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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   46/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   439/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η ∆εκεµβρίου 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 46/29-11-2007 

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 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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση επισκευής ζηµιών κτιρίων Κ.Ε.Π. και  Α΄ Κ.Α.Π.Η. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην  µε αριθµό πρωτ. ∆ήµου 27891/29-
11-2007 εισήγηση του τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

«ΈΡΓΟ   :   " ∆απάνες συντήρησης ∆ηµοτικών καταστηµάτων και Συνεργείων " 

ΘΕΜΑ  :   Ανάθεση επισκευής ζηµιών κτιρίου Κ.Ε.Π. και Α! ΚΑΠΗ  

ΣΧΕΤ.  :  υπ΄ αριθµ.  24737/26/10/2007 έγγραφο του ΚΕΠ 

 
               Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να αντιµετωπίσει τις ζηµιές  που προέκυψαν 

από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στα κτίρια : 

1. Κ.Ε.Π. στη οδό Αριστοµένους : εισροή όµβριων από την στέγη του κτιρίου , 

από τις υδρορρόες, στη επαφή µε όµορες ιδιοκτησίες και από τις µονάδες 

κλιµατισµού που βρίσκονται πάνω από το στέγαστρο της κεντρικής εισόδου. 

2. Α! ΚΑΠΗ : εισροή όµβριων από την στέγη του κτιρίου στη επαφή µε όµορες 

ιδιοκτησίες, από τις υδρορόες, , από την καµινάδα της κεντρικής θέρµανσης 

του κτιρίου .              

Προτείνει την  µε απ' ευθείας ανάθεση  αντιµετώπιση των ζηµιών που προεκλίθησαν από 

τις βροχοπτώσεις και   επειδή, συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87, όπως τροποποιήθηκε µε εκείνες του άρθρου 1 

του Π.∆. 229/99, Ν. 3463/06 του  Ν∆ΚΚ  όπως ισχύουν και τροποποιούνται έως σήµερα. 

          Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον κωδικό "∆απάνες συντήρησης ∆ηµοτικών 

καταστηµάτων και Συνεργείων" µε Α.Μ.  59/2006, Κ.Α. 30.7331.01 , πίστωση 30.000 

€ και πηγή χρηµατοδότησης, από ∆ηµοτικούς Πόρους. 

          Οι εργασίες θα τελούν κάτω από την επίβλεψη  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 

          Σε εφαρµογή των παραπάνω και λαµβάνοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν, 

3274/04 άρθρο 22 παρ. 2, που καταργούν την προηγούµενη και υποχρεωτική δηµοσίευση 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων. 

          Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, σας υποβάλουµε την οικονοµική προσφορά 
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κατόπιν προφορικής πρόσκλησης του κάτωθι ενδιαφερόµενου :  

1. Γεώργιος Ι. Βλάχος (Μονώσεις – Λακωνικής 54 Καλαµάτα) 

Και παρακαλούµε για το άνοιγµα της προσφοράς του ενδιαφεροµένου. 

 

Καλαµάτα 2   /11/2007 
                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                           

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                         Ο ∆ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                   

 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΣΧΕΤ.     :  υπ΄ αριθµ.  24737/26/10/2007 έγγραφο του ΚΕΠ» 

 

 

Αµέσως µετά, η προσφορά του κ. Βλάχου ανοίγεται µέσα στη συνεδρίαση και µονογράφεται 
από τα παρόντα µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Η προσφορά του κ. Βλάχου έχει ως 
εξής: 

α) για το κτίριο του Κ.Ε.Π.  αντί ποσού 1.600,00 € προσαυξανόµενου µε το νόµιµο ΦΠΑ. 
Β) για το κτίριο του Α΄ Κ.Α.Π.Η.  αντί ποσού 1.800,00 € προσαυξανόµενου µε το νόµιµο 
ΦΠΑ. 
 
 
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 της επισκευής ζηµιών κτιρίου Κ.Ε.Π. και Α΄ 
ΚΑΠΗ ∆ήµου Καλαµάτας στον κ. Βλάχο Γεώργιο ως εξής: 

α) για το κτίριο του Κ.Ε.Π.  αντί ποσού των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) 
προσαυξανόµενου µε το νόµιµο ΦΠΑ. 

β) για το κτίριο του Α΄ Κ.Α.Π.Η.  αντί ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 
€) προσαυξανόµενου µε το νόµιµο ΦΠΑ. 

 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.01 µε τίτλο "∆απάνες 
συντήρησης ∆ηµοτικών καταστηµάτων και Συνεργείων". 
 

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 



Συνεδρίαση :  46/2007 ∆ευτέρα  03/12/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   439/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   4

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 7 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


