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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   137/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 17/03-05-2007 

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) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Λαγανάκος Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 

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

συνεδρίασης. 

 
 



Συνεδρίαση :  17/2007 Δευτέρα  07/05/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   137/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δύο πεζογεφυρών στο 

Νέδοντα». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10050/7-5-2007 
εισήγηση του τμήματος μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΔΟΝΤΑ»   

  
 

Μετά από τους δύο άγονους διαγωνισμούς που προηγήθηκαν για το παραπάνω 
έργο, προχωρήσαμε σε αλλαγή της μελέτης (επιλογή άλλων διατομών, κλπ) και την 
ανασύνταξη των τευχών του προϋπολογισμού. 
 

Προκειμένου  να δημοπρατήσουμε το έργο: 
  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΔΟΝΤΑ»  με προϋπολογισμό  255.692,89 
€  χωρίς ΦΠΑ και    304.274,54 €  συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.  
 
          εισηγούμεθα  την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  ( βάσει του Ν. 
3263/2004 και Ν. 3481/06) για την διενέργεια   ανοιχτού   δημόσιου    μειοδοτικού  
διαγωνισμού  του    έργου ,  με επιμέρους ποσοστά   έκπτωσης   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις 
του Π.Δ.609/85 άρθρο 7 παρ 4β , του  Ν 2940/2001, του  άρθρου 3 παρ.  2, του Ν. 
3263/2004 και της  εγκυκλίου 24 αρ. πρωτ. Δ17/α/10/101/ΦΝ437,  του Ν. 3481/06 και της 
εγκυκλίου 23/06. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού   της 
υπ . αρ.    16/07  Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 

                                    
Συν/να :  Τεχνική  μελέτη                    
 
           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
 
                                              ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Πριν από δύο μήνες, όταν μας είχε απασχολήσει το άγονο του 
διαγωνισμού για το ίδιο έργο, είχα πει για επαναπροκήρυξη αυτού με 

νέους όρους. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τότε είχατε αρνητική στάση. Εάν είχαμε εισακουσθεί 
δεν θα πήγαινε χαμένος τόσος χρόνος. Γι’ αυτό θα πρέπει να ακούτε και τις προτάσεις της 
μειοψηφίας. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Κανένας δεν διεκδικεί το αλάθητο. Πρέπει να τηρούμε το νόμο και αυτό 
κάναμε με την Τεχνική Υπηρεσία με την οποία υπάρχει αγαστή συνεργασία. Ο 

νόμος μας έδινε τη δυνατότητα να πάμε σε απευθείας ανάθεση, και υπήρχαν 
ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν το έργο, αλλά πρυτάνευσε το συμφέρον του Δήμου. 
 

 
Όλοι έχουν τον ίδιο βαθμό αγωνίας για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου, αλλά η λογική σας για την μέχρι τώρα 

εξέλιξη του έργου δεν μπορεί να εξηγηθεί. Μεταφέρατε εδώ την αντιπαράθεση που είχατε 
με τους εργολάβους κατά τη θητεία σας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η Δημοτική Αρχή 
να δει τους εργολάβους ως συνεργάτες και όχι από την απέναντι πλευρά. Οι απευθείας 
αναθέσεις των έργων δεν γίνονται και με τόσο διαφανείς διαδικασίες. 
 

 
Πριν γκρεμισθεί η γέφυρα στο ύψος της αγοράς, έπρεπε να είχαν προχωρήσει 
οι ενέργειες για την άμεση κατασκευής νέας, ήτοι να είχε δημοπρατηθεί το 

έργο και να είχε αναδειχθεί ο εργολάβος και επιπλέον έπρεπε να δημιουργηθεί ράμπα 
καθόδου στην κοίτη του ποταμού για τον καθαρισμό αυτού. Από τότε η υπόθεση κακοπήρε.  
Όσον αφορά στα συμφέροντα δεν αναφέρομαι σε κανένα συνάδελφο. Να γνωρίζετε ότι ο 
νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμόζεται και ότι νόμος δεν είναι ότι είναι συμφέρον για 
μας και για την πόλη. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την υπ΄ αριθμ. 16/2007 
προηγούμενη απόφασή της, τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.  3463/2006, καθώς επίσης 
και τις «Περί δημοπρασιών έργων των Ο.Τ.Α.» σχετικές διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Καταρτίζει στους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την δημοπράτηση του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΔΟΝΤΑ», σύμφωνα με το 
σχέδιο που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του ανωτέρω έργου εφαρμόζεται η 

υπ΄ αριθμ. 16/2007 απόφαση Δημαρχιακής  Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας. 
 

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Λαγανάκος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 


