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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   38/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   399/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 6η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 38η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 2-10-2008 
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) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 

 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την καλλιέργεια και συντήρηση δένδρων, 
θάµνων και ανθοφύτων. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 23060/3-10-2008 
σχετική εισήγηση του Γραφείου Μελετών & Προγραµµατισµού του Τµήµατος Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Απ΄ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την καλλιέργεια και συντήρηση 
δένδρων, θάµνων, ανθοφύτων. 
 
 Ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει χώρους πρασίνου, ο οποίοι χρειάζονται πολλή 
φροντίδα και ανανέωση κάθε εποχή για να χαρίζουν στην πόλη την οµορφιά και την 
φρεσκάδα τους. 
 Λόγω της µεγάλης προσέλευσης επισκεπτών της πόλης εν όψει και της επετείου της 
28ης Οκτωβρίου, είναι έντονη η ανάγκη να φυτευθούν άµεσα και να συντηρηθούν οι χώροι 
πρασίνου, ιδιαίτερα στις εισόδους της πόλης και στο κέντρο. 
 Ο µειωµένος αριθµός των συνεργείων που διαθέτει ο ∆ήµος δεν αρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες αυτές. Έτσι, προτείνει την απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών µε αναζήτηση προσφορών. 
 Το Γραφείο Μελετών και Προγραµµατισµού συνέταξε την υπ΄ αριθµ. 30/2008 
µελέτη µε τίτλο «∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ, 
ΘΑΜΝΩΝ, ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ» µε προϋπολογισµό 10.470,81 €. 
 Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µπορεί να προβεί στην απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών µε τίτλο: «∆απάνες για την καλλιέργεια και συντήρηση δένδρων, 
θάµνων, ανθοφύτων» µε βάση τις διατάξεις του Ν.28/80, του Ν. 3463/06 και του 
Ν.2623/98 µετά από αναζήτηση προσφορών. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 35.7332.14 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 
2008 και χρηµατοδοτείται από ∆.Π. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ∆/νση Περιβάλλοντος προέβη σε αναζήτηση 
προσφορών για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών από τους παρακάτω: 1) 
∆ηµητρακόπουλο Άγγελο 2) Ξυπολίτου Παναγιώτα και 3) Νίκου Γεώργιο,  τις οποίες και 
αποστέλλει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για άνοιγµα και αξιολόγηση. 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
      εισηγούµαστε: 
 Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «∆απάνες για την καλλιέργεια και 
συντήρηση δένδρων, θάµνων, ανθοφύτων» 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: 

 
Ενηµερώστε µας κ. Λιοντήρη τι αφορά. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Πρόκειται για προµήθεια και για φύτευση φθινοπωρινών και χειµωνιάτικων 
και επειδή πρέπει να είµαστε έτοιµοι κατά τον εορτασµό της εθνικής 

επετείου της 28ης  Οκτωβρίου, προχωρήσαµε στη διαδικασία της ανάθεσης.  
 
∆εν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν προλαβαίναµε. Όλο το καλοκαίρι θα 
µπορούσαµε να είχαµε κάνει όλες τις διαδικασίες κ. Λιοντήρη, γι’ 

αυτό εµείς θα το καταψηφίσουµε.   
 
Είχα µια συνεννόηση µε την υπηρεσία και η άποψη είναι η εξής. Άνθη θα 
βάζουµε όσα µπορούµε να συντηρήσουµε. Φύτεµα ανθέων όπου ο βέλιουρας 

µέσα σε 10 µέρες θα τα έχει σκεπάσει, αυτό δεν µπορεί να ξαναγίνει. Ότι φυτεύουµε πρέπει 
να υπάρχει πρόβλεψη και για το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα το συντηρεί. Θα µπούνε 
καλλωπιστικά φυτά, θάµνοι κλπ. της χλωρίδας της περιοχής. ∆ενδρολίβανα, βάγιες, 
λεβάντες και πινελιές από ανθόφυτα και θα µας δίνουν συνθέσεις …. 

 
Συνθέσεις αρωµατικών, ποωδών, ανθοφύτων και θαµνωδών. 
 

Με αυτό που προτείνεται εδώ, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια µέχρι τις 28 
Οκτωβρίου, όπου έχουµε την εθνική εορτή, και οι χώροι στην πλατεία 23ης 

Μαρτίου µέχρι και πλατεία Μαυροµιχάλη και η κεντρική πλατεία να είναι στην καλύτερη 
κατάσταση. Αυτό θα πάει µέχρι τα Χριστούγεννα; Εννοούµε και αλεξανδρινά και όλα; 

 
Θα τα αλλάξουµε στις αρχές του ∆εκέµβρη. Μέχρι και τα Χριστούγεννα 
όµως περιλαµβάνονται σε αυτή την παροχή υπηρεσιών. 

 
Πόσες προσφορές κατατέθηκαν; 
 

Ζητήσαµε προσφορές από πέντε και κατέθεσαν οι τρεις.  
 

Αυτοί θα µας τα δώσουν, θα τα φυτεύσουν και θα τα προσέχουν κιόλας;  
 
Μέχρι και τη φύτευση, όχι τη συντήρηση. 

 
Συµφωνώ µε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι κοστίζει πολύ ελάχιστα 
στο ∆ήµο σε σχέση µε όταν γίνεται µε το προσωπικό του ∆ήµου. 

 
Επειδή έχει ακουστεί και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, παρακαλώ να µην 
ξαναδούµε λουλουδάκια πνιγµένα στον βέλιουρα. 

  
Αµέσως µετά, οι εν λόγω προσφορές, οι οποίες βρίσκονται στο φάκελο του θέµατος 
ανοίγονται µέσα στη συνεδρίαση και µονογράφονται από τα παρόντα µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής.  
 
Μετά το άνοιγµα των προσφορών, καταγράφονται οι τιµές προσφοράς των 
ενδιαφεροµένων, ως εξής: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Προσφορά σε € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
1. ΝΙΚΟΥ ∆ΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.393,15  
2. ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 10.050,15 
3. ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓ.  συζ. ∆ΗΜ. 9.891,28 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 2623/98, τα διαλαµβανόµενα στην εγκ. 
29/07 του ΥΠ.ΕΣ. και την αριθ. 321/2008 γνωµοδότηση του Γ’ Τµήµατος του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, µειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 

 
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την καλλιέργεια και 
συντήρηση δένδρων, θάµνων και ανθοφύτων στον κ. Γεώργιο Νίκου αντί του 
ποσού των εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δέκα πέντε 
λεπτών (9.393,15 €) συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α. εγκρίνοντας 
παράλληλα τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 
35.7332.14 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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 10 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                                      

 


