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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   100/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 9η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-02-2008 
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) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 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 παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 
αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό 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 : 

Απευθείας ανάθεση εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
προέκυψαν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4972/29-2-2008  
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
προέκυψαν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. 
 
Σας υποβάλλομε την από 15-2-2008 απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας σύμφωνα με την οποία  
ανατέθηκε απ’ ευθείας  η εκτέλεση   εργασιών για την επαναλειτουργία του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Καλαμάτας, ύστερα από την απόφαση εκκένωσης της παλιάς πτέρυγας του 
σχολείου λόγω ζημιών μετά τον σεισμό της 14-2-2008. 
 
Η παραπάνω απόφαση είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου για επείγουσες περιπτώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) και πρέπει να επικυρωθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 
 
Η δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7425.01 « Δαπάνες για την αντιμετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών».  
 

Ο εισηγητής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
          ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 

Συνεχίζοντας  ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη συνημμένη στο παραπάνω έγγραφο απόφαση 
Δημάρχου (αριθμ. πρωτ. Δήμου 4971/16-2-2008), η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
«ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Εχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 86, παρ. 2 του Ν. 3463/06 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 
2. την άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στο 6ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας, ύστερα 

από την απόφαση εκκένωσης της παλιάς πτέρυγας του σχολείου μετά τον σεισμό 
της 14/2/08. 

Αποφασίζομε 
 
Α. Την απ’ ευθείας ανάθεση στον εργολάβο Δημοσίων Εργων Ηλιόπουλο Ιωάννη την 
εκτέλεση των παρακάτω οικοδομικών εργασιών για την  άμεση συνέχιση της 
λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου μετά την απόφαση εκκένωσης της παλιάς 
πτέρυγας του σχολείου . 
 
Συγκεκριμένα: 
(α) τον χωρισμό με διπλή γυψοσανίδα και ενισχυμένο σκελετό και επένδυση 
υαλοβάμβακα 
7 χωρίσματα διαστ. 6,30 Χ 4,10  Τιμή 7.000 € 
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(β) καθαίρεση τοιχοποιίας και αλουμινίων και κατασκευή και τοποθέτηση 6 μεταλλικών 
θυρών στις αίθουσες που θα διαμορφωθούν. 
   Τιμή : 4.000€ 
 
(γ) χρωματισμοί τοίχων γυψοσανίδας, θυρών κ.λπ.       Τιμή:  4.000€ 
 
(δ) κατασκευή βάσεων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  διαστάσεων  20 Χ 8 και 8Χ6 
για την τοποθέτηση τριών (3) λυομένων αιθουσών και συγκροτήματος  W.C. 
(αμμοχάλικο ισοπέδωσης, σκυρόδεμα, ξυλότυποι, πλέγματα)    
                Τιμή : 10.000€ 
 
(ε) κατασκευή περίφραξης με πασσάλους και δικτυωτό συρματόπλεγμα για το χωρισμό 
του προαυλίου Τιμή : 1.500 € 
 
(στ) Επισκευή θυρών και παραθύρων στις νεοδιαμορφωμένες αίθουσες και 
μικρομερεμέτια Τιμή: 2.000€ 
 
(ζ) τοποθέτηση κρεμαστρών, μεταφορά και τοποθέτηση πινάκων, προστασία με πλέγμα 
των κλιματιστικών κ.λπ. Τιμή :  200 € 
 
(η)  προμήθεια και τοποθέτηση πίλαρ ηλεκτρικού ρεύματος για την τροφοδοσία των 
νέων λυομένων αιθουσών + W.C.                            Τιμή 1.250 € 
 
(θ) προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης γούρνας διαστάσεων 2,50 Χ 0,50 Χ 0,40 και 
σύνδεση W.C. με δίκτυο της αποχέτευσης               Τιμή: 700€ 
  
           ΣΥΝΟΛΟ Α: 30.650 € 
 
 
Β. Την απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – 
ύδρευσης  των λυομένων W.C. του 6ου Δημ. Σχολείου Καλαμάτας στον Μαλαπάνη Ηλία
 Τιμή : 1.900 €. 
 
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   30.650  + 1.900  = 32.550 €                 
 
       Οι παραπάνω τιμές βαρύνονται με ΦΠΑ 19%, ενώ οι κρατήσεις , οι εισφορές ΙΚΑ 
κλ.π βαρύνουν τους αναδόχους. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

 
Υπάρχει ζήτημα ως προς τις επισκευές των σχολείων. Ο Δήμος κάνει τις 
ελαφριές και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τις βαριές. Ζήτησα από τον 

Υφυπουργό Παιδείας να ξεκαθαριστεί το θέμα νομοθετικά ώστε τις επισκευές να τις κάνει 
συνολικά ο Δήμος, αφού έχει πλήρη τεχνική υπηρεσία. Μπορεί ακόμη να αναλάβει και τις 
κατασκευές. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Απ’ ότι γνωρίζω η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν έχει παρέμβει 
επισκευαστικά. 

 
Έχει κάνει παρεμβάσεις στο Τ.Ε.Ε., στο Πολυκλαδικό και σε κάποια Δημοτικά. 
Υπάρχει μπέρδεμα μεταξύ των δύο φορέων που το αποδέχεται ο 

Υφυπουργός.  
 
Ψηφίζω την γενόμενη ανάθεση, αλλά στις τιμές να είμαστε πιο 
προσεκτικοί. 

 
Να δούμε πάλι τις τιμές και εάν χρειασθεί θα τροποποιήσω την απόφαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Ι. Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. πρωτ. 4972/26-2-2008 απόφαση του κ. Δημάρχου, με 
την οποία ανατέθηκαν: 

    α) οι αναφερόμενες σ’ αυτήν απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες για την 
άμεση συνέχιση της λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου, μετά την 
απόφαση εκκένωσης της παλιάς πτέρυγας του σχολείου, στον εργολάβο 
δημοσίων έργων κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη, αντί ποσού τριάντα χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα ευρώ (30.650,00 €) προσαυξανόμενου με το νόμιμο 
ΦΠΑ.  

    β) οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – ύδρευσης των λυομένων 
WC στον κ. Μαλαπάνη Ηλία αντί ποσού χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 
€) προσαυξανόμενου με το νόμιμο ΦΠΑ,  

 όπως αυτή αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 

ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση των απαιτουμένων σύμφωνα με τα παραπάνω πιστώσεων 
σε βάρος του Κ.Α. 30.7425.01 «Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων 
αναγκών» του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2008.  

 

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. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 
                                                                              
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


