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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α 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 40/18-10-2007 
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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και  
5) Πολίτης ∆ηµήτριος.   
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  
 
 
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.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος καθώς και ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Χαράλαµπος ∆ηµητρόπουλος. 
 
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 προ ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Απ΄ ευθείας αναθέσεις έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρίσταται ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 22/10/2007 εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

«ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 
                                    
               Για την αντιµετώπιση των συνεπειών, από τις πρόσφατες πυρκαγιές, που έπληξαν 
την περιοχή µας τον Αύγουστο του 2007, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, 
κατόπιν αυτοψίας στις πληγείσες περιοχές, συνέταξε τις υπ΄ αριθµ. 91/2007,94/2007, 
96/2007 και 97/2007 τεχνοοικονοµικές µελέτες, για τα αντίστοιχα  έργα :  
 
1) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΜΠΑΡΕΣ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆.∆. , 
(προϋπολογισµού : 61.734,95 €, µε ΦΠΑ) 
 
2)    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, (προϋπολογισµού : 40.290,00 €, µε ΦΠΑ) 
 
3)   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ & 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ∆.∆. 
(προϋπολογισµού : 91.417,14 €, µε ΦΠΑ) 
 
4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ∆.∆. (προϋπολογισµού : 107.205,34 €, µε ΦΠΑ) 
 
              Με τα ανωτέρω έργα, αντιµετωπίζονται άµεσα µερικά από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα, που προέκυψαν, λόγω των καµένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2007 όπως, κατολισθήσεις, βλάβες στο οδικό δίκτυο, προβλήµατα απορροής 
των οµβρίων κλπ. Έτσι, προτείνονται να κατασκευαστούν σε επιλεγµένα σηµεία, τοιχία 
αντιστήριξης για την άµεση συγκράτηση πρανών, τσιµεντοστρώσεις, φρεάτια, αγωγοί 
οµβρίων και γενικά τεχνικά έργα, απαραίτητα για την άρση της επικινδυνότητας στο ορεινό 
οδικό δίκτυο. Επίσης, θα γίνει αποκατάσταση και συµπλήρωση των κατεστραµµένων 
προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας (µπάρες) καθώς και των πινακίδων σήµανσης 
κυκλοφορίας, καθρεπτών & πληροφ. πινακίδων σε διάφορα τµήµατα του οδικού δικτύου, 
ενώ θα γίνει και αποκατάσταση του δηµοτικού φωτισµού µε την αντικατάσταση όλων των 
καµένων φωτιστικών σωµάτων. 
   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

          Την απ΄ευθείας ανάθεση, των ανωτέρω έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 
1418/84, το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 και το άρθρο 17 του Ν.2539/1997, µε σύναψη 
σύµβασης, σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν από τις κείµενες διατάξεις το 
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δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό εκτέλεσης των συγκεκριµένων έργων, λόγω της 
ανωτέρω αιτιολογηµένης κατεπείγουσας ανάγκης, που προέκυψε από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου του 2007, οι συνέπειες των οποίων, χρειάζεται να αντιµετωπιστούν άµεσα και 
σας υποβάλουµε: 
 
α) την υπ΄ αρίθµ. 91/2007 τεχνοοικονοµική µελέτη του αντίστοιχου έργου, καθώς και τις 
οικονοµικές προσφορές, που κατατέθηκαν, κατόπιν προφορικών προσκλήσεων των κάτωθι 
ενδιαφερόµενων :  Ι) Αγγελική Μπαρούνη 
                                                ΙΙ) Αθανάσιος Ρένεσης 
                                               ΙΙΙ) Τεχν. Ετ. Κατασκευών –  
                                                     Τσερπές - Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε. 
                                                     ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.  
                                              IV) ∆ΙΟΝΤΗΣ Α.Ε. – Τεχν. Εταιρία 
 
β) την υπ΄ αρίθµ. 94/2007 τεχνοοικονοµική µελέτη του αντίστοιχου έργου, καθώς και τις 
οικονοµικές προσφορές, που κατατέθηκαν, κατόπιν προφορικών προσκλήσεων των κάτωθι 
ενδιαφερόµενων :  Ι) Πετρόγιαννης Νικόλαος 
                                                ΙΙ) Θεοφιλόπουλος Νικόλαος 
                                               ΙΙΙ) Τεχν. Ετ. Κατασκευών –  
                                                     Τσερπές - Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε. 
                                                     ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.  
 
