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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   43/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   411/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 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 43/08-11-2007 

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, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δρόµου στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Καρβέλι – 
Λαδά». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 25942/08-11-2007 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 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 την υπ΄αρίθµ. 102/2007 τεχνοοικονοµική µελέτη, για το  έργο :  

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑ∆Α» , 

(προυπολογισµού : 79.265,54 €, µε ΦΠΑ) 

 

          Με το ανωτέρω έργο, αποκαθίστανται οι ζηµιές, που προέκυψαν, στο δρόµο Καρβέλι – Λαδά, 

όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες πυρκαγιές δηµιούργησαν 

πληµµύρες στα σηµεία «Νιχωρίτικο Λαγκάδι» και «Τζανέικο Ρέµα» του οδικού δικτύου Καρβέλι – 

Λαδά, µε αποτέλεσµα την καταστροφή του δρόµου και των υπαρχόντων τεχνικών έργων απορροής 

οµβρίων  (φρεατίων και  σωληνωτών οχετών).  

 

         Προτείνεται, η πλήρης αντικατάσταση των δύο παλαιών και ανεπαρκών σωληνωτών οχετών 

µε πλακοσκεπείς αγωγούς, επαρκούς διατοµής και  µε συµπληρωµατικά τεχνικά έργα, που 

αποβλέπουν όχι µόνο στην άρση της επικινδυνότητας στα τµήµατα αυτά του ορεινού οδικού 

δικτύου, αλλά και στην αρτιότερη και µονιµότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος που προέκυψε.  

   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

          Την απ΄ευθείας ανάθεση, του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1418/84, το 

άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 και το άρθρο 17 του Ν.2539/1997, και άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 παρ.2β. , 

το Ν.3463/06 νέος ∆.Κ.Κ. το άρθρο 103 παρ. γ., µε σύναψη σύµβασης, σε εργοληπτική επιχειρήση, 

η οποία έχει από τις κείµενες διατάξεις το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό εκτέλεσης του 

συγκεκριµένου έργου, λόγω της ανωτέρω αιτιολογηµένης κατεπείγουσας ανάγκης, που προέκυψε από 

τις πληµµύρες του Οκτωβρίου του 2007, συνέπεια των πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007 και σας 

υποβάλουµε: 

 

           την υπ΄αρίθµ. 102/2007 τεχνοοικονοµική µελέτη του ανωτέρω έργου, καθώς και τις 

οικονοµικές προσφορές, που κατατέθηκαν, κατόπιν προφορικών προσκλήσεων των κάτωθι 

ενδιαφερόµενων :  Ι) Σταµατέλος Παναγιώτης Ε.∆.Ε. 

                              ΙΙ) Αργυράκης Ιωάννης Ε.∆.Ε.  

 

           και παρακαλούµε για το άνοιγµα των ανωτέρω οικονοµικών προσφορών και την κατακύρωση 

του διαγωνισµού του έργου στον µειοδότη που θα προκύψει. 

 

             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 

       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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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/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης) 
1. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ∆ύο (2) % 
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Τρία (3) % 

 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αφού λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 
102/2007 σχετική µελέτη, 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    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
 

Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση δρόµου στα 
δηµοτικά διαµερίσµατα Καρβέλι – Λαδά» στον κ. Ιωάννη Χρ. Αργυράκη,  µε 
ποσοστό έκπτωσης 3% επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.48 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. 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. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος  
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  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


