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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   289/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 33η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39955/6-9-2019 
πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας 
Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) Τζαμουράνης Βασίλειος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αγγελής Αναστάσιος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.  Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο 
αντίστοιχα.  
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος και Σωφρονάς Γεώργιος, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Μπεχράκης Σταμάτης.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 1) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και  
2) Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, οι οποίοι  παραβρίσκονται στη συνεδρίαση,  

ενώ  δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 1) Αιθαίας κ. 
Σπυρόπουλος Ευάγγελος και 2) Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος. 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης Παναγιώτης, ο οποίος 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης, παρόντος και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών 

γηπέδων στο Ασπρόχωμα». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 5-9-2019  σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

<<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ  >> 

 

Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ.36/2018  μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746 Β’ 19-05-2017) Απόφαση «Κανονισμός Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών». 

β. Το εγκεκριμένο Τ.Π. και προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας. 

γ. το Ν.4412/2016 << Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).>> 

δ. το Ν.3852/2010 <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης>> 

ε. την με αριθμ. 126/29-11-2017 και 127/29-11-2017 αποφάσεις της Αρχής με θέμα <<ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΤΙΜΗ.>> 

στ. την   υπ' αρ. 260 /2019  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Καλαμάτας με θέμα την 

έγκριση της μελέτης του έργου   << ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ  >> Α.Μ. 36/2018 

ζ. την υπ’ αρ.πρωτ. 2019/31464 /18-07 -2019 , α/α 1229  /2019 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Δημάρχου με θέμα τη διάθεση της πίστωσης  του έργου του θέματος. 

η. Την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/2016 με τους παρακάτω νόμους 4488/2017, 

4497/2017. 

 

Εισηγούμεθα 

 

Την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) του 

έργου  <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ >> Α.Μ. 

36/2018 με προϋπολογισμό 379.032,26 € χωρίς ΦΠΑ και 470.000,00 € συνυπολογιζομένου του 

ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7326.13  €  και πηγή χρηματοδότησης δάνειο από ταμείο παρακαταθηκών και 

δανείων  διατιθέμενη πίστωση για το 2019 το ποσό των 470.000,00€.  
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  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  90  ΗΗ. 

 

Συν/να : 1)Η Τεχνική μελέτη 36/2018  2)Διακήρυξη 

 

 

                                                                                                                                      …- 09-2019  

 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

         Φ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ  

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α.α. 

 

(υπογραφή) 

“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ” 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

              ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και η αναφερόμενη συνημμένη στην 
παραπάνω εισήγηση σχετική Τεχνική Μελέτη, καθώς επίσης και σχέδιο της εν λόγω 
διακήρυξης προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική Επιτροπή.   
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε.  

 
Μόνο να τηρηθούν. Εδώ, λοιπόν, ερχόμαστε στη συζήτηση που θα 
ανοίξουμε και ξεκίνησε και ο κ. Τζαμουράνης, εδώ να τηρηθούν οι όροι, 

που σημαίνει, δηλαδή, σε 90 ημέρες να είμαστε αυστηροί και να προειδοποιήσουμε με 
κάποιον τρόπο από την αρχή ότι θα είμαστε υπέρμετρα αυστηροί στην τήρηση των 
ημερολογιακών και όχι μόνο. Αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη.  

 
Την ίδια παρατήρηση με την επισήμανση ότι σε έναν προϋπολογισμό 
470.000 η αναλογία των 90 ημερών και ειδικά για ηλεκτρομηχανολογικά, 

θαρρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς, δηλαδή, προτείνετε να είναι… 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 120 μέρες.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 120 μέρες. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, ναι, ναι.  

 
Μάλιστα. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι;  
Κύριε Ζαφειρόπουλε; Κύριε Αγγελή; Όχι.  

Επί της ψηφοφορίας. ¨Υπέρ¨ ο κ. Κοσμόπουλος;  
 
Εγώ Υπέρ γιατί δεν μπόρεσα, δεν είδα όλο τον προϋπολογισμό, κατά 
συνέπεια δεν ξέρω ποιο ποσοστό αφορούν υλικά και ποιο εργασία. Αν τα 

υλικά είναι ακριβά, μπορεί και οι 90 ημέρες, είναι για μένα επαρκή.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η μελέτη το αναφέρει ήδη, είναι η 36/2018.  
Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη;  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ έκανα μία πρόταση, σημαίνει ότι αφού η πλειοψηφία λέει τις 90…  

 
Εμείς ό,τι λέει η Υπηρεσία και από κει και πέρα θα δούμε αν κάτι δεν πάει καλά.  
 

ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη, τους όρους καταρτίζουμε τώρα, εγώ εμπιστεύομαι την 
Υπηρεσία, προτείνω, λοιπόν, ως η εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Και εσείς, κ. Αγγελή, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι;  
 
Εγώ συμφωνώ στις 120 μέρες γιατί και σύμφωνα με το νόμο ο ανάδοχος έχει το 
δικαίωμα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, ένα μήνα από την ημέρα που θα 

υπογράψει το συμφωνητικό να εξετάσει το έργο, τι πρέπει να κάνει, να βρει προμηθευτές και 
τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε 3 μήνες συν ένα μήνα πάμε στις 120 μέρες. Και 
συμφωνώ, να την δεχθούμε εφόσον είναι η κατάρτιση τώρα της σύμβασης.  

 
Κύριοι συνάδελφοι, συμφωνείτε όλοι στις 120 μέρες; Ωραία.  
Με τη μόνη τροποποίηση στους όρους διακήρυξης 120 μέρες.  

Εγκρίνεται, λοιπόν, η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών 
γηπέδων στο Ασπρόχωμα» με τη μόνη αλλαγή από 90 ημέρες σε 120 ημέρες.  
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την πρόταση του κ. Τζαμουράνη για τροποποίηση της 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από 90 σε 120 ημέρες, καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν και του Ν. 
4412/2016,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Ασπρόχωμα», Α.Μ. 
36/2018, με προϋπολογισμό 379.032,26 € χωρίς ΦΠΑ και 470.000,00 € 
συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7326.13 και πηγή χρηματοδότησης 
δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και με 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών την 17η-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.  
 

 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε  120  ΗΗ. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αγγελής Αναστάσιος  

  2. Δρούγας Παντελής  

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Μπασακίδης Νικόλαος  

  7. Μαρινάκης Σαράντος  

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Οκτωβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 












































































































































