γ) την υπ΄ αρίθµ. 96/2007 τεχνοοικονοµική µελέτη του αντίστοιχου έργου, καθώς και τις 
οικονοµικές προσφορές, που κατατέθηκαν, κατόπιν προφορικών προσκλήσεων των κάτωθι 
ενδιαφερόµενων :  Ι) Τεχν. Ετ. Κατασκευών –  
                                                     Τσερπές - Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε. 
                                                     ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.  
                                                ΙΙ) Παναγιώτης Σταµατέλος 
                                               IΙΙ) ∆ΙΟΝΤΗΣ Α.Ε. – Τεχν. Εταιρία 
 
δ) την υπ΄ αρίθµ. 97/2007 τεχνοοικονοµική µελέτη του αντίστοιχου έργου, καθώς και τις 
οικονοµικές προσφορές, που κατατέθηκαν, κατόπιν προφορικών προσκλήσεων των κάτωθι 
ενδιαφερόµενων :  Ι) ΛΥΚΑΩΝ Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρία 
                                                ΙΙ) Τεχν. Ετ. Κατασκευών –  
                                                     Τσερπές - Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε. 
                                                     ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.        
 
και παρακαλούµε για το άνοιγµα των ανωτέρω οικονοµικών προσφορών και τις 
κατακυρώσεις των διαγωνισµών των έργων στους αντίστοιχους µειοδότες που θα 
προκύψουν. 

 
 
 

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

 
Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος: 
 
Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα είναι οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που 
παρατηρούνται στους δρόµους, φυσικό επακόλουθο της καταστροφής της φυτικής ύλης. 
Από σήµερα το πρωί είναι δύο τεχνικοί επάνω και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. Το εξαιρετικά 
δύσκολο ζήτηµα µε τις κατολισθήσεις είναι στις Πηγές. Είναι τεχνικά δύσκολη η 
αντιµετώπισή τους. 



Συνεδρίαση :  40/2007 ∆ευτέρα  22/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   378/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   4

 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Έπρεπε εντός 40 ηµερών να συνταχθούν τέσσερις µελέτες, και να ενηµερώσουµε 
τους  εργολήπτες. Κάναµε ένα αγώνα δρόµου ώστε να προλάβουµε για να τη 

φέρουµε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Οι σηµερινές προσφορές αφορούν τέσσερα έργα, οι 
οποίες θα ανοιχθούν ενώπιον της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και θα βγει ο µειοδότης του κάθε 
έργου. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Πως επιλέγηκαν οι εργολήπτες που κατέθεσαν προσφορές; Σε σχέση µε 
τον προϋπολογισµό της αποκατάστασης που είχε παρουσιαστεί στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, εξακολουθούµε να είµαστε στο ποσό που είχαµε προβλέψει εκεί; 
 
Ο προϋπολογισµός είναι κάπου εκεί µε µικρές αποκλίσεις. 
 

∆εν έγινε αλληλογραφία µε το σύλλογο εργοληπτών αλλά προφορική επικοινωνία 
µε τον πρόεδρο των εργοληπτών. Επίσης επειδή είχε αναφερθεί από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, όποιος εργολήπτης ενδιαφερόταν επικοινώνησε µε την τεχνική 
υπηρεσία για πληροφορίες. 

 
Πυρόπληκτος είναι ολόκληρος ο ∆ήµος µε εξαίρεση τα πεδινά διαµερίσµατα 
εκτός της Βέργας. Τα έργα θα γίνουν όµως στις πυρόπληκτες περιοχές υπό τη 

στενή έννοια, που έχουν και το µεγάλο πρόβληµα. Τα χρήµατα κατά κανόνα θα πάνε στην 
Αλαγονία, στις Πηγές, στην Αρτεµισία, στο Λαδά, στο Καρβέλι.  

 
Η ∆ηµοτική Αρχή είναι εκτός των προβληµάτων που υπάρχουν στα 
διαµερίσµατα. Τα τρία από τα τέσσερα έργα βρίσκονται εκτός 

κλίµατος. Αυτή τη στιγµή πρόβληµα υπάρχει στη διαµονή και όχι στο φωτισµό. Απαράδεκτα 
τα έργα που φέρατε. Πρέπει να αλλάξει η κατεύθυνση της ∆ηµοτικής Αρχής και να 
περιορισθεί στα προβλήµατα τα οποία είναι: 

1) Η διαµονή 
2) Η εµφάνιση των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων. Τα καµένα είναι ακόµη εντός των χωριών. 
3) Το πρόβληµα µε νερό που απ΄ ότι φαίνεται η ∆ΕΥΑΚ δεν µπορεί να το λύσει.  

