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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

35/2008

379/2008

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 35η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 11-09-2008
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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 378 απόφαση), 3)
Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.
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, τακτικό µέλος, ο οποίος
αν και κλήθηκε νόµιµα δεν παραβρίσκεται.
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο, τακτικό µέλος ο οποίος
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση µόνο προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του για το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης αλλά ως προς τη συνεδρίαση, κατά δήλωσή του,
αναπληρούται από τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.

Στη συνεδρίαση παρίστανται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος και ο ∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Αντώνιος Μανιάτης.

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 6ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 20812/8-9-2008
σχετική εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος προκειµένου να προβεί στην συντήρηση του πρασίνου
(χλοοταπήτων κεντρικής πλατείας, Νοµαρχίας, Αρτέµιδος, Νέα είσοδος, κλπ) έχει συντάξει
την υπ΄.αριθµ. 27/2008 µελέτη µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» µε προϋπολογισµό 10.466,05€
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µπορεί να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής
υπηρεσιών µε τίτλο : «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου»
Επισκευή δεξαµενών άρδευσης και φρεατίων τοπικών διαµερισµάτων µε βάση τις διατάξεις
του Ν.28/80, το Ν. 3463/06 και του Ν.2623/98 µετά από αναζήτηση προσφορών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 35.7332.11 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 2008 µε
πίστωση 10.000,00€ από ∆.Π.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ∆/νση Περιβάλλοντος προέβη σε αναζήτηση
προσφορών για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών από τους παρακάτω :
1. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Εργολήπτης Ε∆Ε τηλ. 27210-92948
2. Λαµπος Ιωάννης και Σια Ο.Ε.
Γενικές Κατασκευαστικές εργασίες τηλ.27210-27957
3. Μαραβάς Παν. Γεώργιος
Κατασκευές συντηρήσεις πρασίνου 27210-87361
ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε:
Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στο µειοδότη που θα προκύψει από το άνοιγµα των προσφορών.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Το να κάνουµε 30 προσλήψεις και να κάνουµε και δηµοπρασίες ε,
είναι δύο πράγµατα τα οποία είναι αλληλοσυγκρουόµενα.
Τουλάχιστον δεν έχουµε κανέναν λόγο να προσλάβουµε ή κανέναν λόγο να κάνουµε
δηµοπρασία. ‘Η το ένα ή το άλλο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουν κριθεί από τον ΑΣΕΠ 30 θέσεις. Τέλειωσε ήδη η χρονιά, ακόµα είµαστε
στη διαδικασία. Έκαναν µήνες για να εγκρίνουν την πρόσληψη, δεν έχει
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Από την επόµενη χρονιά δεν θα ξαναπροχωρήσουµε σε
τέτοιες διαδικασίες. Κατά τις δυνατότητες του ∆ήµου τώρα προδικασία για τον νέο
οργανισµό. Θα προχωρήσουµε σε προσλήψεις επί γενικού προσωπικού, επιστηµόνων και για
τη διεύθυνση περιβάλλοντος και ενός µικρού σχήµατος βέβαια, ξέρετε έχει γεράσει το
προσωπικό µας για να προχωράει έργα αυτεπιστασίας. Από κει και πέρα θα χωριστεί η πόλη
και θα βγάλουµε εργολαβίες οι οποίες θα χωριστούν κατά αντικείµενο, εργολαβίες στα
πάρκα, στις δενδροστοιχίες, στα σιντριβάνια.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: (∆εν ακούγεται τι λέει).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχουν γίνει προσλήψεις, ούτε πρόκειται να γίνουν 30 προσλήψεις. Αν
γίνουν, θα γίνουν ελάχιστες. Είµαστε τώρα στο εξής που συζητάµε: Μας
επιβάλουν να είναι και 65 ετών. Καταλαβαίνετε ότι όσο και κοινωνικά να είναι αποδεκτό,
δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία της υπηρεσίας. Με αυτή την έννοια,
επειδή έχει απογυµνωθεί πλήρως η υπηρεσία, εισηγείται ο κ. Λιοντήρης να κάνουµε µία
ανάθεση για να παρέµβουµε στο πράσινο και υπάρχουν και οι σχετικές προσφορές.

Αµέσως µετά οι εν λόγω 3 προσφορές οι οποίες βρίσκονται στο φάκελο του θέµατος,
ανοίγονται ενώπιον των µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής τα οποία και τις µονογράφουν.
Οι προσφορές που ανοίχτηκαν έχουν ως εξής:
1. Προσφορά της εταιρείας ¨ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.¨
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.

Κούρεµα
και 1.
καθαρισµός
χλοοτάπητα

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣ/ΤΑ

στρέµµα

175,9

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

49,95

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 19%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

8.786,21

8.786,21
1.669,38
10.455,59

2. Προσφορά Μαραβά Παναγ. Γεωργίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.

Κούρεµα
και 1.
καθαρισµός
χλοοτάπητα

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣ/ΤΑ

στρέµµα

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 19%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

50,00

ΣΥΝΟΛΟ

8.795,00

8.795,00
1.671,05
10.466,05
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3. Προσφορά Παναγιώτη Γ. Χριστοδουλάκη Εργολήπτη ∆.∆.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.

Κούρεµα
και 1.
καθαρισµός
χλοοτάπητα

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣ/ΤΑ

στρέµµα

175,9

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

49,98

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 19%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

8.791,48

8.791,48
1.670,38
10.461,86

Από την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, µειοδότης προκύπτει η εταιρεία ¨ΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.¨

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, µειοψηφούντος του
κ. Ηλιόπουλου Παν., ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 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 εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων
πενήντα
πέντε
ευρώ
και
πενήντα
εννέα
λεπτών
(10.455,59
€)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση ισόποσης
πίστωσης για το σκοπό αυτό, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7332.11 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
Παναγιώτης Ε. Νίκας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
2. Καµβυσίδης Ιωάννης
3. Κουδούνης Αργύριος
4. Κουρκουτάς Γεώργιος

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής

4

Συνεδρίαση : 35/2008

∆ευτέρα 15/09/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2008

5. Πολίτης ∆ηµήτριος
Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 24 Σεπτεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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