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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   311/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 05η  Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 33η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28975/30-6-2017 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

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

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) Μπουζιάνης 

Παύλος,  5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Φάβας Γεώργιος  και 7) Φαββατάς Δημήτριος.   

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Νιάρχο Αναστάσιο.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 307 απόφαση).  

 

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2017)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 22-06-2017 σχετικό έγγραφο του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου το οποίο ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό σχετική μελέτη  και σχέδιο 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Αρφαρών (2017)», προκειμένου να διευκολυνθεί η Οικονομική Επιτροπή στο έργο της, το 
οποίο έχει αναλυτικά ως εξής:   
 
 
Θέμα: Υπηρεσίες για την Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2017), 
προϋπολογισμού  30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  
 

Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για τις ανωτέρω υπηρεσίες  καθώς και σχέδιο  
διακήρυξης για:    

1) διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

2) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

3) κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),και του Ν. 4412/2016. 

                                           

 Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Τ.Υ. 
   
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 

ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ. 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

Η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή της διαβιβαζόμενης με το παραπάνω έγγραφο 
μελέτης  που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, έχουν αναλυτικά ως εξής: 
                                     

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

        Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα, που 
δημιουργούνται, κατά τη διάρκεια του χειμώνα στους αγροτικούς δρόμους, συνέταξε την 
παρούσα τεχνοοικονομική μελέτη για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. 
ΑΡΦΑΡΩΝ 2017» με εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό Κ.Α. 30.7323.73 ποσού 30.000,00 
€ χρηματοδοτούμενο από Δ.Π. 
 
 Η μελέτη αφορά τη συντήρηση των αγροτικών χωματόδρομων καθώς και των 
ορεινών με βραχώδη καταστρώματα, μέσου πλάτους 3,00μ ως 5,00μ., στην περιοχή 
αποκλειστικά της Δ.Ε. Αρφαρών με σκοπό τη δημιουργία ομαλών καταστρωμάτων για τη 
διέλευση αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 
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1. Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους από τα πρανή των δρόμων, που 
πιθανόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και απομάκρυνσή τους από το 
κατάστρωμα, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων. 

2. Επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε η δρόμους που 
πιθανό χρειαστούν επιπλέον υλικό είτε για εξυγίανση είτε για διάστρωση. 

3. Ισοπέδωση επιφάνειας καταστρώματος των αγροτικών οδών με χρήση των 
κατάλληλων μηχανικών μέσων 

4. Διαμόρφωση επιφανείας βραχώδους καταστρώματος αγροτικής οδού με χρήση 
κατάλληλων μηχανικών μέσων 

5. Ημερομίσθια μηχανημάτων (JCB, ερπυστριοφόρου φορτωτή, φορτηγού) για την 
αντιμετώπιση σοβαρών ζημιών 

 
Η απόσταση μεταφοράς για τα αμμοχαλικώδη υλικά ελήφθη 10Km και για την 

απομάκρυνση καταπτώσεων 2,5Km 
 
 O ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα. 
 
 Τέλος, θα τηρείται Ημερολόγιο Έργου, με μέριμνα του αναδόχου, όπου θα 
καταγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης των αγροτικών δρόμων (ημερομηνία, 
περιοχή, επιφάνεια σε μ2,) και θα υπογράφονται, από τον επιβλέποντα του έργου και την 
αρμόδια τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί, για την παραλαβή. Σε κάθε περίπτωση για 
τα ακριβή σημεία που θα γίνει συντήρηση επί του αγροτικού δικτύου θα υποδειχθούν σε 
συνεργασία με τους προέδρους των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα 
μηχανικό ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ/ντη της Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας  

 
 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 04/05/2017                                              ΚΑΛΑΜΑΤΑ       /      /2017 
 O  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                   ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ                             Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.  
          κ.α.α 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ               ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ                                              
   ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                           ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                       ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Γιατί πρέπει να το εισηγηθεί κάποιος από τους συναδέλφους; Εγώ το 
εισηγούμαι ορίστε.  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Για να κάνω την ερώτηση ρωτάω, δεν το λέω για να σας κάνω τον 
έξυπνο. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, ορίστε, ε τότε δεν χρειάζεται να κάνετε ….. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
Κάντε την ερώτηση απευθείας. Κάντε την ερώτηση απευθείας. Άμα ξέρουμε θα 
σας απαντήσουμε.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε 10.000 €. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Αυτή η συντήρηση γίνεται, ας πούμε, εν όψη ποιάς περιόδου; Της 
αντιπυρικής, της αντιπλημμυρικής, είναι πάγια συντήρηση, έχει σχέση με 

τις πρόσφατες καταστροφές που έγιναν στην περιοχή; Που ας πούμε την εντάσσεται;  
 
Άλλη ερώτηση υπάρχει από άλλο συνάδερφο; Όχι;  
Ο κύριος Δημόπουλος απαντάει.  

Ορίστε κύριε Δημόπουλε.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει το πιάσαμε…. 

 
Είναι πρόβλεψη για συντηρήσεις που θα παρουσιαστούν στην επόμενη 
χρονιά, είναι πάγιες ανάγκες αυτές, το είχαμε ξανασυζητήσει την 

προηγούμενη εβδομάδα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία απάντησε, τι ψηφίζετε κύριε Μπεχράκη;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ψηφίζουμε Λευκό, γιατί είναι λιγότερες από τις πάγιες ανάγκες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αντωνόπουλος;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

 
Ο κύριος Αντωνόπουλος ψηφίζει «Υπέρ». 
Η πλειοψηφία «Υπέρ». 

Κατά πλειοψηφία.  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  καθώς  επίσης  και  το  σχέδιο της  σχετικής διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τις  Υπηρεσίες  του  Δήμου, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη και 
Φαββατά οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι.  Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού,  με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  για τη 
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2017)», σύμφωνα με τη  
συνταχθείσα, από το Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, μελέτη, προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α., η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή της οποίας 
καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη του εν  λόγω διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Δημόπουλος Δημήτριος 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπεχράκης Σταμάτης  

  5. Μπουζιάνης Παύλος  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Φάβας Γεώργιος 

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Ιουλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 



                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99 

Πληροφορίες: Ηλ. Λίγγρης 

Τηλέφωνο: 2721360887 

Φαξ: 2721360708 
 

                       

 

  Καλαμάτα   12-07-2017  

                Αρ. Πρωτ.    30598  

  
  

                                                                                                                 

 
 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών  και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τη συντήρηση 

αγροτικής οδοποιιας Δ.Ε. Αρφαρών (2017), προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών.  

 

1. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata .gr) όπου θα 

παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 

ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων  κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  

2. Κωδικός CPVQ 45233141-9 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του  Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες 

και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της 

διακήρυξης. 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 

99, γραφείο 2.14, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 26-07-2017. Η ώρα λήξης  

παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 



5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 

τέσσερις μήνες  (4) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7323.73 του προϋπολογισμού  του 

Δήμου Καλαμάτας.  

9. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης.  

 
Η παρούσα να δημοσιευθεί:  
ΦΩΝΗ 
ΜΕΣ. ΛΟΓΟΣ 

        

 

 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 
 
 
                                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 


