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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   188/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 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 22/07-06-2007 
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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ.  193 απόφαση, λόγω 
ασθένειας) και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά της 
μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό 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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση στον 
Κοινοτικό Δρόμο προς Κάτω Βέργα». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12655/7-6-2007  
εισήγηση του τμήματος μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση στον 

Κοινοτικό Δρόμο προς Κάτω Βέργα» 
   
  Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατολισθήσεων  

στο κοινοτικό δρόμο προς Κάτω Βέργα, πρέπει να προβεί σε γεωτεχνικές έρευνες οι οποίες 
θα υποδείξουν το μηχανισμό κατολίσθησης και κατά συνέπεια θα προκύψουν προτεινόμενα 
μέτρα για την λύση του προβλήματος. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν3463/2006(ΦΕΚ Α 114/2006), επιτρέπεται ‘’ Mε 
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται κατά 
παρέκκλιση  των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών,  
του Δήμου  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 21), το όριο αμοιβής μπορεί να φθάσει 
μέχρι το 30% της Α τάξης πτυχίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των 20.910,00Χ30%=6.273,00€ 
χωρίς ΦΠΑ 

  Σύμφωνα με τα πιο πάνω εισηγούμεθα: 
   Την απευθείας ανάθεση της μελέτης «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση στον Κοινοτικό 

Δρόμο προς Κάτω Βέργα», στο μελετητή Μηλιώνη Γεώργιο, κάτοχο μελετητικού πτυχίου ( 
13378) Β’ τάξεως στην κατηγορία 21. 

 
 
 (αναφέρονται οι συμβατικοί όροι της ανάθεσης)  
… 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται και στην παρακάτω βεβαίωση του Διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει τη 
συγκεκριμένη μελέτη: 
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«ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση στον 

Κοινοτικό Δρόμο προς Κάτω Βέργα» 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Ο υπογεγραμμένος Βασίλειος Τζαμουράνης, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, βεβαιώνω ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
αδυνατεί να εκπονήσει τη μελέτη του θέματος επειδή αφορά εξειδικευμένο αντικείμενο και 
επιστήμονα με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες) που δεν διαθέτει η 
Τ.Υ. του Δήμου. 

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

 
 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την  
εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τη βεβαίωση του Διευθυντή 
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 μελέτης «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση 
στον Κοινοτικό Δρόμο προς Κάτω Βέργα», στο μελετητή Μηλιώνη Γεώργιο, 
κάτοχο μελετητικού πτυχίου ( 13378) Β’ τάξεως στην κατηγορία 21, με τους εξής 
συμβατικούς όρους : 

 
 Αντικείμενο μελέτης 

Θα γίνει ιστορική αναδρομή στα συμβάντα ολισθήσεων του παρελθόντος 
και στις σχετικές Εκθέσεις καταγραφής, ανάλυσης και προτάσεων αντιμετώπισης. 
Θα παρουσιαστούν τα στοιχεία μετρήσεων Στάθμης Υδροφόρου Ορίζοντα και 
γεωτεχνικών ερευνών. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που 
μεσολάβησε από την υποβολή της τελευταίας γεωλογικής έκθεσης είναι αναγκαίο 
να γίνει εξέτασξ της υπάρχουσας σήμερα κατάστασης και της καταγραφής τυχόν 
μεταβολών. 

Στη βάση των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν όσον αφορά το έδαφος 
(μορφολογία, σύσταση, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, κινήσεις) και την δίαιτα του 
νερού και τις παρατηρήσεις που αφορούν τις διαδοχικές αστοχίες εδάφους- 
κατασκευών θα γίνει υπόδειξη και προσομοίωση του μηχανισμού κατολίσθησης 
και οι σχετικές αναλύσεις ευστάθειας. Θα γίνει παραμετρική ανάλυση της 
επιρροής των μεγεθών που υπεισέρχονται στο συντελεστή ασφαλείας. 

Θα προταθούν και θα περιγραφούν αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα για 
την λύση του προβλήματος και η αλληλουχία εφαρμογής τους. Θα 
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περιλαμβάνεται πρόταση για την διαχείριση των υδάτων που θα απορρέουν από 
τα στόμια εξόδου των αποστραγγιστικών οπών. 

Θα δοθούν αναλυτικοί υπολογισμοί για τη διαστασιολόγηση των στοιχείων 
του έργου και τα αντίστοιχα σχέδια με τη διάταξή τους. Θα δοθούν τεχνικές 
προδιαγραφές για την διαδικασία κατασκευής και τα υλικά και αναλυτική 
προμέτρηση υλικών και εργασιών και προϋπολογισμός.  

Επίσης θα προταθεί  ο τρόπος  προσέγγισης  στα σημεία όπου θα γίνουν οι 
επεμβάσεις, πιθανόν με νέα χάραξη δρόμων, διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα 
περισσότερα σημεία λόγω των μεγάλων κλίσεων στο ανάγλυφο της περιοχής. 
 
 
Χρόνος σύνταξης της μελέτης 
 Ο χρόνος της μελέτης ορίζεται σε  εξήντα (60) 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 6.000,00€,  με  ΦΠΑ 19% και η αμοιβή που θα καταβληθεί στον 
ανάδοχο θα προκύψει μετά από υποβολή από αυτόν Επιμέτρησης-πινακίου. 

 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. 
 
 
Στοιχεία που θα παραδοθούν στον μελετητή 

Έκθεση τεχνικογεωλογικής εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων στους 
οικισμούς κάτω  Βέργα και Περιβολάκια του Δήμου Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας, 
από Ιωάννη Λαδά – Γεωλόγο Μ.Sc. – Μελέτη του Ι.Γ.Μ.Ε. 
 
 
Σύνταξη μελέτης 

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις αποφάσεις και 
τις σχετικές εγκυκλίους που αφορούν την σύνταξη των μελετών γενικά και ειδικά 
για τις γεωτεχνικές μελέτες. 

 
 

Ισχύουσα Νομοθεσία 
Η σύμβαση αυτή θα διέπεται από τις πιο κάτω διατάξεις : 

1. Τον Ν.3463/2006, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
2. Τον Ν3316/2005, Διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης Μελετών  
3. Το Π.Δ. 696/74 και το Π.Δ. 515/89, όπως ισχύουν σήμερα 
4. Αποφ-ΔΜΕΟ /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 2007 

και θα χρηματοδοτηθεί από  Δ.Π. (Κ.Α: 30.7412.03) 
 

 
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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Ιουνίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 

 
 
 


