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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   37/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   353/2007 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 37/27-09-2007 

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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης ∆ηµήτριος.   

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

 

 

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 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισµού ρεµάτων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 21279/24-
9-2007 εισήγηση του τµήµατος εκτέλεσης έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: <<ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΡΕΜΑΤΩΝ>> 
  
 
 Λόγω του κατ’ επείγοντος που προέκυψε από τις πυρκαγιές του Ταϋγέτου και στα 
Γιαννιτσάνικα, αποφασίστηκε ο άµεσος καθαρισµός των ρεµµάτων της πόλης και ειδικά των: 

      α) Λαγκάδα 1 και Λαγκάδα  2 της δυτικής γειτονιάς Καλαµάτας  

      β) Πολιτέικο  και Ρίζος Βόρεια οδού Βασιλέως Γεωργίου  
         ( Νότια καθαρίσθηκαν µε φροντίδα της Ν . Α.  Μεσσηνίας). 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 παραγρ. 2 του Ν. 3463/2006 <<Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων >> και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997 παραγρ. 1 
<<Συγκρότηση  πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτ/σης >> και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆ 
171/87, ανατέθηκε απ’ ευθείας ανάθεση  η εκτέλεση των εργασιών στους παρακάτω 
ιδιοκτήτες χωµατουργικών µηχανηµάτων µε τις ακόλουθες τιµές ανάλογα µε την δυνατότητα 
των µηχανηµάτων τους.     
 
Συγκεκριµένα :   
 
α) Στον κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη Ε.∆.Ε κάτοικο Καλαµάτας   Κεφάλα 3 τηλ. 27210 24140 

ανατέθηκε ο καθαρισµός και µεταφορά των προϊόντων  καθαρισµού των ρεµµάτων 
Λαγκάδα 1 και Λαγκάδα 2 της ∆υτικής γειτονιάς αντί των τιµών: 

     1) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας ( τσάπα ) ισχύος άνω των 120 HP. Τετρακόσια € (400,00 
€) 

     2) Ανατρεπόµενο τριαξονικό φορτηγό έως 16µ3 ∆ιακόσια πενήντα € ( 250,00 € ). 

   

β) Στον κ. Φενέκο Αθανάσιο µε επάγγελµα χωµατουργικές εργασίες κατοίκου Καλαµάτας 
ανατέθηκε ο καθαρισµός και µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού των ρεµµάτων   
Πολιτέικο και Ρίζος Βόρεια οδού Βασιλέως Γεωργίου αντί των τιµών.   

1)  Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας  ( τσάπα ) ισχύος άνω των 90  HP Τριακόσια Πενήντα €  
(350,00 € ) 

2) Ερπιστριοφόρος φορτωτής ισχύος έως 130 HP : Τριακόσια Πενήντα € ( 350,00 € ). 

3) Ανατρεπόµενο τριαξονικό φορτηγό έως 16µ3  250,00 € ) .      
 
 
                                                   Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  
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Την απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών στους 
προαναφερόµενους ιδιοκτήτες χωµατουργικών µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις 
συµφωνηθείσες τιµές για 7ωρη εργασία και µε χρέωση στον Κ.Α  30.7425.01 και τίτλο 
<<∆απάνες για την αντιµετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών >>    
 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΡΟΥΝΤΣΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Κοιν/ση :  Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ. 
ΣΥΝ/ΝΑ    1. Συµφωνητικό ( Λαγκάδα 1 &  2 ) 
                 2. Συµφωνητικό ( Πολιτέικο , Ρίζος )                                                                       

 
 
Τα σχετικά συµφωνητικά ανάθεση του καθαρισµού των εν λόγω ρεµάτων έχουν ως εξής:  
 
 
1) Το υπ΄  αριθµ. 21285/2007 συµφωνητικό «Καθαρισµός των ρεµάτων 
Λαγκάδα 1 και Λαγκάδα 2 της ∆υτικής γειτονιάς Καλαµάτας»   
 
 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι K O 
 
 

Μεταξύ  του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ ∆ηµάρχου Καλαµάτας  και του κ. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε κατοίκου Καλαµάτας  Κεφάλα 3  τηλ. 27210  24140  µε 
Α.Φ.Μ   015029769 συµφωνήθηκαν τα εξής :   

 Στην Καλαµάτα σήµερα    24 – 9 - 2007. 

 Ο πρώτος µε τη ρηθείσα ιδιότητα και έχοντας υπ’ όψη  

 α) Τις   διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ.2  του Ν. 3463/2006 <<Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων >> και τις διατάξεις του  άρθρου 17 του Ν 2539/1997 ΠΑΡ.1 << Συγκρότηση 
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτ/σης >> και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆ 171/87. 

β)  Το εγκεκριµένο βάσει της υπ’ αριθµ. 077/2007 απ. ∆.Σ. Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου 
Καλαµάτας . 

γ) Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό  τρέχουσας χρήσης του ∆ήµου Καλαµάτας βάσει της 
υπ’ αριθµ. 250/2007  απ. ∆.Σ στον οποίο αναγράφεται η ειδική για το έργο στην 
επικεφαλίδα απαιτούµενη δαπάνη  µε  Κ.Α. 30.7425.01  και τίτλο << ∆απάνες για την 
αντιµετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών >>. 

.           Αναθέτει : 

Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων µε απ’ ευθείας ανάθεση  την εκτέλεση των 
εργασιών  

<< καθαρισµό των ρεµάτων Λαγκάδα 1 και Λαγκάδα 2 της ∆υτικής γειτονιάς 
Καλαµάτας>>  για τις ανάγκες του παραπάνω έργου  µε το παρακάτω µίσθωµα  ( χωρίς 
εργολαβικό όφελος ).   

