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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η 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 39/11-10-2007 
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) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.   
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος και 
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας 
Ιωάννης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό 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 5ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισµού ρεµάτων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 23343/11-10-
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 ρεµάτων της πόλης και ειδικά του 
Πολιτέικου από την Οδό Λακωνικής µέχρι την οδό Ναυαρίνου   
          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 $2β του 
Π.∆ 171/87, θα ανατεθεί η απ’ ευθείας ανάθεση   εκτέλεσης των εργασιών στον παρακάτω 
ιδιοκτήτη χωµατουργικών µηχανηµάτων µε τις ακόλουθες τιµές ανάλογα µε την δυνατότητα 
των µηχανηµάτων του.     
 
Συγκεκριµένα :   
       Στην εταιρία  ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ  Ο.Ε  , µε έδρα τον Ν. Μεσσηνίας ΑΦΜ 
998600407  τηλ. 2721024558 θα ανατεθεί ο καθαρισµός και µεταφορά των προϊόντων  
καθαρισµού ρέµατος Πολιτείκου από την οδό Λακωνικής έως την οδό Ναυαρίνου  αντί των 
τιµών: 

1.  Ερπιστριοφόρος φορτωτής ισχύος έως 130 HP : Τριακόσια Πενήντα € ( 350,00 € ). 
2. Ανατρεπόµενο φορτηγό έως  33 Τ ∆ιακόσια πενήντα € ( 250,00 € ). 

   

                                                   Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

 

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών στον 
προαναφερόµενο ιδιοκτήτη 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 >>    
 

 Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
Αφαλέα Νίκη                                                                           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΠ . ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
 
Κοιν/ση :  Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ» 
                                                                                       

 
Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος : 
 
Η εταιρία ΜΩΡΕΑΣ καθάρισε το ρέµα µέχρι την οδό Λακωνικής. Ο ∆ήµος Καλαµάτας 
µεριµνεί για το υπόλοιπο κοµµάτι. Είµαστε σε καλό δρόµο ως προς τον καθαρισµό των 
ρεµάτων. Ας ελπίσουµε να µην έχουµε ακραία καιρικά φαινόµενα.  
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, 
 

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

 

Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού και 
µεταφοράς των προϊόντων καθαρισµού ρέµατος Πολιτέικου από την οδό 
Λακωνικής έως την οδό Ναυαρίνου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο.Ε., αντί ηµερήσιου µισθώµατος, τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για 
ερπιστριοφόρο φορτωτή ισχύος έως 130 HP  και διακοσίων πενήντα € (250,00 €) 
για ανατρεπόµενο φορτηγό έως 33 Τ.  
Η παραπάνω εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7425.01  εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού,  οικονοµικού έτους 2007. 
 

 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 24 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


