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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 16/19-05-2006 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης  και 5) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακόπουλος Διονύσιος.   

 

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση του έργου «Καθαρισμός και μικροεπεμβάσεις στο Αλσύλλιο Βέργας». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 19/5/2006 εισήγηση του 
τμήματος γεωτεχνικών υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση του έργου «Καθαρισμός και μικροεπεμβάσεις στο αλσύλλιο 

Βέργας».  
 

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βέργας υπάρχει αλσύλλιο, που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση 
στον δήμο Καλαμάτας, από το Δασαρχείο Καλαμάτας. 
Εν όψει της θερινής περιόδου, της αναμενόμενης επισκεψιμότητας από παραθεριστές και 
λουόμενους στην παρακείμενη παραλία αλλά και της αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής, ως 
αίτημα των περιοίκων ο Δήμος Καλαμάτας προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου του αλσυλλίου, 
στην κοπή και έλεγχο της αυτοφυούς βλάστησης, στο κλάδεμα ξηρών και πεσμένων κλάδων των 
υπαρχόντων δένδρων, στον καθαρισμό της υπάρχουσας λίμνης, που είναι εστία μόλυνσης, και στην 
διευθέτηση των επιφανειακών νερών, που αναβρίζουν από γλυφάδες της περιοχής. 

Δυστυχώς τελευταία λόγω της συνεχούς μείωσης του προσωπικού του Τμήματος αλλά και 
της αύξησης του όγκου των εργασιών του το τμήμα μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις παραπάνω 
εργασίες. Γι’ αυτό τον λόγο έχει γραφτεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό ειδικός 
κωδικός 35.7336.07 με τίτλο ¨Καθαρισμός και μικροεπεμβάσεις στο αλσύλλιο Βέργας¨ με πίστωση 
7.000 €   με πηγή χρηματοδότησης Δ.Π. 2006. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει συντάξει την υπ’ αριθμό 
91/2006 μελέτη προϋπολογισμού 6.705,89 €. 

Προτείνουμε η εκτέλεση του έργου αυτού να γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση επειδή συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως 
τροποποιήθηκε με εκείνες του άρθρου 1 του Π.Δ. 229/99. 

Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν περιγράφονται στη γεωτεχνική έκθεση της μελέτης. Με το 
πέρας της επέμβασης όλα τα προϊόντα κλαδέματος και καθαρισμού θα συγκεντρώνονται και θα 
απομακρύνονται με ευθύνη του εργολάβου αυθημερόν.  

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν από ειδικευμένα συνεργεία με απαραίτητα εργαλεία και 
μηχανήματα (αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά, κλαδευτικά ψαλίδια, τσεκούρια, σκάλες, ανυψωτικά, 
σκαπτικά και φορτηγά. Ο αριθμός των συνεργείων (τεχνικό–βοηθητικό προσωπικό) θα είναι ο 
απολύτως απαραίτητος και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους ίδιους, 
τους παρακείμενους, τους διερχόμενους είτε πεζούς είτε εποχούμενους. 

Οι εργασίες θα τελούν πάντα κάτω από την επίβλεψη του τμήματος γεωτεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας. 

Σε εφαρμογή των παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 3274/04 άρθρο 
22 παρ. 2, που καταργούν την προηγούμενη και υποχρεωτική δημοσίευση πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων, έγινε έρευνα αγοράς σε ειδικευμένα συνεργεία και βρέθηκε ο 
εργολήπτης δημοσίων έργων κατηγορία πρασίνου Ευάγγελος Νικ. Ξυδέας, Ε.Δ.Ε., Β’ Παρ. 
Λακωνικής 14 Καλαμάτα, Α.Φ.Μ.: 036349300, ΔΟΥ Καλαμάτας, τηλ: 2721082822 με αριθμού 
μητρώου ΜΕΕΠ:19877 κατηγορία πρασίνου τάξη ΜΕΕΠ: Α1 και δήλωσε διαθέσιμος για την 
εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. 
Προσέφερε έκπτωση στις τιμές προϋπολογισμού της μελέτης 6%.  
         Σύμφωνα με τα παραπάνω  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 
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Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: ¨Καθαρισμός και μικροεπεμβάσεις στο αλσύλλιο 

Βέργας¨ στον Ξυδέα Ευάγγελο Ε.Δ.Ε., Β’ Παρ. Λακωνικής 14 Καλαμάτα, Α.Φ.Μ.: 036349300, 
ΔΟΥ Καλαμάτας, Τηλ: 2721082822 με αριθμού μητρώου ΜΕΕΠ:19877 κατηγορία πρασίνου 
τάξη ΜΕΕΠ: Α1 με έκπτωση στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 6% και με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε με εκείνες του άρθρου 1 του Π.Δ. 
229/99.      
           Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον κωδικό ¨Καθαρισμός και μικροεπεμβάσεις στο 
αλσύλλιο Βέργας¨ με Κ.Α. 35.7336.07, με πίστωση 7.000  € και πηγή χρηματοδότησης Δ.Π. 2006. 
                          
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΔΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΟΛ.ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 
                                                                                                      
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτή διατάξεις, 
 

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

 
Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: ¨Καθαρισμός και μικροεπεμβάσεις 
στο αλσύλλιο Βέργας¨ στον Ξυδέα Ευάγγελο Ε.Δ.Ε., Β’ Παρ. Λακωνικής 14 
Καλαμάτα, Α.Φ.Μ.: 036349300, ΔΟΥ Καλαμάτας, Τηλ: 2721082822 με αριθμού 
μητρώου ΜΕΕΠ:19877 κατηγορία πρασίνου τάξη ΜΕΕΠ: Α1 με έκπτωση στις 
τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 6%. 
Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7336.07, με τίτλο ¨Καθαρισμός και 
μικροεπεμβάσεις στο αλσύλλιο Βέργας¨, με πίστωση 7.000 € και πηγή 
χρηματοδότησης Δ.Π. 2006. 
 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 
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  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  24 Μαΐου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


