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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   35/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   312/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 35η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-09-2009 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος παραβρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας κατά τη συζήτηση της αίτησης 

του Δήμου για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής για την ανάκληση της απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας περί παύσης λειτουργίας του χώρου εναπόθεσης 

απορριμμάτων στη θέση «Μαραθόλακα» - ο Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης ως Προεδρεύων αυτής και όλα τα υπόλοιπα τακτικά μέλη ήτοι οι 

κ.κ. 1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) 

Κουρκουτάς Γεώργιος και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Έγκριση της με αριθμό 22844/14-9-2009 Απόφασης Δημάρχου για απευθείας 
ανάθεση εργασιών. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’  αριθμ. πρωτ. 22947/30-9-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 22844/14-9-2009 Απόφασης Δημάρχου για απευθείας 
ανάθεση εργασιών . 
 

Αρκετές ήταν οι ζημιές που προκάλεσε βροχόπτωση μεγάλης έντασης σε συνδυασμό 
με τον ισχυρό άνεμο που σημειώθηκαν την 14-9-2009 ημέρα Δευτέρα στην πόλη μας. Οι 
ζημιές  επικεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της πόλης αλλά και κάποιες περιφερειακά.  

Τα σοβαρότερα προβλήματα προκλήθηκαν από πτώσεις κλάδων και δένδρων σε 
διάφορα σημεία. Τα σημεία που χρειάζονται έμμεση παρέμβαση είναι:  
        Στις οδούς Φραντζή, Αριστομένους, Θεμιστοκλέους, Λακωνικής, Σουλίου, Ύδρας, Β. 
Όλγας, Ακρίτα, Πλάτωνος, Πινδάρου,Ευριπίδου, Κρήτης, (ΕΠΑΛ)  Β. Κων/νου, 
Μακεδονίας, Πάρκο ΟΣΕ, Πάρκο Νέδοντα, Νεκροταφείο Γιαννιτσανίκων και Κεντρική 
πλατεία.   
     Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων  
ευρώ και ενενήντα λεπτών (5.604,90 € ) και  εντάσσεται στο Τ.Π. του 2009, χρεώνεται  σε 
βάρος  του Κ.Α: 30.7425.01 χρηματοδοτείται από Δ.Π. 2009 και θα βαρύνει τον κωδικό με 
διακριτική ονομασία «Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών»  
        Για τους παραπάνω λόγους  λήφθηκε η με αριθ.πρωτ. 22844/14-9-2009 απόφαση 
Δημάρχου η οποία πρέπει με βάση το άρθρο 86 του Ν. 3463/2006 να εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή . 
        Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 23 
Σεπτεμβρίου 2009 και γι’ αυτό το λόγω  δεν συμπεριλήφθηκε το θέμα στην Δημαρχιακή 
Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 21/9/2009. 
         Εισηγούμαστε λοιπόν την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 22844/14-9-2009 
Απόφασης  του Δημάρχου για απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών .    
 
 

  Καλαμάτα 24/9/2009 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Υ. 
  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

  M.Sc. Γεωπόνος 

 
 
Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22844/14-9-2009 απόφαση του κ. Δημάρχου έχει ως εξής: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
      Έχοντας υπόψη : 
1. Τον εγκεκριμένο Δημοτικό προϋπολογισμό Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2009 με την 
03/2009 Α.Δ.Σ. και την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος 2009 με την 613/2008 Α.Δ.Σ.   
2. Την 58/2009 Α.Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας για την ψήφιση των πιστώσεων. 
3.  Τις διατάξεις  : 
     Τον Ν 3731/2008 ,τον Ν.3463/2006, την Υπ.Απ.11389/93, του Π.Δ. 28/80, του Ν. 2286/95, του  
Π.Δ. 346/98 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/00, το Π.Δ.118/07 καθώς και του Π.Δ 
60/2007. 
4. Την από 14-9-2009 Γεωτεχνική έκθεση των Δ/ντων Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
6. Την υπ. αρ.    22843/09  εισήγηση του Δ/ντη  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

  Την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται στην εισήγηση 
της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Στους: 
 -  Αθανάσιο Τσερπέ  επάγγελμα Ε.Δ.Ε. Δασοπόνος με διεύθυνση εργασιών  Πλάτωνος 58 
Καλαμάτα τηλ.:2721088670 και Α.Φ.Μ. 055131980 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας το κλάδεμα και 
καρατόμηση των δένδρων με καλαθοφόρο μηχάνημα  αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων ογδόντα ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά 4.581,50 € με το Φ.Π.Α.. 

  - Αναστασέα Παναγιώτη  επάγγελμα αυτοκινητιστή  με έδρα την Καλαμάτα                            
Φαρών 133   τηλ. 6944901177 και Α.Φ.Μ. 035540735 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας  με φορτηγό αντί του 
ποσού των πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (547,40)   με το Φ.Π.Α..                        

-  Λαμπέα Δημήτριου  επάγγελμα αυτοκινητιστή  με έδρα την Καλαμάτα    Κυβέλου 8   τηλ.27210 
26917 και Α.Φ.Μ. 064672628 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας με φορτωτή αντί του ποσού των τετρακοσίων 
εβδομήντα έξι ευρώ (476,00). 

     Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων  ευρώ 
και ενενήντα λεπτών (5.604,90 € ).  

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει τον κωδικό  με τίτλο  «Δαπάνες για την αντιμετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών».με Κ.Α.: 35.7425.01  του Τεχνικού Προγράμματος 2009 του Δήμου 
Καλαμάτας, με πηγή χρηματοδότησης Δ.Π. 2009.  

                                                                   
                       Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Η Δημαρχιακή 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 υπ’ αριθμ. πρωτ. 22844/14-9-2009 απόφαση του Δημάρχου 
Καλαμάτας με την οποία ανατέθηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών 
που προξενήθηκαν από την βροχόπτωση και τον ισχυρό άνεμο στις 14/9/2009 
και συγκεκριμένα εγκρίνει την γενόμενες αναθέσεις  για την εκτέλεση εργασιών 
στους: 
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 - Αθανάσιο Τσερπέ  επάγγελμα Ε.Δ.Ε. Δασοπόνος με διεύθυνση εργασιών  
Πλάτωνος 58 Καλαμάτα τηλ.:2721088670 και Α.Φ.Μ. 055131980 Δ.Ο.Υ. 
Καλαμάτας το κλάδεμα και καρατόμηση των δένδρων με καλαθοφόρο 
μηχάνημα  αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ένα  
ευρώ και πενήντα λεπτά 4.581,50 € με το Φ.Π.Α. 

- Αναστασέα Παναγιώτη  επάγγελμα αυτοκινητιστή  με έδρα την Καλαμάτα, 
Φαρών 133   τηλ. 6944901177 και Α.Φ.Μ. 035540735 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας  με 
φορτηγό αντί του ποσού των πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα 
λεπτά (547,40)   με το Φ.Π.Α.                        

-  Λαμπέα Δημήτριου  επάγγελμα αυτοκινητιστή  με έδρα την Καλαμάτα, Κυβέλου 
8   τηλ.27210 26917 και Α.Φ.Μ. 064672628 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας με φορτωτή 
αντί του ποσού των τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (476,00). 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (5.604,90 €), για την κάλυψη της ανωτέρω 
δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 30.7425.01  με τίτλο  «Δαπάνες για την 
αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών»  του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2009, με πηγή χρηματοδότησης Δ.Π. 2009.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης    1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 1 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


