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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Αυγούστου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 32η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 21-08-2008 
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 παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  
 

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών: Εργασίες συντήρησης υπαίθριου 
µουσείου τρένων – ελαιοχρωµατισµοί. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 19794/25-8-2008 
σχετική εισήγηση του Γραφείου Μελετών του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Απ΄ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών: «Εργασίες συντήρησης υπαίθριου 
µουσείου τραίνων – ελαιοχρωµατισµοί».   
 
 Μέσα στο πάρκο υπάρχει υπαίθριο µουσείο τραίνων το οποίο έχει υποστεί φθορές 
από τον χρόνο και από βανδαλισµούς. Λόγω της µεγάλης προσέλευσης επισκεπτών που έχει 
το Πάρκο Σιδηροδρόµων, ο ∆ήµος Καλαµάτας προβαίνει στην συντήρηση των τραίνων µε 
ελαιοχρωµατισµούς των ξύλινων βαγονιών και των µεταλλικών ατµοµηχανών. Οι εργασίες 
που προβλέπεται να εκτελεσθούν αφορούν την συντήρηση ξύλινων και µεταλλικών 
επιφανειών. 
 Για το λόγω αυτό εντάχθηκε ο Κ.Α. 35.7332.12 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης 
υπαίθριου µουσείου τραίνων – ελαιοχρωµατισµοί», πίστωση 10.000€ και χρηµατοδότηση 
∆.Π. στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου µε την 342/2008 Α.∆.Σ. Στη συνέχεια συντάχθηκε 
η µε αριθµό 23/2008 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος όπου περιγράφονται αναλυτικά οι 
εργασίες που θα εκτελεστούν. 
 Τα τραίνα που προβλέπεται να βαφτούν είναι τρεις ατµοµηχανές µε τα ξύλινα 
βαγόνια τους τα οποία βρίσκονται µπροστά στο χώρο του κυλικείου. 
 Τέλος η υπηρεσία προέβη σε αναζήτηση προσφορών από τους παρακάτω: 1) 
Αδαλόπουλο Βασίλειο 2) Τσερπέ – Κωτσάκη – Παπαδέα Ο.Ε. και 3) Ξυδέα Ευάγγελο τις 
οποίες και αποστέλλει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για  άνοιγµα και αξιολόγηση. 
 Πρέπει λοιπόν να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες 
συντήρησης υπαίθριου µουσείου τραίνων – ελαιοχρωµατισµοί» µε βάση τις διατάξεις του 
Ν.28/80, ΤΟΥ Ν. 3463/06 και του  Ν.2623/98 µετά από αναζήτηση προσφορών. 
  Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

 
εισηγούµαστε: 

 
Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης υπαίθριου µουσείου 
τραίνων – ελαιοχρωµατισµοί» στον µειοδότη που θα προκύψει από το άνοιγµα των 
προσφορών. 
 
                                                                              
                                                                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                                         α.α. 
                                                                                        ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 
                                                                                        Αρχ/κτων Μηχ/κος 
 
 
 
Οι εν λόγω προσφορές που ανοίχτηκαν έχουν ως εξής: 
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1. Προσφορά ¨ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΞΥ∆ΕΑΣ Ε.∆.Ε.¨ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ξύλινη 
επιφάνεια 

1. Τετρ. 
µετρ. 

290τ.µ.Χ2επαν 
580τ.µ. 

8,70 
 

5.046,00 

2. Μεταλλική 
επιφάνεια 

2. Τετρ. 
µετρ. 

218τ.µ.Χ2επαν 
436 

7,90 3.444,40 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.490,40 
 ΦΠΑ 19% 1.613,10 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.103,50 
 
 
2. Προσφορά ¨Α∆ΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. Ε.∆.Ε.¨ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ξύλινη 
επιφάνεια 

1. Τετρ. 
µετρ. 

290τ.µ.Χ2επαν 
580τ.µ. 

8,95 
 

5.191,00 

2. Μεταλλική 
επιφάνεια 

2. Τετρ. 
Μετρ. 

218.τ.µ.Χ2επαν 
436 

7,96 3.470,56 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.661,56 
 ΦΠΑ 19% 1.645,69 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.307,25 
 
 
3. Προσφορά ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-
ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε. ,ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.¨ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ξύλινη 
επιφάνεια 

1. Τετρ. 
µετρ. 

290τ.µ.Χ2επαν 
580τ.µ. 

8,50 
 

4.930,00 

2. Μεταλλική 
επιφάνεια 

2. Τετρ. 
µετρ. 

218τ.µ.Χ2επαν 
436 

7,80 3.400,80 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.330,80 
 ΦΠΑ 19% 1.582,80 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.913,60 
 
Από την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, µειοδότης προκύπτει η ¨ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε., ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.¨ 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
προαναφερόµενη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου και τις αναφερόµενες 
διατάξεις, καθώς επίσης και τις παραπάνω προσφορές που ανοίχτηκαν,   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης 
υπαίθριου µουσείου τραίνων - ελαιοχρωµατισµοί»  στο µειοδότη που προέκυψε 
µετά το άνοιγµα και την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, ήτοι στην  
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε., 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.»  αντί του ποσού των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών 
ευρώ και εξήντα λεπτών (9.913,60 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για το σκοπό αυτό, η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7332.12 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2008. 
  

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. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


