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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 5η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 25-1-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,  
και  2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
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 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί εισήγησης για απ΄ απευθείας ανάθεση έργου στις πυρόπληκτες περιοχές και 
υποβολής οικονομικών προσφορών. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
1437/22-1-2008 υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η 
οποία αναλυτικά 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 Δήμου Καλαμάτας, 
κατόπιν αυτοψίας στις πληγείσες περιοχές, συνέταξε την υπ΄αριθμ. 106/2007 
τεχνοοικονομική μελέτη, για το έργο: 
 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΛΠ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΗΜ. 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» 
(προϋπολογισμού : 73.000 €, με ΦΠΑ) 
 
 Με το ανωτέρω έργο αποκαθίστανται οι ζημιές, που προέκυψαν, στην ορεινή 
περιοχή του Ταϋγέτου, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις πρόσφατες 
πυρκαγιές δημιούργησαν πλημμύρες, με αποτέλεσμα την καταστροφή του δρόμου σε 
διάφορα σημεία. 
 
 Με την παρούσα μελέτη αποκαθίστανται οι παραπάτω ζημιές στο οδικό δίκτυο, με 
την κατασκευή τεσσάρων (4) μικρών γεφυριών, (πλακοσκεπείς αγωγούς), με την 
τοποθέτηση σωληνωτών αγωγών όπου αυτό απαιτείται, την δημιουργία επενδεδυμένων 
τάφρων και διάφορες κοιτοστρώσεις, 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.Δ. 171/87 και το άρθρο 17 του Ν.2539/1997, και  άρθρο 9 του Π.Δ. 
171/87 παρ.2β., το Ν.3463/06 νέος Δ.Κ.Κ. το άρθρο 103 παρ. γ., με σύναψη σύμβασης, σε 
εργοληπτική επιχείρηση, 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 Δεκεμβρίου του 2007, 
συνέπεια των πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007 και σας υποβάλουμε:  
 
 την υπ΄αριθμ. 106/2007 τεχνοοικονομική μελέτη του ανωτέρω έργου, καθώς και τις 
οικονομικές προσφορές, που κατατέθηκαν, κατόπιν προφορικών προσκλήσεων των κάτωθι 
ενδιαφερόμενων : I) Μπούρας Ιωάννης Ε.Δ.Ε. 
                               II) Μαρλαντής Γεώργιος Ε.Δ.Ε. 
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 και παρακαλούμε για το άνοιγμα των ανωτέρω οικονομικών προσφορών και την 
κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στον μειοδότη που θα προκύψει. 
                                                                                         

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

Ο Εισηγητής 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Αμέσως μετά, οι εν λόγω προσφορές, οι οποίες βρίσκονται στον φάκελο του θέματος 
ανοίγονται μέσα στην συνεδρίαση και μονογράφονται από τα παρόντα μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής.  
Μετά το άνοιγμα των προσφορών, καταγράφονται οι παρακάτω τιμές προσφοράς των 
ενδιαφερομένων, με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης του 
παραπάνω έργου, ως εξής: 
 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης) 
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ Μηδέν     (0) % 
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Ένα         (1) % 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Αυτή η μελέτη δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λέει 
θα γίνουν σωληνωτά. Που; Αυτή η μελέτη στέκεται παντού. Όταν 

γίνεται μία μελέτη, αναφέρουμε τα συγκεκριμένα σημεία που θα γίνουν παρεμβάσεις. Έτσι 
όπως είναι, θα ακολουθήσουν άπειροι συγκριτικοί. 

 
Είναι στην είσοδο της Αλαγονίας, είναι στην επάνω μεριά, στο δρόμο 
Μαχαλά – Νέδουσα, στα Δενδρά στο Ελαιοχώρι και αν περισσέψουν 

χρήματα θα κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ΄ αριθμ. 106/2007 σχετική μελέτη, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 και του 
άρθρο 17 του Ν.2539/1997 και του Ν.3463/06 νέος Δ.Κ.Κ. το άρθρο 103 παρ. γ., 
 

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

 
Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή σωληνωτών αγωγών, 
μικρών τεχνικών έργων κ.λ.π. σε ορισμένα Δημοτικά Διαμερίσματα για την 
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στον κ. ¨ΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗ¨ 
Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., με έκπτωση  1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.47 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2008. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


