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ΑΠΟΦΑΣΗ   294/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η  Ιουλίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 26η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 03-07-2008 
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) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και   

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο.   

 
 

 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης  
θέµα που το Σώµα που το Σώµα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΑ»¨. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 15471/7-7-2008 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΑ», ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

                                    
               Για την προστασία των δασικών εκτάσεων, από πυρκαγιές, που είναι επικίνδυνες 
να πλήξουν την περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας, ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου, η 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, συνέταξε την υπ΄αρίθµ. 75/2008 τεχνοοικονοµική 
µελέτη µε τίτλο :  
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΑ» , (προϋπολογισµού 24.990 
€ µε ΦΠΑ.)  
 
           Πρόκειται για προµήθεια µίας ανοιχτής, µεταλλικής, προκατασκευασµένης δεξαµενής, 
η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα για υδροληψία σε εναέρια µέσα  (ελικόπτερα). Θα είναι 
χωρητικότητας 240Μ3, κυλινδρικών διαστάσεων, διαµέτρου 8.00µ. και ύψους 5.00µ. 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ελαχίστων διαστάσεων του Α’ Κλάδου Πυροσβεστικών 
Επιχειρήσεων (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος) ώστε να τροφοδοτούνται ελικόπτερα µε 
κάδο χωρητικότητας 5.000lt και 15.000lt.  
 
            Η τοποθέτησή της στη θέση «Φάρµακα» του ∆.∆. Αρτεµισίας, επιλέχθηκε ως η 
πλέον κατάλληλη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµάτας, καθότι υπάρχει δυνατότητα 
τροφοδοσίας της δεξαµενής µε νερό µε συνεχή ροή και παροχή από παρακείµενη πηγή, 
ενώ το σηµείο τοποθέτησής της είναι κοµβικό και καλύπτει επιχειρησιακά όλη την ευρύτερη 
περιοχή του δάσους του Ταυγέτου.  
 
            Η προµήθεια θα γίνει από τον ∆ήµο Καλαµάτας µε απευθείας χρηµατοδότηση από  
το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και εγγεγραµµένη πίστωση 25.000 € στον κωδικό Κ.Α. 30.7323.75 του 
τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
            Λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (κίνδυνοι πυρκαγιών ενόψει καλοκαιριού και 
άµεση αντιµετώπισή τους) όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού κλπ., επιβάλλεται η απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας. 
             

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

          σύµφωνα µε το Ν.11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 3 παρ. 3.γ.4 για τις περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι για απ’ ευθείας ανάθεση, το Ν.3463/2006 του νέου ∆.Κ.Κ. άρθρο 103 
παρ. 2γ’ & το Ν.11389 του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 23 παρ. 1.όπου η ∆ηµ. Επιτροπή καθίσταται 
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κατ’ εξαίρεση αρµόδια εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση να αποφασίζει για 
την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας σύµφωνα µε τις διατάξεις, 
 
            α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αρίθµ. 75/2008 
τεχνοοικονοµικής µελέτης της ανωτέρω προµήθειας.  
 
            β. την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως τρόπος εκτέλεσης 
της συγκεκριµένης προµήθειας,  µε σύναψη σύµβασης, σε εταιρία, η οποία έχει από τις 
κείµενες διατάξεις το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό εκτέλεσης του συγκεκριµένου 
έργου, λόγω της ανωτέρω αιτιολογηµένης κατεπείγουσας ανάγκης, που προκύπτει από τον 
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών ενόψει καλοκαιριού.   
 
            γ. την απευθείας ανάθεση στην εταιρία DNA A.E. της ανωτέρω προµήθειας, 
κατόπιν αξιολόγησης της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς την οποία σας υποβάλλουµε, 
µε προσφερόµενη τιµή 21.000 € και 24.990 € µε ΦΠΑ.                                                                                                                   
  

Ο Εισηγητής 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
            
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Έγινε πρόχειρος διαγωνισµός, κατατέθηκαν προσφορές; 
 

Ζητήθηκαν προσφορές και κατατέθηκε µία. 
 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
µειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Ι.   Εγκρίνει τις τεχνικές  προδιαγραφές της υπ΄ αριθ.  75/2008 τεχνοοικονοµικής 

µελέτης της προµήθειας υδατοδεξαµενής στη θέση «ΦΑΡΜΑΚΑ».   
 
ΙΙ.  Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως τρόπου 

εκτέλεσης της συγκεκριµένης προµήθειας,  µε σύναψη σύµβασης, σε 
εταιρεία, η οποία έχει από τις κείµενες διατάξεις το δικαίωµα συµµετοχής 
στο διαγωνισµό εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου, λόγω της ανωτέρω 
αιτιολογηµένης κατεπείγουσας ανάγκης, που προκύπτει από τον κίνδυνο 
εκδήλωσης πυρκαγιών ενόψει καλοκαιριού.   

 

ΙΙΙ. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας στην εταιρεία DNA 
A.E., κατόπιν αξιολόγησης της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς, µε 
προσφερόµενη τιµή  24.990 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 

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

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14 Ιουλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