 
Οι µπάρες στα τοπικά ∆ιαµερίσµατα πρέπει να µπουν, δεν είναι όµως συνέπεια των 
πυρκαγιών.  
Θα ψηφίσω µόνο το τελευταίο, τα υπόλοιπα τα θεωρώ σε λάθος κατεύθυνση και έξω από 
τα πραγµατικά προβλήµατα της περιοχής. 
 

 
Στον πυρήνα της σκέψης του ο κ.  Ηλιόπουλος έχει δίκιο. Επειδή κρίνω 
ότι είναι τρόπος αναζωογόνησης της περιοχής και να δείξουµε ότι ο 

χώρος δεν έχει εγκαταλειφθεί και να τονώσουµε λίγο την τουριστικότητα της περιοχής 
τώρα που είναι δύσκολη περίοδος, µε βαριά καρδιά ψηφίζω ΝΑΙ τις αναθέσεις στο σύνολό 
τους.  
 
Όπως γίνεται µε την επιλογή των δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου µετά από συνεργασία 
µε το δικηγορικό σύλλογο ο οποίος έδωσε λίστα ενδιαφεροµένων δικηγόρων, να γίνεται και 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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για τις αναθέσεις των έργων από κάποια λίστα ενδιαφεροµένων µε τα αντίστοιχα πτυχία 
που θα τη δώσει ο σύλλογος εργοληπτών και ανάλογα να καλούνται οι µεν ή οι δε. 
 

 
Η νοµιµότητα τηρείται.  

Όσον αφορά τα λυόµενα το θέµα το χειρίζεται ο γενικός γραµµατέας του 
∆ήµου. Επειδή πράγµατι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, όπως ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του 
κτηρίου, θα κατατίθεται µία υπεύθυνη δήλωση και τα µηχανήµατα που πάνε στον Ταΰγετο 
θα καθαρίσουν τους συγκεκριµένους χώρους. Βέβαια υπάρχουν και δυσκολίες πρόσβασης 
σε κάποια σπίτια.  

Σηµαντικό το θέµα της εµφάνισης των τοπικών διαµερισµάτων και για ψυχολογικούς λόγους 
και ενόψει των Χριστουγέννων. Θα κάνουµε ότι περισσότερο µπορούµε ώστε η κατάσταση 
να είναι βελτιωµένη.  

Τον καθαρισµό τον έχει αναλάβει η διεύθυνση περιβάλλοντος.  

Οι µπάρες είναι αναγκαίες γιατί έχει καεί η φυτική ύλη µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί η 
επικινδυνότητα.  

Όχι µόνον πρέπει να έχουµε καινούργιο δηµοτικό φωτισµό εξαιρετικά ενισχυµένο αλλά και 
να τον επεκτείνουµε.   

Στην οδοσήµανση δεν έµεινε ταµπέλα για ταµπέλα. Είναι µοναδική ευκαιρία τώρα να 
κάνουµε µία σύγχρονη σήµανση σε όλον τον ορεινό όγκο.  

Το νερό δεν είναι εύκολη υπόθεση για καµία ∆ηµοτική αρχή. Πρέπει να γίνει  κεντρική 
διαχείριση. ∆εν µπορεί στο ένα τοπικό διαµέρισµα το νερό να χάνεται και το άλλο να διψάει. 
Αυτό θα αντιµετωπισθεί µέσα από τα χρήµατα του Ταµείου Αλληλεγγύης.  
 

 
Έχουν προηγηθεί εργολαβίες καθαρισµού δρόµων, ρεµάτων οι οποίες είναι σε 
εξέλιξη.  

Αυτά που έχουµε σήµερα είναι σε δεύτερη φάση. 
 

 
Αµέσως µετά, οι εν λόγω προσφορές ανοίγονται µέσα στη συνεδρίαση και µονογράφονται 
από τα παρόντα µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Με το άνοιγµα των προσφορών 
καταγράφονται τα εξής: 
 
α) Για το έργο «Συµπλήρωση – αποκατάσταση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας 

(µπάρες) σε διάφορα τµήµατα του οδικού δικτύου στα πυρόπληκτα ∆.∆.» 