Το ηµερήσιο µίσθωµα  αφορά  7ωρη εργασία . 
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   Είδος Αυτοκινήτου ή Μηχανήµατος Τιµή Ολογράφως Τιµή Αριθµητικά 

1. Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) 
ισχύος άνω των 120 HP.    

  Tετρακόσια  ευρώ      400,00 € 

2.   Ανατρεπόµενο τριαξονικό φορτηγό έως  
16 µ3     

∆ιακόσια  πενήντα  ευρώ      250.00 €   

 

 Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α  

 Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. 

 Το παρόν συντάχθηκε σε 6 ( έξη ) αντίγραφα , καθένας από τους συµβαλλόµενους 
πήρε από ένα , τα υπόλοιπα δε τρία θα κοινοποιηθούν στην Τ.Υ του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  
 1) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ   
  
 2)  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε 
 
                       
                                                                          

2) Το υπ΄  αριθµ. 21287/2007 συµφωνητικό «Καθαρισµός ρέµατος  Πολιτέικο 
και Ρίζος βόρεια οδού Βασιλέως Γεωργίου »   
                                                                                               
 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι K O 
 
 

Μεταξύ  του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ ∆ηµάρχου Καλαµάτας  και του κ. ΦΕΝΕΚΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Έδρα Καλαµάτα   Επάγγελµα χωµατουργικές εργασίες   Α.Φ.Μ   027618893 
συµφωνήθηκαν τα εξής :   

 Στην Καλαµάτα σήµερα    24 – 9 – 2007 . 

 Ο πρώτος µε τη ρηθείσα ιδιότητα και έχοντας υπ’ όψη  

 α) Τις   διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ.2  του Ν. 3463/2006 <<Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων >> και τις διατάξεις του  άρθρου 17 του Ν 2539/1997 ΠΑΡ.1 << Συγκρότηση 
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτ/σης >>. 

β)  Το εγκεκριµένο βάσει της υπ’ αριθµ. 077/2007 απ. ∆.Σ. Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου 
Καλαµάτας . 

γ) Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό  τρέχουσας χρήσης του ∆ήµου Καλαµάτας βάσει της 
υπ’ αριθµ. 250/2007  απ. ∆.Σ στον οποίο αναγράφεται η ειδική για το έργο στην 
επικεφαλίδα απαιτούµενη δαπάνη  µε  Κ.Α. 30.7425.01  και τίτλο << ∆απάνες για την 
αντιµετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών >>. 

.           Αναθέτει : 

Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων µε απ’ ευθείας ανάθεση  την εκτέλεση των 
εργασιών  
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<< καθαρισµός ρέµατος  Πολιτέικο και Ρίζος >> βόρεια οδού Βασιλέως Γεωργίου  για 
τις ανάγκες του παραπάνω έργου  µε το παρακάτω µίσθωµα  ( χωρίς εργολαβικό όφελος ).   

Το ηµερήσιο µίσθωµα  αφορά  7ωρη εργασία . 
 

   Είδος Αυτοκινήτου ή Μηχανήµατος          Τιµή Ολογράφως                       Τιµή Αριθµητικά 

1. Ελαστιχοφόρος  εκσκαφέας (τσάπα) 
ισχύος άνω των 90 HP.    

  Tριακόσια πενήντα ευρώ       350,00 € 

2.  Ερπιστριοφόρος φορτωτής ισχύος έως  
130 HP     

 Τριακόσια  πενήντα  ευρώ      350.00 €   

3. Ανατρεπόµενο  Τριαξονικό  Φορτηγό       
έως 16 µ3.   

∆ιακόσια πενήντα Ευρώ.      250.00 € 

 

 Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α  

 Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. 

 Το παρόν συντάχθηκε σε 6 ( έξη ) αντίγραφα , καθένας από τους συµβαλλόµενους 
πήρε από ένα , τα υπόλοιπα δε τρία θα κοινοποιηθούν στην Τ.Υ του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
         
         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  
 1) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ   
  
 2)  ΦΕΝΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Μέχρι ποίου ποσού συζητάµε; Το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι 
συγκεκριµένο.  

Από τη στιγµή που έχουµε συνεδρίαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κάθε εβδοµάδα, οι 
αναθέσεις να έρχονται εδώ. 
 

 
Θα γίνουν όλα νόµιµα χωρίς ίχνος σκιάς. 
 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, 
 
 

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

Εγκρίνει τις γενόµενες από τον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα συµφωνητικά που 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, απευθείας αναθέσεις 
εκτέλεσης εργασιών καθαρισµού των εξής ρεµάτων: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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α) Λαγκάδα 1 & Λαγκάδα 2 της δυτικής γειτονιάς, στον κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη 
Ε∆Ε, αντί ηµερήσιου µισθώµατος, τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) για τον 
ερπυστιοφόρο εκσκαφέα (τσάπα) και διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) για 
ανατρεπόµενο τριαξονικό φορτηγό, και 

β) Πολιτέικο & Ρίζος βόρεια της οδού Βασ. Γεωργίου, στον κ. Φενέκο Αθανάσιο, 
αντί ηµερήσιου µισθώµατος, τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για 
ελαστιχοφόρο εκσκαφέα (τσάπα), τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για 
ερπιστριοφόρο φορτωτή και διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) για 
ανατρεπόµενο τριαξονικό φορτηγό. 

 
 

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. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 5 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


