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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2010 

(συνεχιζόμενη) 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   219/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Αυγούστου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται σε συνεχιζόμενη - 

από την Τρίτη 24 Αυγούστου 2010, μετά από ομόφωνη απόφαση του Σώματος - 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 26/20-08-2010 

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 Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος  4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

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

 

 

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

συνεδρίασης. 
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Στην αρχή της συνεδρίασης εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης της υπ΄ αριθμ. 26/2010 πρόσκλησης του κ. Προέδρου, που αποτελεί 
και το μοναδικό θέμα συζήτησης της παρούσας συνεχιζόμενης συνεδρίασης, με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς δημόσιου 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18835/25-8-2010 σχετική εισήγηση του Τμήματος Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου, έχει αναλυτικά ως 
εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
Έχοντας υπόψη την υπ΄ αρ.  38/2010 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ΄ 
αρ. 388/2010 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη και 
η δημοπράτηση του έργου 
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 

με προϋπολογισμό 5.578.512,40 € χωρίς ΦΠΑ και 6.861.570,25 € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7311.03 και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΕ055/2008 με ενάριθμο 
2008ΣΕ05500000 και προϋπολογισμό έργου 5.000.000,00 €. 
εισηγούμεθα την κατάρτιση των όρων και την σύνταξη της διακήρυξης (βάσει του Ν. 
3669/2008 ΚΔΕ) για την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
του έργου, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν3669/2008, παρ. 3, η οποία θα συγκροτηθεί από την προϊσταμένη αρχή του φορέα 
κατασκευής του έργου σε επόμενη συνεδρίαση. 
 
Συν/να: 1) Η Τεχνική μελέτη 38/2010 Τ.Υ. 
   2) Διακήρυξη 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ¨ 
    
   
  

Προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει συνταχθεί από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης, 
το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση.  
 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Επειδή είδαμε το φάκελο εμπεριστατωμένως και δεν έχουμε 
αντιρρήσεις, θα το ψηφίσουμε σαν παράταξη, με μία προϋπόθεση 

όταν θα υπογραφεί η σύμβαση να έχει εξασφαλιστεί η πίστωση.  
 
Και εμείς κ. Δήμαρχε δεν έχουμε καμία αντίρρηση να ψηφισθούν οι 
όροι. Εγώ στα σχέδια διέκρινα μία μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τις 

χρήσεις των χώρων που μπορεί να γίνει. Εμείς δηλώνουμε ευθαρσώς ότι δεν πιστεύουμε ότι 
είναι σωστή θέση να πάει εκεί το Δημαρχείο, αυτό είναι άλλο, έτερον εκάτερον, δεν θα 
είμαστε στις επόμενες εκλογές, πιστεύουμε όμως ..…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα αφήσουμε να ρημάξει ρε παιδιά; 10 χρόνια.    
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Να μη γίνει ανάθεμα, μην αρχίσει και δεν τελειώσει ποτέ. 

 
Έτσι.  
Από εκεί και ύστερα ψηφίζουμε ΝΑΙ, αν βρεθούν τα χρήματα, να 

ενισχυθεί το κτίριο. Είδα και τη στατική μελέτη μέσα, τη βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα για 
το συνδυασμό μανδυών και πρόσθετων στοιχείων από σκυρόδεμα  και κατά συνέπεια 
μπορεί να προχωρήσει αλλά αυτό που είπε ο Παναγιώτης νομίζω πως θα πρέπει να είναι 
κανόνας. Δεν πρέπει επουδενί να προχωρήσουμε σε υπογραφή σύμβασης χωρίς 
εξασφαλισμένο το σύνολο της πίστωσης, έτσι;   Θα έχει γίνει ο διαγωνισμός μπορούμε να 
ξέρουμε ακριβώς και το ποσό. 

 

   
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις, το σχέδιο της 
σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης του Δήμου προς διευκόλυνση του έργου της Δημαρχιακής Επιτροπής, τις 
παρατηρήσεις των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. και Κοσμόπουλου, όπως αυτά καταχωρούνται 
παραπάνω, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006),  

 
 

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

Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για  τη διενέργεια διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης,  
για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου 
Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί από επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008, παρ.3, η οποία θα συγκροτηθεί από την 
προϊσταμένη αρχή του φορέα κατασκευής του έργου σε επόμενη συνεδρίαση.   
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27  Αυγούστου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 
                                                                                        


