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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   5/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   40/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 28η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

5η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 4053/24-01-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και Μαρινάκης Σαράντος, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας τους κ.κ. Καμβυσίδη Ιωάννη και  

Μπασακίδη Νικόλαο.  

 

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 12ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση της μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων και 
κατασκευή μικρών τεχνικών»  κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3970/24-1-
2014 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

       Αφού λάβαμε υπόψη μας  

1. Την ανάγκη κατασκευής έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών 
δρόμων και κατασκευή μικρών τεχνικών»   

2. Την 340/2013 Απόφαση Οικονομικής -Διοικούσας /Διαχειριστικής Επιτροπής που 
αφορά στον προϋπολογισμό του οικ έτους 2014 του κληροδοτήματος «Γρηγ. 
Αλεξανδρόπουλος» με την το’αριθμ. 145410/1398/13-12-13 εγκριτική της 
Αποκεντρωμένης Πελ/νήσου  Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου  

3. Την υπ’αριθ.88/2013 Μελέτη του Δήμου 
 
                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  
      
Την έγκριση της παραπάνω αναφερόμενης μελέτης προκειμένου να ακολουθήσει η 
διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο. 

 
 Η Τμηματάρχης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 
 

Η Διευθύντρια 
α/α 

ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ) 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛ.ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 
 
Η Τεχνική Έκθεση της προαναφερόμενης μελέτης έχει ως εξής: 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η       Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Οι πυρκαγιες του Αυγούστου του 2007 που έπληξαν το Δήμο μας και ιδιαίτερα 
την περιοχή των τοπικών κοινοτήτων του Ταυγέτου και συγκεκριμένα την Τ.Κ. Πηγών  
ειχαι ως αποτέλεσμα  η φωτιά να φτάσει στον οικισμό στη θέση ΑΚΡΗ δια μέσου του 
χωματόδρομου (ο  οποίος εχει πυκνή θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση )που οδηγεί 
στο κοιμητήριο . 

 Ο Δήμος προκειμένου να άρει την επικινδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε 
συντάσσει την παρακάτω τεχνοοικονομική μελέτη προϋπολογισμού   10.000,00  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

 Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Στην μελέτη προβλέπεται η τσιμεντόστρωση του χωματοδρομου απο την θεση ακρη 
εως την συμβολή με τον δρόμο του κοιμητηρίου και η κατασκευή ενός μικρου τοιχου 
αντιστήριξης απο οπλισμένο σκύροδεμα καταντι του δρόμου στη συμβολη του   με τον 
δρόμο προς κοιμητήριου. 
1. Εκσκαφές για την κατασκευή του τοίχου  και για την διμιουργια εμπάσματος 
(ράμπας) στην  συμβολη του χωματοδρομου   με τον δρόμο προς κοιμητήριου . 
2. Κατασκευη οπλισμένου τοίχου αντιστήριξης μήκους 15μ.περίπου 
κυμαινόμενου υψους απο 3,0 εως 0,5μ.συμφωνα με το συννημενο σχέδιο , για τη 
αντιστήριξη του πρανούς εκσκαφής του εμπάσματος (συμβολή δρόμων). 
3. Τσιμεντοστρωση του χωματοδρομου  . 
4. Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων Φ10εκ για την  αποστράγγιση του εδαφικού 
υλικου πισω απο τον τοίχο αντιστήριξης . 
 

Γ.  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

              Εφίσταται προσοχή για λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας 
και σήμανσης με σκοπό τον κατά το δυνατόν περιορισμό της ενόχλησης των περιοίκων 
, τροχοφόρων, την αποφυγη ατυχήματων κ.λ.π. 
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδουνι επι τόπου του έργου από τον επιβλέποντα 
μηχανικό της Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευ/ντή 
των Τεχνικών Υπηρεσιών. 
  
Καλαμάτα   21/ 11 /2013   Καλαμάτα   5 / 12   /2013 Καλαμάτα  16 / 12  /2013 
Ο Συντάξας   O προισταμένος του     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    Τμήματος Μελετών  
   
Μάλαμας Χαράλαμπος   ΠαναγιώτηςΝασόπουλος Τζαμουράνης Βασίλειος 
    Μηχανικός ΤΕ3 Αρχιτέκνων Μηχανικός     Πολ. Μηχανικός 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτό γίνεται σύμφωνα με τις προεκλογικές σας ανάγκες. Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, σύμφωνα με τις ανάγκες της Κοινότητας. 

 
Στις Πηγές επειδή πάντα υπάρχει …(δεν ακούγεται)… μικρά έργα εκεί 
γίνονται από το κληροδότημα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Νιάρχο; 

 
Λευκό εάν δεν κατασκευαστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, υπέρ εάν 
κατασκευαστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου. Άρα λευκό. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
του Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 330/2011 
απόφασή της, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
τα προαναφερόμενα, καθώς και τη δήλωσης ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα, 
Νιάρχο και Φαββατά, κατά πλειοψηφία,  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 88/2013 μελέτη του έργου του κληροδοτήματος 
«ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ» με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών 
δρόμων και κατασκευή μικρών τεχνικών» στην Τοπική Κοινότητα Πηγών, 
προϋπολογισμού 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως 
συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μαρινάκης Σαράντος  

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Φεβρουαρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