 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης) 
1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΜΠΑΡΟΥΝΗ Πέντε (5) % 
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΡΕΝΕΣΗΣ Πέντε (5) % 
3. ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΣΕΡΠΕΣ –

ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε. 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. 

∆ύο (2) % 

4. ∆ΙΟΝ∆ΗΣ ΑΤΕ – ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τρία (3) % 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Επειδή υπάρχει ισοψηφία µεταξύ των οικονοµικών προσφορών των κ.κ. Αγγελικής Π. 
Μπαρούνη και Αθανασίου Ν. Ρένεση µε ποσοστό έκπτωσης 5% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης, διενεργείται κλήρωση και µειοδότης αναδεικνύεται ο κ. Αθανάσιος Ν. 
Ρένεσης.  

 
 

β) Για το έργο «Αποκατάσταση δηµοτικού φωτισµού στα πυρόπληκτα ∆.∆. του ∆ήµου 
Καλαµάτας»  

 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης) 
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Τέσσερα (4) % 
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέντε (5) % 
3. ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΣΕΡΠΕΣ –

ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε. 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. 

∆ύο (2) % 

 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο κ. Νικόλαος ∆ηµ. Θεοφιλόπουλος µε ποσοστό έκπτωσης 
5,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης.   
 
 

γ) Για το έργο «Αποκατάσταση πινακίδων οδοσήµανσης, πληροφοριακών πινακίδων & 
υλικών κυκλοφοριακής σήµανσης στους δρόµους των πυρόπληκτων δηµοτικών 
διαµερισµάτων» 

 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης) 
1. ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΣΕΡΠΕΣ –

ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε. 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. 

 
∆έκα κόµµα δέκα (10,10) % 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Επτά (7) % 
3. ∆ΙΟΝ∆ΗΣ ΑΤΕ – ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τρία (3) % 

 
Μειοδότης αναδεικνύεται  η τεχνική εταιρεία κατασκευών ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – 
ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ ΟΕ µε ποσοστό έκπτωσης 10,10% επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 

 
 
δ) Για το έργο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων σε 

ορισµένα δηµοτικά διαµερίσµατα» 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης) 
1. ΛΥΚΑΩΝ Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία Ένα (1 ) % 
2 ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΣΕΡΠΕΣ –

ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε. 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. 

Μηδέν επί τις εκατό (0) % 

 

Μειοδότης αναδεικνύεται  η τεχνική εταιρεία ΛΥΚΑΩΝ Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 1,00% 
επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αφού λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, τις υπ΄ αριθµ. 
91/2007, 94/2007, 96/2007 και 97/2007  σχετικές µελέτες αντίστοιχα, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, του άρθρου 9 του Π.∆. 171/87 και του άρθρου 17 
του Ν. 2539/97, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
      

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (κατά ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης) 
 

I. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Συµπλήρωση – 
αποκατάσταση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας (µπάρες) σε διάφορα 
τµήµατα του οδικού δικτύου στα πυρόπληκτα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα» 
στον κ. Αθανάσιο Ν. Ρένεση,  µε ποσοστό έκπτωσης 5% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.42 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007. 

 
II.  Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση δηµοτικού 

φωτισµού στα πυρόπληκτα ∆.∆. του ∆ήµου Καλαµάτας» στον κ. Νικόλαο 
∆ηµ. Θεοφιλόπουλο,  µε ποσοστό έκπτωσης 5% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7325.08 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007. 

 
III. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση πινακίδων 

οδοσήµανσης, πληροφοριακών πινακίδων & υλικών κυκλοφοριακής 
σήµανσης στους δρόµους των πυρόπληκτων δηµοτικών διαµερισµάτων», 
στην τεχνική εταιρεία κατασκευών ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ ΟΕ 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.,  µε ποσοστό έκπτωσης 10,10% επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.43 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007. 

 
 
Β) ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 
για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων σε ορισµένα δηµοτικά διαµερίσµατα», 
στην τεχνική εταιρεία ΛΥΚΑΩΝ Ε.Ε, µε ποσοστό έκπτωσης 1% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.44 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007. 

 
 

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 26 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


