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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η 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 45/22-11-2007 

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) 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, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   
 
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. 
 

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 11ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση εργασιών (παροχή υπηρεσιών) µε τίτλο «Απεντοµώσεις δηµοτικών 
χώρων».  

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 15/11/2007 και µε αριθµό 
πρωτ. ∆ήµου 27179/22-11-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η 
οποία έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εργασιών (̟αροχή υ̟ηρεσιών) µε τίτλο << Α̟εντοµώσεις δηµοτικών 
χώρων>> 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να προβεί στην απεντόµωση και µυοκτονία ∆ηµοτικών 

χώρων κλειστών (κτίρια, αποθήκες, δηµοτικό στάδιο, ΜΟΛΑΚ) και υπαίθριων (MΟΛΑΚ, 
συνεργεία, παρόχθια ζώνη Νέδοντας) από κατσαρίδες, ψύλλους, αρουραίους κ.λ.π., έχει συντάξει 
την υπ΄.αριθµ. 15/2007 µελέτη  µε τίτλο  «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ » 
µε ̟ροϋ̟ολογισµό 10.445,1 € µε το ΦΠΑ. 

Η εγκεκριµένη πίστωση ανέρχεται σε 12.000 € από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 
35.7336.06 του τεχνικού προγράµµατος 2007 του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Η  ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σύµφωνα µε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Π.∆ 
28/1980 κ.λ.π..   έχει την δυνατότητα απ΄ ευθείας  ανάθεσης  εργασιών.  

          
       Μετά από αναζήτηση προσφορών από εξειδικευµένους  επαγγελµατίες που έχουν την 
δυνατότητα εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών, ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω:  
1. Παλαδινός Π. – Ξυνός. Ο.Ε 
2. Λόντος Α. Βεσκούσης Σ. 
3. Απεντοµώσεις Ελλάδος Ε.Π.Ε. 
       Κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω: 
1. Παλαδινός Π. – Ξυνός. Ο.Ε 
2. Λόντος Α. Βεσκούσης Σ. 
3. Απεντοµώσεις Ελλάδος Ε.Π.Ε. 
 

 ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε :                                                                                                                             
         Στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή την απ΄ ευθείας  ανάθεση των  παραπάνω εργασιών. 
 
   Συνηµµένα: 
- Η  υ̟. αρ. 15 /2007 Μελετη. 
- Προσφορές ̟ου κατατέθηκαν.    

                                            ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                       ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

                                                                  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
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.  
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Μετά το άνοιγµα των προσφορών, καταγράφονται οι τιµές προσφοράς των 
ενδιαφεροµένων, ως εξής: 
 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά σε € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
1. Παλαδινός Π. – Ξυνός Ο.Ε. 10.142,08  
2. Λόντος Α. Βεσκούσης Σ. 10.270,75 
3. Απεντοµώσεις Ελλάδος Ε.Π.Ε. 10.316,44 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 15/2007 σχετική µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
του ∆ήµου µε προϋπολογισµό 10.445,11 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
 

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

 
 
Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Απεντοµώσεις ∆ηµοτικών χώρων 
(2007)» στην εταιρεία «Παλαδινός Π. – Ξυνός Ε. Ο.Ε.» αντί του ποσού των δέκα 
χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (10.142,08 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7336.06 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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 
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  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


