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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   31/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   253/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 31η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-09-2010 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

 

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου δημόσιου 
διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών «Φυτοπροστασία χώρων πρασίνου 

(2010)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 21396/29-9-2010 
εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου δημόσιου 
διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών ¨Φυτοπροστασία χώρων πρασίνου (2010)¨.  
 
 Για τη διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών φυτοπροστασίας 
χώρων πρασίνου συντάχθηκε η υπ΄ αρ. 5/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προϋπολογισμού 41.881,50 € με το Φ.Π.Α. (23%). Η 
παροχή υπηρεσιών θα έχει διάρκεια δέκα (10) μήνες. Η εγκεκριμένη πίστωση για το 2010 
ανέρχεται σε 10.000,00 € από ΔΠ και θα βαρύνει τον κωδικό 35.7336.08 του τεχνικού 
προγράμματος 2010 του Δήμου Καλαμάτας. Εισηγούμαστε την κατάρτισή των όρων και την 
σύνταξη της διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3463/2006, του Π.Δ.28/1980 κ.λ.π. 

Εισηγούμαστε επίσης τον ορισμό επιτροπής διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού, που 
να αποτελείται από τους: 
- την κ. Χιουρέα Αικατερίνη γεωπόνο, ως πρόεδρο με αναπληρώτρια την  κ. 
Σταματελοπούλου Αγγελική δασολόγο 
- τον κ. Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο τεχνολόγο γεωπόνο, ως μέλος με αναπληρωτή τον 
κ. Κουτσοπέτρο Νικόλαο εργοδηγό 
-  τον κ. Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεωπόνο, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Δασκαλάκη 
Ευάγγελο εργοδηγό. 
 

  Καλαμάτα 28/09/2010 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
  Γεωπόνος MSc  

 
Συνημμένη: Η διακήρυξη του διαγωνισμού.» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είναι κανονικές οι διαδικασίες έτσι; 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ (Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών): Κανονικές, κανονικός διαγωνισμός.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποια χρονιά είναι αυτό; 
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Θα ξεκινήσει από τώρα και θα σταματήσει του χρόνου τον Σεπτέμβρη, μετά 
το καλοκαίρι. 

 
Υπάρχει εντός παρενθέσεως το 2010 τι εννοούμε με αυτό;  Είναι η 
ημερομηνία έναρξης; 

 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Είναι η  έναρξη. Ξεκινάμε τώρα με τη πευκοκάμπια και ………. 

 
Γράφτε 2010-2011 νομίζω είναι καλύτερος τίτλος και αφού ούτως ή 
άλλως 10.000 είναι το …. 

 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Το λέμε γιατί έτσι χαρακτηρίζουμε επειδή έχουν το ίδιο όνομα…………. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θέμα του δημοσίου λογιστικού αυτό; 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Ναι για να χαρακτηρίσουμε ….. 

 
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις λάβει υπόψη σου το Καλλικρατικό Δήμο ή 
μόνο τον παλιό Δήμο Καλαμάτας; Είναι σοβαρό αυτό που σου λέω. Υπάρχει 

εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
 Έχουμε βγάλει μια μικρή αύξηση ποσοτήτων αλλά όχι όμως για να 
καλύψουμε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο. 
 
Θα καλύψεις όλον το Καλλικρατικό Δήμο αφού πας στο ’11. Δεν θα καλύψεις 
το Άρι, την περιοχή του Πηδήματος;  

Είναι μόνο για πεύκα; Πρέπει να πάνε να τα δούνε.  
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Όχι δεν είναι μόνο για πεύκα, είναι για το σύνολο των φυτών ….. 

 
Εν πάση περιπτώσει θα πας σε συμπληρωματική μετά; Τι θα κάνεις; Μετά 
βάζεις μία ολόκληρη περιοχή μέσα. 

 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ : Θα δω τι θα κάνω. Εκείνο όμως που με επείγει, εντός του ’12 ……….. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα γίνει άλλο έργο. 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Άλλο έργο. Επειδή επείγομαι τώρα το Φθινόπωρο για τη πευκοκάμπια …… 

 
Λοιπόν εγκρίνεται;  
 

ΦΩΝΗ: Ναι. 
 
Εν πάση περιπτώσει, να αρχίσετε.  
Υπάρχει οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών, πήρα σήμερα και τους 

Δημάρχους, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ειλικρινά, να πάτε ως υπηρεσία ο όποιος 
σχεδιασμός σας να λαβαίνει υπόψη τον Καλλικρατικό Δήμο. Δηλαδή τα πάρκα Πηδήματος, 
Αγίου Φλώρου, στο φράγμα του Άρι, αυτά τα τρία πάρκα, οι καθαρισμοί τους, η υποστήριξή 
τους κλπ. Να το λάβετε υπόψη στους διαγωνισμούς. Μιλάω για διαγωνισμούς που ξεκινούν 
το ’11 γιατί αυτό είναι του ’10.  
 
 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση,  αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς και το σχέδιο της 
σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου,  
 

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

Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 
πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
«Φυτοπροστασία χώρων πρασίνου (2010)», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 
συνταχθεί από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Συγκροτεί επιτροπή για τη διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισμού 

αποτελούμενη από τους εξής δημοτικούς υπαλλήλους: 

1. την κ. Χιουρέα Αικατερίνη γεωπόνο, ως πρόεδρο με αναπληρώτρια την  κ. 
Σταματελοπούλου Αγγελική δασολόγο 

2. τον κ. Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο τεχνολόγο γεωπόνο, ως μέλος με 
αναπληρωτή τον κ. Κουτσοπέτρο Νικόλαο εργοδηγό 

3. τον κ. Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεωπόνο, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. 
Δασκαλάκη Ευάγγελο εργοδηγό. 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 7 Οκτωβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                                                
 
 
 
 
 

 
 


