
Συνεδρίαση :  15/2009 Τρίτη 28/04/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   137/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 
 
 

 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   137/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 15η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2009 

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) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους δρόμους κλπ του Δήμου 

Καλαμάτας (2009)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8956/14-4-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Επανάληψη πρόχειρου  Διαγωνισμού  για την ¨Παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους δρόμους κλπ του 
Δήμου Καλαμάτας (2009)¨.     

 
Για τη διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 

αυτοφυούς βλάστησης του Δήμου Καλαμάτας (2009) συντάχθηκε η υπ’ αρ. 9/2009 μελέτη 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 44.863,00 € με 
Φ.Π.Α. (19%). Η παροχή υπηρεσιών θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών. Η εγκεκριμένη 
πίστωση για το έτος 2009 ανέρχεται σε 50.000,00 €  από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 
35.7336.12 του τεχνικού προγράμματος 2009 του Δήμου Καλαμάτας. Εισηγούμαστε την 
επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού ο οποίος  διεξήχθη στις 14/4/2009 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00π.μ. στη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με την 
106/2009 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής.  
  

  Καλαμάτα 14/04/2009 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
  Γεωπόνος ΜSc  

Συνημ. : Πρακτικό πρόχειρου Διαγωνισμού» 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν 
λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 
  
 

 Διεξαγωγής Δημόσιου πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσιών : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΔΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.» προϋπολογισμού: 44.863,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
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Στην Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, 
οδός Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την  13η Απριλίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ οι υπογράφοντες : 

 
Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη Γεωπόνος 
Τα Μέλη  : Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος Τεχνολόγος Γεωπόνος 
                   Παχής Λεωνίδας Τεχνολόγος Γεωπόνος 
        
 
Που αποτελούμε την Ε π ι τ ρ ο π ή   Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  διεξαγωγής   της  

ανωτέρω   δημοπρασίας   σύμφωνα   με  τις   υπ.  αρ.  106/2009 απόφαση  της  
Δημαρχιακής   Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας, συνήλθαμε  για την διενέργεια της 
δημοπρασίας σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 28/80, του Ν. 3463/06, 
Υπ.Απ. 11389/93ΕΚΠΟΤΑ του Ν. 2286/95 και του Π.Δ 346/98 όπως τροποποιήθηκε από το 
Π.Δ. 18/00 καθώς και το Π.Δ. 60/07. 

 
Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 

106/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της 
οποίας δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 2/04/2009 
2. ΘΑΡΡΟΣ 2/04/2009 
 
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και δεν κατατέθηκε  κανένας  

φάκελος προσφοράς.  
 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       
                                                                     1.  Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος   

Χιουρέα Αικατερίνη                       2. Παχής Λεωνίδας»   
      
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Γιατί σε αυτό το διαγωνισμό δεν υπήρχε συμμετοχή, αφού ο Δήμος έχει 
συγκεκριμένα συνεργεία με τα οποία συνεργάζεται; Είναι θέμα τιμών; 

Μπορεί να είναι άσκοπη μία επανάληψη ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος; 
 
Προσέλευση υπήρχε, αλλά δεν κατέθεσαν στην επιτροπή καμία προσφορά.  

 
Έχουν πληρωθεί οι εργολάβοι για προηγούμενες εργολαβίες ή 
υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες; 

 
Οι εργολάβοι μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα και δεν είναι ένας. 

 
Ναι, αλλά έφθασαν πάρα πολλά στα αυτιά μου για καθυστέρηση 
πληρωμών γι’ αυτό το λέω, μπορεί να είναι παράπονα, γι’ αυτό ρωτάω. 

 
Είμαστε ίσως ο καλύτερος Δήμος στην Ελλάδα στην ανταπόκριση των 
εργολάβων. 

 
Κατάλαβα. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Να πάρετε συγκρίσιμα στοιχεία να τα έχετε. Να συγκρίνομε το Δήμο με  τα 
κεντρικά Υπουργεία και με τους άλλους Δήμους. 

 
Να συγκρίνουμε το Δήμο με την πραγματικότητα. 
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

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

Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους δρόμους κλπ. του Δήμου 
Καλαμάτας (2009)» και εγκρίνει την επανάληψη αυτού, την 11η Μαΐου 2009, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,  με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και με 
τα ίδια μέλη της επιτροπής που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 106/2009 
προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.  
 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  


