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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  05/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  084/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Μαρτίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 05/03-03-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7) ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ’ αριθµ. 79 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Κυριακόπουλος Γεώργιος, 16) Λαφαζάνος Γεώργιος, 17) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 18) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 19) Μαλαπάνης Χρήστος, 20) Μασούρας Γρηγόριος, 21) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
22) Μαυρέα Αικατερίνη, 23) Μέλιος Ιωάννης, 24) Μπάκας ∆ηµήτριος, 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) Σούµπλης Μιχαήλ, 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 32) Τσώλης 
Πέτρος και  33) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Οικονοµόπουλος 
Βασίλειος και 2) Παπαµικρούλης Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  



Συνεδρίαση : 05/2006                                 Πέµπτη 9 / 03 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  084/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου διευθέτησης του ρέµατος 
«Φαρών 1». 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 9-3-2006 σχετική εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου διευθέτησης του 
ρέµατος ¨Φαρών Ι¨. 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας στα πλαίσια του προγράµµατος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ έχει προτείνει, µεταξύ άλλων, 
τα εξής έργα: 
α) Έργο διευθέτησης ρέµατος ΦΑΡΑΙ (Πολιτεικό) (ΘΗΣΕΑΣ Α΄), και 
β) ∆ιευθέτηση – εγκιβωτισµός ρέµατος ¨ΡΙΖΟΣ¨ και κατασκευή παρακείµενων δρόµων στην 
Ανατολική παραλία (ΘΗΣΕΑΣ Β΄). 
 
Για την σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για την υλοποίηση των παραπάνω έργων αρχικά 
απαιτείται η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ρεµάτων. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 269 του Π.∆. 410/95 και την εγκύκλιο 22/2005 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
επιτρέπεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,¨η απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης 
εργασίας του δήµου ή κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο οποιασδήποτε 
τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει 
σε ποσοστό το τριάντα στα εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που 
ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από 
τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική 
ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση.¨ Στην προκειµένη περίπτωση (κατηγορία 
27), το όριο της αµοιβής µπορεί να φθάσει µέχρι το 30% της Α τάξης πτυχίου, δηλαδή µέχρι 
το ποσό των 20.091,00 Χ30%=6.027,30 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω εισηγούµεθα: 
 
Α) Την τροποποίηση του τίτλου στο Κ.Α. 30.7413.08 από «Αµοιβή µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου διευθέτησης του ρέµατος ¨Φαρών 1¨ σε «Αµοιβή µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων διευθέτησης των ρεµάτων ¨Φαρών 1¨ και ¨Ρίζος¨, 
και  
Β) την απευθείας ανάθεση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων διευθέτησης 
των ρεµάτων ¨Φαρών Ι¨ και ¨Ρίζος¨ στο µελετητή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ, κάτοχο 
µελετητικού πτυχίου (ΑΜ 8823) Α΄τάξεως στην κατηγορία 27. 
 
(αναφέρονται οι συµβατικοί όροι της ανάθεσης)  
… 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται και στην παρακάτω βεβαίωση του ∆ιευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει τη 
συγκεκριµένη µελέτη: 
 
«ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων διευθέτησης 
των ρεµάτων ¨Φαρών Ι¨ και ¨Ρίζος¨  
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Ο υπογεγραµµένος Βασίλειος Τζαµουράνης, Πολιτικός Μηχανικός, ∆ιευθυντής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, βεβαιώνω ότι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου αδυνατεί να 
εκπονήσει τη µελέτη του θέµατος επειδή αφορά εξειδικευµένο αντικείµενο και επιστήµονα µε 
µελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (περιβ/κές µελέτες) που δεν διαθέτει η Τ.Υ. του ∆ήµου. 
 
Για το λόγο αυτό εισηγούµαι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 28/80, την ανάθεση της 
παραπάνω µελέτης σε µελετητικό γραφείο αναλόγων προσόντων.  
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Ολοκληρώνοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την 
βεβαίωση και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  και τις αναφερόµενες σ΄ αυτές 
διατάξεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 106 , 215 έως και 222 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 
410/95), µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων 
µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨Η Ώρα του ∆ηµότη¨ οι οποίοι 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,       
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

 

Ι. Εγκρίνει την τροποποιήσει του τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2006, του 
∆ήµου Καλαµάτας τροποποιώντας τον τίτλο του έργου µε Κ.Α. 30.7413.08 από 
«Αµοιβή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου διευθέτησης του 
ρέµατος ¨Φαρών Ι¨»  σε   «Αµοιβή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
έργων διευθέτησης των ρεµάτων ¨Φαρών Ι¨ και ¨Ρίζος¨», εγκρίνοντας 
παράλληλα και την τροποποίηση του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 
2006, µε την παραπάνω τροποποίηση του τίτλου του εν λόγω έργου µε Κ.Α. 
30.7413.08.   

