο 
µελετητικού πτυχίου ( Α.Μ.1052) Β’ τάξεως στην κατηγορία 07. 

 

 

 (αναφέρονται οι συµβατικοί όροι της ανάθεσης)  
… 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται και στην παρακάτω βεβαίωση του ∆ιευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει τη 
συγκεκριµένη µελέτη: 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση  εκπόνησης µελέτης ανακατασκευής πεζοδροµίων οδού 
Ναυαρίνου »    

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Ο υπογεγραµµένος Βασίλειος Τζαµουράνης, Πολιτικός Μηχανικός, ∆ιευθυντής της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, βεβαιώνω ότι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
αδυνατεί να εκπονήσει τη µελέτη του θέµατος επειδή αφορά εξειδικευµένο αντικείµενο και 
ως εκ τούτου χρειάζεται να γίνει ειδική αρχιτεκτονική µελέτη (κατηγορίας 07) διαµόρφωσης 
των πεζοδροµίων εναρµονισµένη µε την γενική µελέτη διαµόρφωσης της παραλιακής 
ζώνης που είχε συνταχθεί από τα συνεργαζόµενα γραφεία, «AΠΕΡΓΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ». 

Για το λόγο αυτό εισηγούµαι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 28/80  την ανάθεση 
της παραπάνω µελέτης σε µελετητικό γραφείο αναλόγων προσόντων. 

 
 
 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.  ∆ΗΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Για το συγκεκριµένο σκοπό υπάρχει µελέτη. 
 

∆εν είναι εφαρµόσιµη. Χρειάζεται αναπροσαρµογή της µελέτης. Η αξία της 
δουλειάς που απαιτείται είναι πολλαπλάσια του ποσού που θα πάρει ο 

µελετητής. 
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την  εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και τη βεβαίωση 
του ∆ιευθυντή της, καθώς επίσης και τις αναφερόµενες σ΄ αυτές διατάξεις, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της αρχιτεκτονικής µελέτης «Αποκατάσταση 
πεζοδροµίων οδού Ναυαρίνου», στο µελετητή Κυριακόπουλο Γεώργιο, 
αρχιτέκτονα µηχανικό, κάτοχο µελετητικού πτυχίου ( Α.Μ. 1052) Β’ τάξεως στην 
κατηγορία 07, µε τους εξής συµβατικούς όρους : 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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  Αντικείµενο µελέτης 
 

Θα συνταχθεί µελέτη της  οποίας  αντικείµενο θα είναι ο πλήρης και λεπτοµερής  
αρχιτεκτονικός σχεδιασµός του νοτίου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου από την οδό 
Φαρών έως τον Ι.Ν. της Αναστάσεως στην Ανατολική παραλία. 

Στην περιοχή µελέτης θα συµπεριληφθούν και οι τυχόν διαπλατύνσεις που είναι 
διαθέσιµες για διαµόρφωση. 

 
Χρόνος σύνταξης της µελέτης 
 

 Ο χρόνος της µελέτης ορίζεται σε  τριάντα  (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται στην περίπτωση που θα προκύψουν 
καθυστερήσεις µη οφειλόµενες στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Θα δίνεται δε  
µετά από σχετική εγράφη αίτηση του αναδόχου και πριν τη λήξη της συµβατικής 
προθεσµίας. 
 
 Αµοιβή µελέτης  
 

  Η αµοιβή του αναδόχου για την ανάθεση της µελέτης, προεκτιµάται  στο ποσό των 
3.213,66 € χωρίς το   ΦΠΑ 19% και η αµοιβή που θα καταβληθεί στον ανάδοχο θα 
προκύψει µετά από υποβολή από αυτόν λογαριασµού . 

 Ο τρόπος πληρωµής ορίζεται ως εξής : 
α) 70%  µε την κατάθεση της µελέτης 
β) 30%  µε την έγκριση της µελέτης  

 
Παράδοση της µελέτης 
 

Ο µελετητής θα παραδώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στο αντικείµενο 
της µελέτης. 
α) Τεχνική έκθεση  
β) Οριζοντιογραφία, σε κλίµακα 1:200. 
γ) Σχέδια τοµών. 
δ) Σχέδια λεπτοµερειών  των διαµορφώσεων 
ε) Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές των υλικών 
στ)Προµέτρηση- προυπολογισµός 
 
 Στοιχεία που θα παραδοθούν στον µελετητή 
 
    Ι) Οριζοντιογραφία του πεζοδροµίου. 
    ΙΙ) Υψόµετρα. 
    ΙΙΙ) Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης  
 

Σύνταξη µελέτης 
 
Η µελέτη θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, που αφορούν την σύνταξη 

των µελετών αυτ. 
 
Ισχύουσα Νοµοθεσία 
Η σύµβαση αυτή θα διέπεται από τις πιο κάτω διατάξεις : 

1. Τον Ν.3463/2006, ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
2. Τον Ν3316/2005, ∆ιαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης Μελετών  
3. Το Π.∆. 696/74 και το Π.∆. 515/89, όπως ισχύουν σήµερα 
4. Αποφ-∆ΜΕΟ /α/ο/1257/05(ΦΕΚ-1162/Β/22-8-05) 
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Εγγυήσεις  
 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

ποσού 5% επί του συµφωνηθέντος ποσού σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν3316/2005. 
Η µελέτη εντάσσεται στο Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2008 και θα 

χρηµατοδοτηθεί από  ∆.Π. (Κ.Α: 30.7413.18) 
 

 

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 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 13 Iουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 