  

 

ΙΙ. Εγκρίνει την απ΄ ευθείας ανάθεση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των έργων διευθέτησης των ρεµάτων ¨Φαρών Ι¨ και ¨Ρίζος¨ στον µελετητή 
Μιχαήλ Αντωνόπουλο που διαθέτει µελετητικό πτυχίο µε Α.Μ. 8823, Α΄ τάξης 
στην κατηγορία 27  έναντι αµοιβής τριών χιλιάδων (3.000,00) €  πλέον Φ.Π.Α.,   
που είναι µέσα στα όρια του 30% της αµοιβής του ορίου Α΄ τάξεως πτυχίου για 
περιβαλλοντικές µελέτες, µε τους εξής συµβατικούς όρους: 
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Αντικείµενο µελέτης 
Είναι η εκπόνηση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

υλοποίηση των έργων διευθέτησης των ρεµάτων ¨Φαρών Ι¨ και ¨Ρίζος¨, η οποία θα 
συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 Σε κάθε περίπτωση θα περιλαµβάνει και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την 
έκδοση της σχετικής έγκρισης της µελέτης. 
 

Χρόνος σύνταξης της µελέτης 

 Ο  χρόνος της µελέτης ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται στην περίπτωση που θα 
προκύψουν καθυστερήσεις µη οφειλόµενες στην αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Θα δίνεται δε µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του αναδόχου και πριν 
τη λήξη συµβατικής προθεσµίας. 
  

Αµοιβή  µελέτης 

 Η αµοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών, 
ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 €, κατ΄ αποκοπή, πλέον ΦΠΑ 19% δηλαδή 
3.570,00 € µε ΦΠΑ. 
            Ο τρόπος πληρωµής ορίζεται ως εξής : 
Α) 70% µε την κατάθεση της µελέτης 
Β) 30% µε την έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 
 
 
Παράδοση της µελέτης 
           Ο Μελετητής θα παραδώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (χάρτες και τεύχη) 
και συγκεκριµένα:  
 1) Τεύχη προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 2) Χάρτες Χρήσεων Γης σε κλίµακα 1:25.000 
και θα έχει την υποχρέωση και ευθύνη προώθησης και έγκρισης της µελέτης του 
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 
 
 
Στοιχεία που θα παραδοθούν στον µελετητή  
Χάρτης της περιοχής σε κλίµακα  1: 2000 
Υδραυλικοί υπολογισµοί παροχής σχεδιασµού ρεµάτων 
Σχέδιο γενικής διάταξης έργων αποχέτευσης οµβρίων 
Μηκοτοµή ρέµατος ¨Φαραί Ι¨ 
Μηκοτοµή ρέµατος ¨Ρίζος¨ 
Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή των έργων. 
 
 
Σύνταξη  µελέτης 
             Η  µελέτη θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τις αποφάσεις και 
τις σχετικές εγκυκλίους που αφορούν την σύνταξη των Μελετών γενικά και ειδικά 
τις περιβαλλοντικές µελέτες. 
 
 



Συνεδρίαση : 05/2006                                 Πέµπτη 9 / 03 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  084/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

Ισχύουσα  Νοµοθεσία 
              Η σύµβαση αυτή διέπεται από  τις πιο κάτω διατάξεις : 

1. Το Π.∆. 410/95 και ειδικότερα το άρθρο 269. 
2. Τον Ν. 3316/2005 
3. Το Π.∆. 696/74 και το Π.∆. 515/89, όπως ισχύουν σήµερα 
4. Ν 1650/86, Ν3010/02 
5. ΚΥΑ 69269/90 
6. Αποφ-ΗΠ11014/703/Φ104/03 
7. Αποφ-∆ΜΕΟ /α/ο/1257/05 (ΦΕΚ – 1162/Β/22-8-05) 

 
Εγγυήσεις 
 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού 5% επί του συµφωνηθέντος ποσού σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
Ν. 3316/2005. 
 
Η µελέτη εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2006 και θα 
χρηµατοδοτηθεί από ∆.Π. (Κ.Α. 30.7413.08) 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος 
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  15. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  16. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  17. Μάλαµας Παναγιώτης  
  18. Μαλαπάνης Χρήστος 
  19. Μασούρας Γρηγόριος 
  20. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  21. Μαυρέα Αικατερίνη 
  22. Μέλιος Ιωάννης 
  23. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  24. Μπάκας Ιωάννης 
  25. Μπαστακός Παναγιώτης 
  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  27. Πασχάλης Γεώργιος 
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  28. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  29. Σούµπλης Μιχαήλ 
  30. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  31. Τσώλης Πέτρος 
  32. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 23 Μαρτίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 


